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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
VELISTER LTD
Η Συμφωνία αυτή γίνεται σήμερα την …/…/2020 μεταξύ:
• Της Εταιρείας VELISTER LTD αρ. Εγγραφής ΗΕ 261340 εξ Αγίας Θέκλας 45,
7648 Πυργά, Λάρνακα, στο εξής καλουμένης ο «Παροχέας Δικτύου και Υπηρεσιών
Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης- Παροχέας» και
• Της Εταιρείας ………… αρ. εγγραφής από ………………………….. στο εξής
καλουμένης ο «Αδειούχος Σταθμός»

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΕΠΕΙΔΗ ο Παροχέας είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη
στον Έφορο Εταιρειών, και ασχολείται και/ή δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής
δικτύου και υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, και
ΕΠΕΙΔΗ ο Αδειούχος Σταθμός είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών, και ασχολείται και/ή δραστηριοποιείται στον
τομέα των τηλεοπτικών υπηρεσιών και κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και
λειτουργίας

τηλεοπτικού

σταθμού

υπό

την

επωνυμία………………………………………., και
ΕΠΕΙΔΗ ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΡΗΕΤ) και ο Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και Έργων (Διευθυντής) με Απόφαση τους έχουν αναθέσει στον
Παροχέα και/ή έχουν αδειοδοτήσει και/ή έχουν χορηγήσει στον Παροχέα την
Εξουσιοδότηση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και την Εξουσιοδότηση
Ραδιοεπικοινωνιών, αντίστοιχα, όπως αυτή η Απόφαση έχει δημοσιευθεί στην

η
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 5 Νοεμβρίου 2010, και
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ΕΠΕΙΔΗ αντικείμενο της Εξουσιοδότησης από τον ΕΡΗΕΤ είναι η εξουσιοδότηση
εγκατάστασης και λειτουργίας δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ) και η
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τον Περί Ρυθμίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004 (Ν.
112(1)/2004), όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και
ΕΠΕΙΔΗ αντικείμενο της Εξουσιοδότησης από τον Διευθυντή είναι η χορήγηση στον
Παροχέα ατομικού δικαιώματος χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την
εγκατάσταση και λειτουργία πομπών οι οποίοι αποτελούν μέρος δικτύου Επίγειας
Ψηφιακής Τηλεόρασης σύμφωνα με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002
μέχρι 2006, και
ΕΠΕΙΔΗ ο Παροχέας έχει καταβάλει τα απαιτούμενα τέλη και έχει υποβάλει επίσημη
κοινοποίηση στον ΕΡΗΕΤ για το δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης που
προτίθεται να ιδρύσει και να λειτουργήσει, και
ΕΠΕΙΔΗ από την 1/7/2011 η αναλογική μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών μέσω των
επίγειων αναλογικών δικτύων των τοπικών και Παγκύπριων τηλεοπτικών σταθμών
έχει τερματιστεί δυνάμει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 67.449 ημερ.
9/7/2008 και έχει αντικατασταθεί υποχρεωτικά από την ψηφιακή επίγεια εκπομπή,
και
ΕΠΕΙΔΗ ο Παροχέας δυνάμει των Εξουσιοδοτήσεων από τον ΕΡΗΕΤ και τον
Διευθυντή έχει το δικαίωμα να διαπραγματεύεται με δεόντως αδειοδοτημένους από
την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου σταθμούς την παροχή πρόσβασης στο Δίκτυο
του, και
ΕΠΕΙΔΗ ο Παροχέας είναι σε θέση όπως παρέχει απρόσκοπτα πρόσβαση στο Δίκτυο
του σε δεόντως αδειοδοτημένους από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου σταθμούς,
και
ΕΠΕΙΔΗ ο Παροχέας αναγνωρίζει την αναγκαιότητα και/ή σημασία της απρόσκοπτης
πρόσβασης των δεόντως αδειοδοτημένων σταθμών στο Δίκτυο του, και
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ΕΠΕΙΔΗ ο Αδειούχος Σταθμός ενδιαφέρεται και επιθυμεί όπως αποκτήσει πρόσβαση
στο Δίκτυο του Παροχέα, ο οποίος και αποδέχεται όπως παρέχει τέτοια πρόσβαση
στον Αδειούχο Σταθμό υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
συνέχεια στο κείμενο του Υποδείγματος, και
ΕΠΕΙΔΗ στον Παροχέα επιβάλλονται γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και όροι
δυνάμει των Εξουσιοδοτήσεων, των προνοιών του Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν. 112(1)/2004), της
Κ. .Π. 200/2009 και της Κοινοτικής Νομοθεσίας οι οποίες δυνατόν να αναφέρονται
και/ή αναφέρονται και αφορούν την παροχή και ποιότητα της πρόσβασης στο Δίκτυο,
τον τρόπο υπολογισμού των τελών πρόσβασης και γενικά τις σχέσεις του Παροχέα με
τους αδειούχους σταθμούς, και
ΕΠΕΙΔΗ ο Παροχέας δυνάμει των Εξουσιοδοτήσεων, του Περί Ρυθμίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν.
112(1)/2004), της Κ. .Π. 200/2009, της Κ. .Π. 112/2013 και της Κοινοτικής
Νομοθεσίας υποχρεούται όπως συμμορφώνεται και/ή τηρεί και ανταποκρίνεται στις
επιβληθείσες σε αυτόν υποχρεώσεις, για την εφαρμογή και/ή τήρηση των οποίων ο
ΕΡΗΕΤ ασκεί εποπτεία και/ή έλεγχο με σκοπό την διασφάλιση της παροχής
υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τον καλύτερο τρόπο και
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, των Κανονισμών, των Διαταγμάτων και των
Αποφάσεων του ΕΡΗΕΤ, και

ΕΠΕΙΔΗ ο Παροχέας και ο Αδειούχος Σταθμός επιθυμούν όπως η μεταξύ τους
συμφωνία παροχής πρόσβασης στο Δίκτυο του Παροχέα είναι σύμφωνη και/ή
εναρμονίζεται με όλους τους Κανονισμούς, Διατάγματα, Κυπριακή και Κοινοτική
Νομοθεσία που ρυθμίζει την παροχή πρόσβασης σε δίκτυα επίγειας ψηφιακής
τηλεόρασης
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ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ
1. «Άδεια» σημαίνει εξουσιοδότηση υπό μορφή γενικής εξουσιοδότησης
και/ή ατομικού δικαιώματος χρήσης που χορηγήθηκε στον Παροχέα από
τον Επίτροπο και/ή το Διευθυντή και που καθορίζει δικαιώματα και
υποχρεώσεις σε πρόσωπα, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή την δημιουργία και/ή εκμετάλλευση
δικτύων για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. «Αδειοδοτημένη Τηλεοπτική Εκπομπή» σημαίνει την ‘Τηλεοπτική
Εκπομπή’ όπως η έννοια της αποδίδεται στον Περί Ραδιοφωνικών και
Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο του 1998, Ν.7(Ι)/1998 ή οποιοδήποτε Νόμο
τον τροποποιεί ή αντικαθιστά, η οποία είναι αδειοδοτημένη δεόντως από
την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.
3. «Αδειούχος

Σταθμός»

σημαίνει

τον

«παροχέα

υπηρεσιών

οπτικοακουστικών μέσων» όπως ορίζεται στο περί παραχώρησης
δικαιωμάτων και επιβολής υποχρεώσεων στον Παροχέα Δικτύου και
Υπηρεσιών ΕΨΤ, σχετικά με την Πρόσβαση σε δίκτυα επίγειας ψηφιακής
τηλεόρασης, Διάταγμα του 2009, Κ. .Π. 200/2009, όπως αυτό
τροποποιήθηκε με την Κ. .Π. 338/2011 , δηλαδή σημαίνει το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για την επιλογή του
οπτικοακουστικού περιεχομένου της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων
και που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώνεται, σύμφωνα με
τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο του 1998, Ν.
7(Ι)/98 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.

4. «Απόφαση» σημαίνει την απόφαση που εκδίδεται από τον Επίτροπο
δυνάμει

του

περί

Ρυθμίσεως

Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών

και

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν. 112(1)/2004).
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5. «Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου» σημαίνει την Αρχή που ιδρύθηκε
δυνάμει του άρθρου 3 του Περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών
Νόμου του 1998, Ν.7(Ι)/1998
6. «Ατομικό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων» σημαίνει το ατομικό
δικαίωμα που χορηγείται από τον Διευθυντή και το οποίο παρέχει στο
πρόσωπο ή στον φορέα στον οποίο χορηγούνται δικαιώματα να
χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες.
7. «Γενική Εξουσιοδότηση» σημαίνει το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει σε
πρόσωπο να παρέχει υπηρεσίες και/ή δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών
συμπεριλαμβανομένων και ατομικών δικαιωμάτων χρήσης, υπό τον όρο
της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής και με την
επιφύλαξη ειδικών υποχρεώσεων ανά τομέα, υπηρεσία ή τύπο πρόσβασης
που είναι δυνατό να εφαρμόζονται σε όλους ή συγκεκριμένους τύπους
υπηρεσιών και/ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
8. «ΓΕΡΗΕΤ» σημαίνει το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 10(1)
του Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν. 112(1)/2004).
9. «Διάταγμα» σημαίνει Διάταγμα που εκδίδεται από τον Επίτροπο δυνάμει
του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν. 112(1)/2004).
10. «Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

11. «Δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων» σημαίνει το δικαίωμα που
χορηγείται από τον Διευθυντή και το οποίο παρέχει στο πρόσωπο και ή
στον φορέα στον οποίο χορηγούνται δικαιώματα να χρησιμοποιεί
ραδιοσυχνότητες.
12. «Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο Δικαστήριο.
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13. «Δίκτυο» σημαίνει το δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
του Παροχέα, όπως περιγράφεται στο Ειδικό Μέρος 2 του
παρόντος Υποδείγματος.
14. «Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης - ΕΨΤ» σημαίνει δίκτυο
εκπομπής ψηφιακά κωδικοποιημένου ραδιοτηλεοπτικού σήματος που
παρέχει μεγαλύτερο αριθμό καναλιών και/ή καλύτερη ποιότητα εικόνας
και ήχου μέσω μιας συμβατικής κεραίας. Η λήψη της επίγειας ψηφιακής
τηλεόρασης γίνεται μέσω ενός επιτραπέζιου δέκτη (set-top box) ή
ενσωματωμένης στην τηλεόραση συσκευής λήψης που αποκωδικοποιεί
το σήμα που λαμβάνεται μέσω μιας συμβατικής κεραίας.
15. «Δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σημαίνει τα συστήματα μετάδοσης
και κατά περίπτωση τον εξοπλισμό μεταγωγής ή δρομολόγησης και τους
λοιπούς πόρους, περιλαμβανομένων μη ενεργών στοιχείων του δικτύου,
που επιτρέπουν την μεταφορά σημάτων με την χρήση καλωδίου,
ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου,
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών
(μεταγωγής δεδομένων μέσω κυκλωμάτων και πακετομεταγωγής,
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου) και κινητών επίγειων δικτύων,
των συστημάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον χρησιμοποιούνται για
την μετάδοση σημάτων, των δικτύων που χρησιμοποιούνται για
ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και των δικτύων καλωδιακής
τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των μεταφερόμενων πληροφοριών.
16. «Διαθεσιμότητα Δικτύου/ Υπηρεσιών πρόσβασης Επίγειας Ψηφιακής
Τηλεόρασης (ΕΨΤ) » σημαίνει τη συνολική Διαθεσιμότητα του δικτύου/
υπηρεσιών πρόσβασης ΕΨΤ, η οποία υπολογίζεται παγκύπρια σε ετήσια
βάση, ως ακολούθως:

Όπου:
Ε= Το σύνολο των λεπτών λειτουργίας του δικτύου για περίοδο δώδεκα
(12) μηνών (=525,600 λεπτά)
ΜΔ= (Το σύνολο των λεπτών Μη Διαθεσιμότητας του
Δικτύου/Υπηρεσιών πρόσβασης ΕΨΤ σταθμισμένο με τον συντελεστή
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πληθυσμιακής κάλυψης του Κέντρου Εκπομπής (Κ) στον οποίο αφορά η
μη διαθεσιμότητα.

Κ(ΚΕ)ι = Συντελεστής Στάθμισης Κέντρου Εκπομπής ο οποίος δηλώνει
το πληθυσμιακό ποσοστό κάλυψης συγκεκριμένου Κέντρου Εκπομπής σε
σχέση με την συνολική παγκύπρια κάλυψη του Δικτύου.
Οι συντελεστές στάθμισης κάθε σταθμού εκπομπής θα δημοσιεύονται
μαζί με τη μέθοδο εξαγωγής τους στην ιστοσελίδα κάθε υπόχρεου
παροχέα, και θα περιλαμβάνονται στο Υπόδειγμα παροχής Υπηρεσίας
πρόσβασης για κάθε υπόχρεο παροχέα.
ΜΔ(ΚΕ)ι = Μη διαθεσιμότητα (λεπτά) Κέντρου Εκπομπής (ΚΕ)
ι μέχρι ν= αριθμός Κέντρου Εκπομπής (ΚΕ) (ι=1,2,….ν)
17. «Μη διαθεσιμότητα Κέντρου Εκπομπής» σημαίνει το σύνολο του χρόνου
(λεπτά) κατά τον οποίο:
1. Ένας Πολυπλέκτης (Multiplex) συχνοτήτων ή μια Υπηρεσία ΕΨΤ δεν
εκπέμπεται/ μεταδίδεται από ένα Κέντρο εκπομπής ή και από ολόκληρο
το Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης.
2. Η ισχύς εκπομπής οποιουδήποτε Κέντρου Εκπομπής του Δικτύου ΕΨΤ
παρουσιάζει μείωση μεγαλύτερη των 6dB (>6dB) σε σχέση με τα
κανονικά επίπεδα εκπομπής του.
Το σημείο αναφοράς για τη μέτρηση της ισχύος εκπομπής σε κάθε Κέντρο
Εκπομπής, είναι το σημείο παρακολούθησης (monitoring point) στην
έξοδο του εξοπλισμού Ζεύξης Καναλιών (Multichannel Combiner Unit.)
18. «Ειδικές

υποχρεώσεις»

σημαίνει

υποχρεώσεις

που

δύνανται

να

επιβληθούν από τον Επίτροπο σε πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του
Περί

Ρυθμίσεως

Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών

και

Ταχυδρομικών

Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν. 112(1)/2004).
19. «Εκπομπή» σημαίνει εκπομπή, ενσύρματη ή ασύρματη, άμεση ή μέσω
δορυφόρου, με κώδικα ή χωρίς, και εν γένει εκπομπή με οποιοδήποτε
τρόπο
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ενός ραδιοσήματος ή τηλεοπτικού σήματος που προορίζεται για λήψη από
το κοινό.
20. «Επίτροπος»

σημαίνει

τον

Επίτροπο

Ρυθμίσεως

Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ), που διορίζεται δυνάμει του
Περί

Ρυθμίσεως

Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών

και

Ταχυδρομικών

Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν. 112(1)/2004).
21. «Μέρη» σημαίνει τον Παροχέα και τον Αδειούχο Σταθμό.
22. «Ηλεκτρονικός

Οδηγός

Προγράμματος

(ΗΟΠ-EPG)»

σημαίνει

οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο παροχής πληροφοριών στο κοινό σχετικά
με το χρονοδιάγραμμα υλικού προγράμματος που αποτελεί αντικείμενο
οποιασδήποτε

υπηρεσίας

τηλεοπτικής

μετάδοσης

και

το

οποίο

ηλεκτρονικό μέσο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του συστήματος
διανομής και λήψης με το οποίο παρέχεται μια υπηρεσία τηλεοπτικής
μετάδοσης.»
23. «Παροχέας» σημαίνει την Εταιρεία VELISTER LTD με αριθμό εγγραφής
ΗΕ

261340

που

ραδιοσυχνοτήτων

έχει

εξασφαλίσει

(Εξουσιοδότηση

ατομικό

δικαίωμα

Ραδιοεπικοινωνιών)

χρήσης

από

τον

Διευθυντή και Εξουσιοδότηση Δικτύου και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών από τον Επίτροπο για την ίδρυση και λειτουργία
ραδιοδικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης.
24. «Παροχή

δικτύου

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών»

σημαίνει

την

εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο ή διάθεση δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
25. «Περίοδος Τιμολόγησης» σημαίνει περίοδο ενός ημερολογιακού μήνα.
26. «Πιλοτικές Δοκιμές» σημαίνει την περίοδο που ξεκινά από την παράδοση
του Σήματος του Αδειούχου Σταθμού στο Σημείο Πρόσβασης μέχρι την
ολοκλήρωση των δοκιμαστικών ελέγχων, όπως καθορίζεται στο Ειδικό
Μέρος ΙΙ του Υποδείγματος.
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27. «Πληροφορίες Τιμολογίου» σημαίνει την περιγραφή και ανάλυση των
παρεχόμενων Υπηρεσιών του Παροχέα, τις οποίες ο Αδειούχος Σταθμός
λαμβάνει εντός εκάστης Περιόδου Τιμολόγησης και τις χρεώσεις του
Παροχέα για αυτές τις Υπηρεσίες.
28. «Πρόσβαση» σημαίνει την διάθεση ευκολιών και/ή υπηρεσιών σε άλλο
πρόσωπο βάσει καθορισμένων όρων, σε αποκλειστική ή μη βάση, για τον
σκοπό

παροχής

υπηρεσιών

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών,

συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που οι ευκολίες ή και υπηρεσίες
χρησιμοποιούνται για τη διανομή υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας ή υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
Καλύπτει μεταξύ άλλων: την πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και
συναφείς ευκολίες, που μπορούν να αφορούν και την σύνδεση εξοπλισμού
δια σταθερών ή μη σταθερών μέσων, την πρόσβαση σε υλική υποδομή,
που περιλαμβάνει κτίρια, σωλήνες και ιστούς, την πρόσβαση σε συναφή
συστήματα λογισμικού, που περιλαμβάνουν συστήματα λειτουργικής
υποστήριξης, την πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών ή στις βάσεις
δεδομένων για προ-παραγγελία, παροχή, παραγγελία, παροχή συντήρησης
και επισκευής, καθώς και αιτήματα τιμολόγησης, την πρόσβαση σε
μετάφραση αριθμών ή σε συστήματα που παρέχουν παρόμοιες
λειτουργικές δυνατότητες, την πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα,
ιδίως για περιαγωγή, την πρόσβαση σε συστήματα υπό όρους πρόσβασης
για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και την πρόσβαση σε υπηρεσίες
εικονικού δικτύου.
29. «Ραδιοεξοπλισμός» σημαίνει προϊόν ή οποιοδήποτε σχετικό εξάρτημα
αυτού, το οποίο έχει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω εκπομπής και/ή
λήψης ραδιοκυμάτων που χρησιμοποιούν το φάσμα που εκχωρείται στην
επίγεια/διαστημική ραδιοεπικοινωνία.
30. «Ραδιοκύματα» σημαίνει ηλεκτρομαγνητικά κύματα που διαδίδονται στο
διάστημα χωρίς τεχνητό οδηγό.
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31. «Ραδιόφασμα» σημαίνει ραδιοκύματα συχνοτήτων από 9ΚΗΖ μέχρι
3000 GHz, που διαδίδονται στο διάστημα χωρίς τεχνητό οδηγό.
32. «Σήμα» σημαίνει το οπτικοακουστικό σήμα του Αδειούχου Σταθμού για
κάθε Αδειοδοτημένη Τηλεοπτική Εκπομπή του το οποίο παραδίδεται στο
Σημείο Πρόσβασης με σκοπό την μετάδοση του από το Δίκτυο του
Παροχέα στη βάση της παρούσας Συμφωνίας.
33. «Σημείο Πρόσβασης» σημαίνει το σημείο στο οποίο παραδίδει ο
Αδειούχος Σταθμός το Σήμα του και το σημείο από το οποίο ο Παροχέας
παραλαμβάνει το εν λόγω Σήμα. Το σημείο πρόσβασης βρίσκεται κατά το
χρόνο δημοσίευσης του Υποδείγματος στην οδό Λουμιέρ 1, 7648 Πυργά,
Λάρνακα. Η φυσική διεύθυνση του Σημείου Πρόσβασης δύναται να
αλλάζει, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Παροχέα, ως εκάστοτε
θα κοινοποιείται στον Αδειούχο Σταθμό από τον Παροχέα.
34. «Συμβαλλόμενα Μέρη» ή «Συμβαλλόμενοι» σημαίνει τον Παροχέα
και τον Αδειούχο Σταθμό.
35. «Συμφωνία» σημαίνει την Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου
Υπηρεσιών Πρόσβασης στο δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης του
Παροχέα που θα υπογραφεί από τα Μέρη στην βάση του Ειδικό Μέρος V
του παρόντος Υποδείγματος.
36. «Συνεγκατάσταση» σημαίνει την παροχή του φυσικού χώρου και των
τεχνικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την με εύλογο τρόπο
τοποθέτηση και σύνδεση του σχετικού εξοπλισμού ενός δικαιούχου.
37. «Τέλος Πρόσβασης» σημαίνει την ετήσια χρέωση του Παροχέα προς τον
Αδειούχο Σταθμό για κάθε μία από τις αδειοδοτημένες τηλεοπτικές
εκπομπές του Αδειούχου Σταθμού που αναφέρονται στη Συμφωνία και το
αντίστοιχο ετήσιο τίμημα το οποίο ο Αδειούχος Σταθμός θα καταβάλλει
στον Παροχέα
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για την πρόσβαση του στις Υπηρεσίες που περιγράφονται στο
παρόν Υπόδειγμα και τη Συμφωνία.
38. «Τερματικός εξοπλισμός» σημαίνει τερματικό εξοπλισμό ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και/ή επίγειο δορυφορικό σταθμό που προορίζεται να
συνδεθεί με το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
39. «Τηλεοπτικά προγράμματα» σημαίνει τα ‘προγράμματα’ ως αυτά
ορίζονται στον Περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο του
1998, Ν.7(Ι)/1998 ή οποιοδήποτε Νόμο τον τροποποιεί ή αντικαθιστά
40. «Τιμολόγιο» σημαίνει το τιμολόγιο που εκδίδει ο Παροχέας προς τον
Αδειούχο Σταθμό και περιέχει τις Πληροφορίες Τιμολογίου και την
Περίοδο Τιμολόγησης.
41. «Τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός» σημαίνει ένα προϊόν που
επιτρέπει την επικοινωνία ή ένα αντίστοιχο εξάρτημα του, σκοπός του
οποίου είναι να συνδεθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα με οποιαδήποτε μέσα με
διεπαφές

δικτύων

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών

(δηλαδή

δικτύων

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται ολικά ή μερικά για την
παροχή δημοσίων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών).
42. «Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» σημαίνει τις υπηρεσίες που
παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής και των οποίων η παροχή συνίσταται,
εν μέρει ή εν όλω, στην μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών
και των υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα που χρησιμοποιούνται για
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, αλλά εξαιρουμένων των υπηρεσιών που
παρέχουν περιεχόμενο μεταδιδόμενο με χρήση δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που ασκούν έλεγχο επί του περιεχομένου,
δεν περιλαμβάνουν επίσης τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας,
όπως αυτές ορίζονται στο Ειδικό Μέρος 1 του περί της Διαδικασίας
Πληροφόρησης
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Ορισμένων Τεχνικών Κανόνων Νόμου, οι οποίες δεν συνίστανται, εν όλω ή
εν μέρει, στην μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
43. «Υπηρεσίες

πρόσβασης

ΕΨΤ»

σημαίνει

τις

υπηρεσίες

παροχής

πρόσβασης στο δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης σε Παροχέα
Τηλεοπτικού περιεχομένου για σκοπούς μετάδοσης οπτικοακουστικού
σήματος και παροχής ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων, όπως
περιγράφονται στο Ειδικό Μέρος ΙΙ του Υποδείγματος.
44. «Υπόδειγμα» σημαίνει το Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσίας Πρόσβασης
στο Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης του Παροχέα και είναι το
παρόν κείμενο και τα Ειδικά Μέρη αυτού, ως εκάστοτε τροποποιούνται.
Αναφορές σε άρθρα εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, αφορούν τα άρθρα του
Υποδείγματος.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Παροχέας έχει εξασφαλίσει από τον Διευθυντή το ατομικό δικαίωμα

1.1.

χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την εγκατάσταση και λειτουργία
πομπών οι οποίοι αποτελούν μέρος ενός δικτύου Επίγειας Ψηφιακής
Τηλεόρασης (Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών) σύμφωνα με τους περί
Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι 2006 και από τον Επίτροπο την
εξουσιοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας δικτύου Επίγειας Ψηφιακής
Τηλεόρασης και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(Εξουσιοδότηση Ηλεκτρικών Επικοινωνιών) σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004
(Ν. 112(1)/2004).
Η χρονική διάρκεια των ως άνω Εξουσιοδοτήσεων έχει οριστεί και/ή
συμφωνηθεί μεταξύ του Παροχέα και του Διευθυντή και/ή Επιτρόπου στα 15
χρόνια, αρχομένη την 8/11/2010 και λήγουσα την 8/11/2025, υποκείμενες στους
όρους και προϋποθέσεις που ο Διευθυντής και/ή ο Επίτροπος έχουν, δυνάμει
της Νομοθεσίας, Κανονισμών, Διαταγμάτων, Αποφάσεων και

1.2.
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Κοινοτικού Δικαίου, ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,
καθορίσει και/ή επιβάλει στον Παροχέα, ο οποίος έχει την υποχρέωση όπως
τηρεί και συμμορφώνεται με αυτές.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Αντικείμενο της Συμφωνίας είναι ο καθορισμός των όρων και

2.1.

προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο Παροχέας θα παρέχει στον Αδειούχο Σταθμό
πρόσβαση στο Δίκτυο και στις Υπηρεσίες του.
Οι Υπηρεσίες είναι αυτές που περιγράφονται στο Ειδικό Μέρος ΙΙ του

2.2.

Υποδείγματος και συμφωνούνται μεταξύ των Συμβαλλομένων και οι οποίες
θα παρέχονται σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας και με αντάλλαγμα την
καταβολή τελών πρόσβασης από τον Αδειούχο Σταθμό στον Παροχέα.

3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Η Συμφωνία διέπεται από το σύνολο της Νομοθεσίας που ρυθμίζει και/ή

3.1.

διέπει γενικά τις συμβατικές σχέσεις και/ή τις συμβάσεις.
Η Συμφωνία διέπεται και/ή η υλοποίηση και εφαρμογή της πρέπει να είναι

3.2.

σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν.
112(1)/2004), των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002 μέχρι 2006, όπως
αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, με τα σχετικά Διατάγματα και
σχετικές Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των ως άνω νόμων και με τις
διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας.
Οι διατάξεις και ορισμοί της Συμφωνίας, αν δεν ορίζεται διαφορετικά
στο παρόν Υπόδειγμα, έχουν την έννοια και ερμηνεία που αποδίδονται σε
αυτές/αυτούς από τους σχετικούς κατά περίπτωση Νόμους, Κανονισμούς,
Διατάγματα και Αποφάσεις και σε περίπτωση αντίθεσης τους με αυτούς,

3.3.
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υπερισχύουν οι διατάξεις των εκάστοτε εν ισχύ Νόμων, Κανονισμών,
Διαταγμάτων και Αποφάσεων, όπως τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ
Η διάρκεια της Συμφωνίας ορίζεται στο ένα έτος και δύναται να

4.1.

ανανεωθεί μετά από Συμφωνία των Μερών πριν την λήξη της. Η διαδικασία
ανανέωσης της Συμφωνίας περιλαμβάνει τα πιο κάτω στάδια: (α) Ο Παροχέας
ΕΨΤ

προβαίνει

σε

πρόσκληση

προς

τον

παροχέα

υπηρεσιών

οπτικοακουστικών μέσων για ανανέωση της συμφωνίας δύο 2 μήνες πριν την
λήξη της, (β) Ο παροχέας υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εκδηλώνει την
γραπτή πρόθεση του για ανανέωση της Συμφωνίας 45 ημέρες πριν την λήξη
της Συμφωνίας, (γ) Οι διαβουλεύσεις για ανανέωση της Συμφωνίας να
ολοκληρωθούν 1 μήνα πριν την λήξη της Συμφωνίας, (δ) Υπογραφή
συμφωνίας ανανέωσης 1 μήνα πριν την λήξη της αρχικής Συμφωνίας. Ο
Παροχέας δύναται να παραχωρήσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα σε Τρίτο
ενδιαφερόμενο Μέρος μόνο στην περίπτωση που δεν λάβει γραπτώς την
πρόθεση ανανέωσης της Συμφωνίας από το συμβαλλόμενο Μέρος 45 ημέρες
πριν την λήξη της Συμφωνίας.
Στην περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις ανανέωσης
της Συμφωνίας και το θέμα αναχθεί σε επίλυση διαφοράς και τεθεί ενώπιον
του Επιτρόπου τότε το χρονοδιάγραμμα των δύο (2) μηνών πριν την λήξη της
Συμφωνίας δεν θα υφίσταται.
Η Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. H

4.2.

παροχή των Υπηρεσιών θα αρχίσει αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
των πιλοτικών δοκιμών, ως περιγράφονται στο Ειδικό Μέρος ΙΙ.

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το παρόν Υπόδειγμα αφορά τις Υπηρεσίες, ως αυτές περιγράφονται στο

5.1.

Ειδικό Μέρος ΙΙ, παράγραφος 8.
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Εφόσον ζητηθούν συναφείς ευκολίες/υπηρεσίες από παροχείς υπηρεσιών

5.2.

οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες προσθέτουν αξία (Value-added Services)
στη

βασική

υπηρεσία

Μεταφοράς

Σημάτων

όπως

π.χ.

υπηρεσίες

κωδικοποίησης / κρυπτογράφησης για παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών, και
αυτές δύναται να παρέχονται κατόπιν συμφωνίας από τον Παροχέα του
δικτύου / υπηρεσιών ΕΨΤ, τότε τα συμβαλλόμενα Μέρη θα πρέπει να
κοινοποιούν τη συμφωνία τους στον Επίτροπο έτσι ώστε να διασφαλίζει τις
αρχές της ίσης μεταχείρισης και αναλογικότητας προς όλους.

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ
Ο Παροχέας και ο Αδειούχος Σταθμός έχουν υποχρέωση όπως τηρούν
και/ή ικανοποιούν και/ή πληρούν τους πιο κάτω όρους και υποχρεώσεις.
Πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την διάρκεια
διαπραγμάτευσης της Συμφωνίας.

6.1.

Τόσο ο Παροχέας όσο και ο Αδειούχος Σταθμός έχουν την υποχρέωση όπως
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που απέκτησαν και/ή συνέλεξαν πριν, κατά ή μετά
την διαδικασία διαπραγμάτευσης πρόσβασης με το δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής
Τηλεόρασης του Παροχέα μόνο για τον σκοπό για τον οποίο τους παρασχέθηκαν και
να τηρούν το καθήκον εμπιστευτικότητας αναφορικά με πληροφορίες που
μεταδόθηκαν ή αποθηκεύτηκαν μεταξύ τους. Οι ληφθείσες πληροφορίες δεν πρέπει
να κοινοποιούνται και/ή γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο ή τρίτο μέρος, ιδίως σε
άλλες υπηρεσίες, θυγατρικές ή εταίρους, στους οποίους θα μπορούσαν να
προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
6.2.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

6.2.1. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι
Συμβαλλόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον
εμπιστευτικό χαρακτήρα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
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6.2.2. Ο Παροχέας διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα όπως ενημερώσει αμέσως το
Γραφείο του Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση κατά την
οποία περιέλθει με οποιοδήποτε τρόπο στην αντίληψη του οποιαδήποτε
παραβίαση του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Προστασία

του

Ατόμου)

Νόμος

του

2001,

Αρ.

138(Ι)/2001

προσκομίζοντας παν έγγραφο και/ή σχόλια του.
Προστασία καταναλωτών

6.3.

6.3.1. Οι Συμβαλλόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις Αποφάσεις
που εκδίδει ο Επίτροπος σε σχέση με τα συμφέροντα και δικαιώματα του
τελικού χρήστη που προνοούνται στο Νόμο, στο Διάταγμα περί
προστασίας των Καταναλωτών (Κ. .Π. 139/05) και σε οποιαδήποτε άλλη
διοικητική πράξη που το τροποποιεί και/ή αντικαθιστά.
Εξασφάλιση Αδειών

6.4.

6.4.1. Ο Αδειούχος Σταθμός δεν μπορεί να αιτηθεί και/ή αποκτήσει πρόσβαση
στο Δίκτυο του Παροχέα, πριν από την εξασφάλιση της απαιτούμενης από
την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης άδειας για ίδρυση, εγκατάσταση και
λειτουργία παρόχου οπτικοακουστικών μέσων και/ή κάθε άλλης αναγκαίας
αυτοτελούς άδειας, έγκρισης, απόφασης ή άλλης πράξης, στον βαθμό που
αυτή είναι αναγκαία για την πρόσβαση στο Δίκτυο του Παροχέα, σύμφωνα
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και/ή συμβατική υποχρέωση που
διέπει την νομότυπη του λειτουργία.
Βασικές Απαιτήσεις

6.5.

6.5.1. Οι Συμβαλλόμενοι οφείλουν, κατά την εγκατάσταση, σχεδιασμό και
λειτουργία του Δικτύου ή άλλου εξοπλισμού που χρησιμοποιούν, να
λαμβάνουν όλα τα εύλογα και αναγκαία μέτρα, μόνοι και/ή από κοινού,
όπου αυτό απαιτείται και/ή επιβάλλεται, ώστε να διασφαλίζεται:

•

η ασφάλεια, ακεραιότητα και η διατήρηση των λειτουργιών του
Δικτύου του Παροχέα το οποίο οι Συμβαλλόμενοι χρησιμοποιούν
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και/ή ελέγχουν μόνοι και/ή από κοινού για τους σκοπούς του
παρόντος Υποδείγματος και της Συμφωνίας.
•

η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ο Παροχέας
με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων προσώπων.

•

η προστασία των προσωπικών δεδομένων (προσωπικών στοιχείων,
εμπιστευτικών πληροφοριών και ιδιωτικής ζωής) του κοινού και/ή των
συνδρομητών.

•

η προστασία του περιβάλλοντος και οι πολεοδομικές και
χωροταξικές διατάξεις.

Ο Παροχέας Δικτύου / Υπηρεσιών ΕΨΤ θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των
άρθρων 18(3)(στ) και 98 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου και οποιουδήποτε Διατάγματος
εκδίδεται δυνάμει του Νόμου
6.6.

Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση διευκολύνσεων

6.6.1. Οι Συμβαλλόμενοι είναι ελεύθεροι να διαπραγματεύονται την συστέγαση
και/ή από κοινού χρήση των εγκαταστάσεων του Παροχέα στα πλαίσια
των σχετικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που καθορίζει ο Νόμος και
τα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα Διατάγματα και Αποφάσεις.
6.6.2. Ο Παροχέας οφείλει να προσφέρει διευκόλυνση τερματισμού (παράδοσης)
του σήματος του παροχέα υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στην
περίπτωση που επιλέξει να μεταφέρει το σήμα του μέσω οπτικής ίνας
δικτύου παροχέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών της επιλογής του ή μικροκυμματικής ζεύξης την οποία εγκαθιστά ο ίδιος με τερματικό εξοπλισμό
εγκατεστημένο στο σημείο πρόσβασης του δικτύου ΕΨΤ.
6.7.

Περιπτώσεις μείζονος καταστροφής

6.7.1. Ο Παροχέας, τηρουμένων πάντοτε των προνοιών των προνοιών της
ανωτέρας βίας στην Παράγραφο 14 οφείλει να διασφαλίζει ότι σε περίπτωση
καταστροφικής βλάβης, π.χ. λόγω κακοκαιρίας, σεισμού, πλημμύρας,
κεραυνού ή πυρκαγιάς, του δημόσιου δικτύου, λαμβάνει
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εύλογα υπό τις περιστάσεις μέτρα προς το σκοπό της διατήρησης της
διαθεσιμότητας του Δικτύου και/ή των Υπηρεσιών του και του ψηλότερου
δυνατού επιπέδου υπηρεσιών για την ανταπόκριση σε οποιεσδήποτε
απαιτήσεις δημόσιας Αρχής.

6.7.2. Ο Αδειούχος Σταθμός αποδέχεται το ενδεχόμενο περιορισμού του στην
πρόσβαση στο Δίκτυο του Παροχέα, ο οποίος περιορισμός δύναται να
επιβληθεί και/ή οριστεί από τον Επίτροπο στον Παροχέα υπό τις
περιστάσεις και/ή συνθήκες που αναφέρονται στην Παράγραφο 6.7.1
ανωτέρω, με Διάταγμα και/ή με τροποποίηση της Άδειας του, στην βάση
οποιουδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:
•

της ασφάλειας των λειτουργιών του Δικτύου.

•

της διατήρησης της ακεραιότητας του Δικτύου.

•

της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών.

•

της προστασίας δεδομένων.

•

της αποτελεσματικής χρήσης φάσματος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Ψηφιακού Τηλεοπτικού
Εξοπλισμού

6.8.

6.8.1. Ο Παροχέας υποχρεούται να εφαρμόζει τις σχετικές πρόνοιες του περί
Ψηφιακής Τηλεόρασης (καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών του
ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης) Διατάγματος
(Κ. .Π. 118/09) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
6.8.2. Ο Αδειούχος Σταθμός αποδέχεται οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του
παρόντος Υποδείγματος και/ή της Συμφωνίας οι οποίες δύνανται να
επιβάλλονται και/ή καθορίζονται από τις υποχρεώσεις του Παροχέα έναντι
στον Επίτροπο και/ή τις Αποφάσεις του και/ή έναντι στο Νόμο και/ή
Διατάγματα αναφορικά με την συμμόρφωση του με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού.
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6.9.

Υποχρέωση Μεταφοράς Σήματος

6.9.1. Ο Παροχέας έχει την υποχρέωση αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
των πιλοτικών δοκιμών, ως περιγράφονται στο Ειδικό Μέρος 2, να
προσφέρει τις Υπηρεσίες για τις αδειοδοτημένες τηλεοπτικές εκπομπές του
Αδειούχου Σταθμού, για τις οποίες έχει συμφωνηθεί από τα Μέρη η
παροχή των Υπηρεσιών. Νοείται ότι ο Παροχέας δεν υποχρεούται να
προσφέρει τις Υπηρεσίες για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες τηλεοπτικές
εκπομπές του Αδειούχου Σταθμού, οι οποίες θα αποκτήσουν στο μέλλον
την απαιτούμενη προς μετάδοση άδεια και/ή για οποιαδήποτε υφιστάμενα
και/ή μελλοντικά τηλεοπτικά προγράμματα του Αδειούχου Σταθμού για τα
οποία

δυνατό

να

κριθεί

και/ή

αποφασισθεί

από

την

Αρχή

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και/ή από οποιαδήποτε αρμόδια Δημόσια και/ή
Διοικητική και/ή Δικαστική Αρχή ότι η προβολή και/ή μετάδοση τους
απαγορεύεται και/ή αναστέλλεται και/ή περιορίζεται.
6.10.

Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων

6.10.1. Οι Συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του περί
Ψηφιακής Τηλεόρασης (επιβολή υποχρεώσεων σχετικά με την πρόσβαση
σε Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής και Ηλεκτρονικών Οδηγών
Προγραμμάτων και με τον τρόπο παρουσίασης Οδηγών Ηλεκτρονικών
Προγραμμάτων παρόμοιων ευκολιών απαρίθμησης και πλοήγησης)
Διατάγματος (Κ. .Π.117/2009) όπως εκάστοτε τροποποιείται και/ή
αντικαθίσταται.
6.11.

Λογιστικός Διαχωρισμός

6.11.1. Επειδή ο Επίτροπος με την Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της
χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού
περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, και την επιβολή Ρυθμιστικών
Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ, επέβαλε προς τον Παροχέα τη
ρυθμιστική υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 58
του Νόμου, ο Αδειούχος Σταθμός αποδέχεται όπως συνεργάζεται με τον
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Παροχέα αναφορικά με το λογιστικό μέρος και/ή την
λογιστική διαδικασία της μεταξύ τους συμφωνίας.

6.12.

Αναφορά Βλαβών

6.12.1. Ο Παροχέας είναι υποχρεωμένος όπως ενημερώνει τον Αδειούχο Σταθμό
για οποιαδήποτε βλάβη διαπιστωθεί στο Σήμα του τελευταίου και η οποία
λαμβάνει χώρα σε σημείο εντός ή εκτός της δικαιοδοσίας και/ή ευθύνης
του Παροχέα.
6.12.2. Τα όρια της ευθύνης του παροχέα υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων
επεκτείνονται μέχρι το σημείο τερματισμού του δικτύου οπτικών ινών
ή/και του σημείου τερματισμού στον πολυπλέκτη που εξυπηρετεί την
μικροκυμματική ζεύξη που χρησιμοποιεί για να μεταφέρει το Σήμα του
από το στούντιο παραγωγής του μέχρι το σημείο Πρόσβασης του Παροχέα
ΕΨΤ.
6.12.3. Ταυτόχρονα με την έγκριση και/ή αποδοχή τη αίτησης του από τον
Παροχέα για σύναψη Συμφωνίας, ο Αδειούχος Σταθμός οφείλει να
κοινοποιήσει γραπτώς στον Παροχέα στοιχεία επαφής και/ή επικοινωνίας,
τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα επί εικοσιτετραώρου βάσεως για
σκοπούς αναφοράς βλαβών, ως ανωτέρω αναφέρεται. Ο Παροχέας
υποχρεούται να αποκαταστήσει τη Βλάβη. Τα μέρη υποχρεούνται να
ενημερώνουν για τις ενέργειες τους σχετικά με την αποκατάσταση της
Βλάβης και να ανταλλάσσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για
διευκόλυνση της διερεύνησης της βλάβης και τελικά αποκατάσταση της.
6.12.4. Η διαδικασία που θα ακολουθείται σε περίπτωση διαπίστωσης και/ή
αναφοράς βλαβών θα είναι αυτή που περιγράφεται στο Ειδικό Μέρος 3,
Παράγραφος 4 και συμπληρώνεται το Έντυπο Αναφοράς Βλαβών.

7. ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΩΝ
7.1.

Άδεια- Εξουσιοδότηση
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7.1.1. Ο Παροχέας, είναι υπεύθυνος όπως κατά την υπογραφή της Συμφωνίας και
καθόλη την διάρκεια εφαρμογής και/ή υλοποίησης της τηρεί όλους τους
Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και/ή Αποφάσεις του Επιτρόπου και/ή
Διευθυντή ώστε να διασφαλίσει ότι η Άδεια και/ή Εξουσιοδότηση την
οποία έχει λάβει και/ή κατέχει και/ή εξασφαλίσει από τον Επίτροπο και/ή
Διευθυντή, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της

η
Δημοκρατίας την 5 Νοεμβρίου 2010, προς τον σκοπό εγκατάστασης και
λειτουργίας δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ) και την
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παραμένει έγκυρη και/ή
σε ισχύ καθόλη την διάρκεια της Συμφωνίας.
7.1.2. Περαιτέρω, ο Παροχέας διαβεβαιώνει ότι κατά την διάρκεια εφαρμογής
και/ή υλοποίησης της Συμφωνίας θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα
προς συμμόρφωση με τους υφιστάμενους όρους, υποχρεώσεις και/ή
υποδείξεις που τίθενται και/ή δύναται να τεθούν στο μέλλον υπό του
Επιτρόπου και/ή Διευθυντή προς τον σκοπό της διατήρησης της Άδειας
και/ή Εξουσιοδότησης.
7.2.

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

7.2.1. Ο Αδειούχος Σταθμός είναι υπεύθυνος όπως κατά την υπογραφή της
Συμφωνίας και καθόλη την διάρκεια εφαρμογής και/ή υλοποίησης της
τηρεί όλους τους Νόμους, Κανονισμούς και/ή Διατάγματα ώστε να
διασφαλίσει ότι θα εξακολουθεί να είναι αδειούχος σταθμός και/ή ότι θα
εξακολουθεί να κατέχει εν ισχύ άδεια για ίδρυση, εγκατάσταση και
λειτουργία παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων από την Αρχή
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.
7.2.2. Περαιτέρω, ο Αδειούχος Σταθμός αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο
Παροχέας δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση με βάση το παρόν Υπόδειγμα
και την Συμφωνία όπως μεταφέρει τηλεοπτικά προγράμματα του Αδειούχου
Σταθμού, υφιστάμενα ή μελλοντικά, των οποίων η μετάδοση και/ή η άδεια
για μετάδοση έχει, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ανασταλεί και/ή
απαγορευθεί και/ή περιορισθεί και/ή κριθεί και/ή αποφασισθεί από
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την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και/ή από οποιαδήποτε αρμόδια
Δημόσια και/ή Διοικητική και/ή Δικαστική Αρχή ότι απαγορεύεται να
προβληθεί και/ή μεταδοθεί από τον Αδειούχο Σταθμό.
7.2.3. Επιπλέον, ο Αδειούχος Σταθμός αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο
Παροχέας δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση με βάση την Συμφωνία όπως
μεταφέρει επιπρόσθετες τηλεοπτικές εκπομπές του Αδειούχου Σταθμού, οι
οποίες θα αποκτήσουν στο μέλλον άδεια για μετάδοση. Τέτοια μεταφορά
επιπρόσθετων και/ή μελλοντικών τηλεοπτικών εκπομπών δύναται να γίνει
αφού ο Αδειούχος Σταθμός αιτηθεί δεόντως προς τον Παροχέα πρόσβαση
με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν Υπόδειγμα και ο
Παροχέας εγκρίνει τέτοια αίτηση στην βάση των όρων και προϋποθέσεων
του παρόντος Υποδείγματος.
7.3.

Τεχνικός Εξοπλισμός

7.3.1. Ο Παροχέας είναι υπεύθυνος όπως καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος του
Υποδείγματος και/ή της Συμφωνίας διατηρεί τον τεχνικό εξοπλισμό
εγκατάστασης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής
Τηλεόρασης καθώς και πρόσβασης του Αδειούχου Σταθμού σε αυτές τις
υπηρεσίες, σε καλή λειτουργική κατάσταση και όπως διατηρεί και/ή έχει
στην υπηρεσία του κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό για την
εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του εν λόγω εξοπλισμού προς
υλοποίηση του σκοπού του παρόντος Υποδείγματος και της Συμφωνίας.
7.4.

Ποιότητα Πρόσβασης

7.4.1. Ο Παροχέας δηλώνει ότι κατέχει και/ή διατηρεί και/ή ότι πρόκειται να
αποκτήσει τα μέσα, τεχνικής ή άλλης φύσεως, ώστε να διασφαλίζει την
καλή ποιότητα πρόσβασης του Αδειούχου Σταθμού στο Δίκτυο και/ή την
καλή ποιότητα της μεταφοράς των τηλεοπτικών εκπομπών του Αδειούχου
Σταθμού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του, ως αναφέρονται στο
Ειδικό Μέρος ΙΙ του παρόντος Υποδείγματος και τηρώντας τους όρους και
υποχρεώσεις του περί καθορισμού της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών Διάταγμα του 2005 (Κ. .Π. 74/2005)
ως ήθελε τροποποιηθεί.
7.5.

Υποχρέωση Αμεροληψίας

7.5.1. Ο Παροχέας έχει ευθύνη, κατά την διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας, και
αναφορικά με άλλες συμβατικές σχέσεις πρόσβασης στο Δίκτυο που
διατηρεί με άλλα πρόσωπα και/ή οργανισμούς, όπως διασφαλίζει ότι θα
παρέχει τις Υπηρεσίες στον Αδειούχο Σταθμό κάτω από ίσους όρους και
προϋποθέσεις.
7.5.2. Το καθήκον αμεροληψίας και μη διάκρισης καλύπτει ειδικότερα την
ποιότητα των προσφερόμενων Υπηρεσιών, τους χρόνους εξυπηρέτησης,
την κοστολόγηση και τιμολόγηση και την ανάπτυξη και θέση σε διάθεση
νέων υπηρεσιών.

7.6.

Τέλος Πρόσβασης

7.6.1. Ο Αδειούχος Σταθμός είναι υπεύθυνος και εγγυάται την πλήρη και έγκαιρη
καταβολή του οριζόμενου στο Υπόδειγμα και στη Συμφωνία Τέλους
Πρόσβασης, αναφορικά με τις Υπηρεσίες του Παροχέα.
7.6.2. Περαιτέρω, ο Αδειούχος Σταθμός αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι σε
περίπτωση

μη

έγκαιρης

καταβολής

του

συμφωνημένου

Τέλους

Πρόσβασης, ο Παροχέας διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα όπως τερματίσει
άμεσα την ισχύ της Συμφωνίας και αξιώσει την καταβολή παντός
οφειλόμενου ποσού τηρουμένης της διαδικασίας που περιγράφεται στην
παράγραφο 10 του παρόντος Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών.

7.7.

Συνδρομή Αδειούχου Σταθμού

7.7.1. Ο Αδειούχος Σταθμός συμφωνεί όπως συνδράμει στο μέτρο και στον
βαθμό που του αναλογεί και/ή όταν αυτό ζητηθεί υπό του Παροχέα και
όπως καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και/ή όπως λάβει παν αναγκαίο
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μέτρο για συμμόρφωση και τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που
τίθενται υπό των Νόμων και/ή Διαταγμάτων και/ή Αποφάσεων του
Επιτρόπου και/ή Διευθυντή και αφορούν γενικά την σχέση μεταξύ
Παροχέα, Αδειούχου Σταθμού, καταναλωτών και κοινού.
7.7.2. Ο Αδειούχος Σταθμός θα συνεργάζεται με τον Παροχέα σε σχέση με την
εφαρμογή του παρόντος Υποδείγματος και της Συμφωνίας αναφορικά με
τις σχέσεις και/ή υποχρεώσεις απέναντι στους καταναλωτές, χρήστες και
γενικότερα στο ευρύ κοινό που πηγάζουν από την χρήση και πρόσβαση
στο δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης και γενικότερα για την τήρηση
και συμμόρφωση με κάθε όρο και υποχρέωση που εκάστοτε πηγάζει και/ή
τίθεται στον Παροχέα και/ή στον Αδειούχο Σταθμό από τον Επίτροπο
και/ή τον Διευθυντή και/ή τον Νόμο.
7.7.3. Ειδικότερα, ο Αδειούχος Σταθμός θα συνεργάζεται και θα λαμβάνει από
κοινού δράση και/ή ενέργειες με τον Παροχέα και/ή θα συνδράμει τον
Παροχέα για τον σκοπό της έννομης και/ή κανονικής και/ή εύρυθμης
εφαρμογής του παρόντος Υποδείγματος και της Συμφωνίας.

7.8.

Καθυστέρηση στην Υλοποίηση της Πρόσβασης

7.8.1. Ο Παροχέας θα υποχρεούται με την αποδοχή της αίτησης του Αδειούχου
Σταθμού για πρόσβαση στο Δίκτυο του και την σύναψη Συμφωνίας, όπως
παραχωρήσει εις τον Αδειούχο Σταθμό πρόσβαση στο δίκτυο Επίγειας
Ψηφιακής Τηλεόρασης. Νοείται ότι, η υλοποίηση της πρόσβασης θα τελεί
πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία
οποιεσδήποτε πιλοτικές δοκιμές, ως περιγράφονται στο Ειδικό Μέρος 2,
που έχουν λάβει χώρα μετά την αποδοχή της αίτησης του Αδειούχου
Σταθμού και/ή της υπογραφής της Συμφωνίας για πρόσβαση στο Δίκτυο
του Παροχέα. Η επιτυχής ολοκλήρωση των πιλοτικών δοκιμών θα
πιστοποιείται από τον Παροχέα με την αποστολή σχετικής επιστολής, σε
συνεννόηση με τον παροχέα υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.
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7.8.2. Νοείται ότι ο Παροχέας ουδεμία ευθύνη φέρει για την καθυστέρηση στην
υλοποίηση της πρόσβασης, στην περίπτωση κατά την οποία ο Αδειούχος
Σταθμός αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τους όρους,
χρονοδιαγράμματα και προϋποθέσεις των πιλοτικών δοκιμών.
7.8.3. Η έγκριση της αίτησης του Αδειούχου Σταθμού τελεί πάντοτε υπό την
προϋπόθεση ότι ο Παροχέας διατηρεί την αναγκαία διαθέσιμη
χωρητικότητα για να προσφέρει και/ή παραχωρήσει εις τον Αδειούχο
Σταθμό τη ζητούμενη πρόσβαση.

7.9.

Διακοπή Υπηρεσίας

7.9.1. Ο Παροχέας θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Δικτύου του
και θα λαμβάνει όλα τα εύλογα και αναγκαία μέτρα για την ορθή εκτέλεση
και εφαρμογή των υποχρεώσεων του όπως απορρέουν από το παρόν
Υπόδειγμα και την Συμφωνία.
7.9.2. Ο Αδειούχος Σταθμός αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Παροχέας θα
δικαιούται για σκοπούς συντήρησης και/ή αναβάθμισης του Δικτύου από
καιρό σε καιρό αφού δώσει εις τον Αδειούχο Σταθμό εύλογη
προειδοποίηση, όχι λιγότερη των πέντε εργάσιμων ημερών, να διακόπτει
την πρόσβαση και/ή την εκπομπή του Αδειούχου Σταθμού, εν όλω ή εν
μέρει, στο Δίκτυο. Νοείται ότι, ο Παροχέας θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια ούτως ώστε να προβαίνει σε συντήρηση και αναβάθμιση του
Δικτύου χωρίς οποιαδήποτε διακοπή της πρόσβασης του Αδειούχου
Σταθμού.
7.9.3. Διακοπή της πρόσβασης του Αδειούχου Σταθμού στο Δίκτυο του Παροχέα
θα λαμβάνει χώρα κατ’ εξαίρεση και μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο και
όταν δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη λύση.
7.9.4. Ο Παροχέας θα καταβάλλει εύλογη προσπάθεια ούτως ώστε η τυχόν
διακοπή της πρόσβασης του Αδειούχου Σταθμού στο Δίκτυο του, για
σκοπούς συντήρησης και/ή αναβάθμισης του Δικτύου, να λαμβάνει χώρα
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κυρίως κατά τις πρωινές ώρες 04:00-06:00 και λαμβάνοντας υπόψη
σχετικές εισηγήσεις του Αδειούχου Σταθμού.
7.9.5. Για σκοπούς αποκατάστασης οποιωνδήποτε προβλημάτων ή βλαβών που
επηρεάζουν την ποιότητα των Υπηρεσιών του, ο Παροχέας κατ’ εξαίρεση
θα δικαιούται να διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών, εν όλω ή εν μέρει,,
χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον Αδειούχο Σταθμό, στις
περιπτώσεις όπου η αποκατάσταση των ως άνω προβλημάτων ή βλαβών
δεν είναι δυνατή χωρίς την διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών.

7.10.

Περιορισμός Ευθύνης

7.10.1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι δυνατό να προκληθούν διακοπές ή
υποβάθμιση της ποιότητας ή διαταραχές των Υπηρεσιών από ηλεκτρικές,
ηλεκτρονικές ή μηχανικές βλάβες ή άλλη αιτία. Σε κάθε τέτοια περίπτωση
η ευθύνη του Παροχέα περιορίζεται στην καλή τη πίστη προσπάθεια
αποκατάστασης των παρεχόμενων Υπηρεσιών με κάθε λογική, υπό τις
περιστάσεις, ταχύτητα.
7.10.2. Ο Παροχέας δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά
(συμπεριλαμβανομένων άμεσων ζημιών, έμμεσων ζημιών ή άλλης ζημιάς,
απώλειας εσόδων, κέρδους ή εργασίας ή επιχείρησης) που δυνατό να
υποστεί ο Αδειούχος Σταθμός εξαιτίας οποιασδήποτε διακοπής ή
διαταραχής της ποιότητας ή υποβάθμισης των Υπηρεσιών ή της αδυναμίας
του Παροχέα να αποκαταστήσει την βλάβη άμεσα, αν τέτοια διακοπή ή
διαταραχή ή υποβάθμιση ή αδυναμία οφείλεται σε λόγους Ανωτέρας Βίας
και/ή σε πράξεις ή παραλείψεις του Αδειούχου Σταθμού ή οποιουδήποτε
τρίτου προσώπου ή μέρους που δεν εμπίπτει στην σφαίρα ελέγχου του
Παροχέα.
7.10.3. Κανένα Μέρος δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος
Υποδείγματος και της Συμφωνίας ή σε περίπτωση διάπραξης αστικού
αδικήματος κατά παράβαση του παρόντος Υποδείγματος και της
Συμφωνίας για οποιεσδήποτε έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές, απώλειες ή
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βλάβη οποιασδήποτε φύσης περιλαμβανομένων χωρίς
περιορισμό απωλειών εσόδων, κέρδους, εργασίας ή επιχείρησης.
7.10.4. Το μέγιστο ύψος της ευθύνης του Παροχέα που ενδέχεται να προκύψει
από την παράβαση του παρόντος Υποδείγματος και της Συμφωνίας, σε
σχέση με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες οι οποίες εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες του ΕΡΗΕΤ με βάση τις πρόνοιες της Απόφασης αναφορικά
με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη
διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, και την επιβολή
Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ, Κ. .Π. 112/2013,
καθορίζεται στο ποσό του συνολικού τέλους παροχής των υπηρεσιών από
τον Παροχέα για ένα γεγονός ή σειρά γεγονότων που λαμβάνουν χώρα σε
διάστημα 12 μηνών. Νοείται ότι, αν το γεγονός ή η σειρά γεγονότων που
λαμβάνουν χώρα αφορούν μικρότερο χρονικό διάστημα των 12 μηνών, η
συνολική μέγιστη ευθύνη του Παροχέα για τέτοιο χρονικό διάστημα θα
υπολογίζεται κατά αναλογία, δηλαδή η καταβλητέα αποζημίωση θα είναι
εκείνο το μέρος και/ή ποσοστό του συνολικού τέλους παροχής των
Υπηρεσιών από τον Παροχέα, που αντιστοιχεί σε τέτοιο χρονικό διάστημα
και πάντοτε νοουμένου ότι ο Παροχέας δεν θα έχει επιτύχει το
καθορισμένο ποσοστό επίδοσης της Διαθεσιμότητας Δικτύων/ Υπηρεσιών
Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης.
7.10.5. Οι άμεσες ζημιές οι οποίες αναφέρονται στην Παράγραφο 7.10.4 πιο πάνω
πρέπει να αποδεικνύονται αυστηρά από το Μέρος που αξιώνει
αποζημιώσεις.
7.10.6. Ο Παροχέας δεν γνωρίζει τους σκοπούς για τους οποίους ο Αδειούχος
Σταθμός θα χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες πρόσβασης στο Δίκτυο του. Εκτός
και στην έκταση που προνοείται ρητά στο παρόν Υπόδειγμα και την
Συμφωνία, ο Παροχέας δεν έχει κάνει και δεν θα θεωρείται ότι έκανε
οποιεσδήποτε παραστάσεις ή ότι έχει δώσει οποιεσδήποτε εγγυήσεις
εμπορεύσιμης ποιότητας, ή καταλληλότητας των υπηρεσιών πρόσβασης
στο Δίκτυο του για την εκπλήρωση των σκοπών του Αδειούχου Σταθμού
σε σχέση με την πρόσβαση του στο Δίκτυο του Παροχέα.
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7.10.7. Ο Παροχέας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο που θα
μεταδίδεται μέσω του Δικτύου του, για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνος
είναι ο Αδειούχος Σταθμός.
7.11

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση Διαθεσιμότητας.

7.11.1 Για σκοπούς υπολογισμού του ποσοστού διαθεσιμότητας και της επίδοσης
κάθε παροχέα, δεν θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος (λεπτά) Μη
Διαθεσιμότητας του δικτύου/υπηρεσιών πρόσβασης ΕΨΤ για τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α) Περιστατικά Ανωτέρας Βίας.
(β) Περιπτώσεις προγραμματισμένης συντήρησης/αναβάθμισής/τροποποίησης
του εξοπλισμού του δικτύου ΕΨΤ για τις οποίες έχει γίνει πρότερη και
έγκαιρη ενημέρωση των παροχέων τηλεοπτικού περιεχομένου που κάνουν
χρήση της υπηρεσίας πρόσβασης.

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
Εις αντάλλαγμα για την παροχή των Υπηρεσιών, ο Αδειούχος Σταθμός θα

8.1.

καταβάλλει στον Παροχέα το Τέλος Πρόσβασης, όπως καταγράφεται στο
Ειδικό Μέρος Ι του παρόντος Υποδείγματος και σύμφωνα με τις διαδικασίες
πληρωμής που περιγράφονται στο εν λόγω Ειδικό Μέρος. Αλλαγή στο Τέλος
Πρόσβασης γίνεται μόνο μετά από τροποποίηση του ΥΠΥ ΕΨΤ VELISTER
LTD.

9. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Με την έναρξη έκαστης Περιόδου Τιμολόγησης, ο Παροχέας αποστέλλει

9.1.

το Τιμολόγιο και τις Πληροφορίες Τιμολογίου προς τον Αδειούχο Σταθμό είτε
με συστημένη επιστολή είτε με τηλεομοιότυπο είτε με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
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Η διεύθυνση αποστολής Τιμολογίων για τον Αδειούχο Σταθμό είναι:

9.2.

Οδός…………………………………………, Τ.Τ. …………, Πόλη ……….
αρ.τηλεομοιότυπου ……………………………………….
Ηλεκτρονική διεύθυνση:…………………………………..
9.2.1. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση αποστολής του Αδειούχου Σταθμού
που περιγράφεται στον όρο 9.2. πιο πάνω θα γνωστοποιείται στον
Παροχέα τουλάχιστον ένα ημερολογιακό μήνα πριν τεθεί σε ισχύ.
9.2.2. Στα Τιμολόγια που θα εκδίδει ο Παροχέας στον Αδειούχο Σταθμό, θα
προσδιορίζεται το ποσό χρέωσης για κάθε υπηρεσία που παρέχει στον
Αδειούχο Σταθμό με βάση το παρόν Υπόδειγμα και την Συμφωνία και/ή
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για κάθε υπηρεσία που παρέχει ο Παροχέας στον Αδειούχο
Σταθμό κατόπιν ειδικής συμφωνίας και/ή άλλως πως.

10.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

10.1. Ταυτόχρονα με την υπογραφή της Συμφωνίας, ο Αδειούχος Σταθμός θα
καταβάλει στον Παροχέα το ποσό που αντιστοιχεί στην χρέωση για την πρώτη
Περίοδο Τιμολόγησης, που αρχίζει με την υπογραφή της Συμφωνίας και
τελειώνει με την συμπλήρωση ενός μήνα, ως προκαταβολή. Το εν λόγω ποσό
θα κατακρατηθεί υπό του Παροχέα, άνευ οιασδήποτε απαίτησης επιστροφής
του από τον Αδειούχο Σταθμό, στην περίπτωση κατά την οποία παρά την
υπογραφή της Συμφωνίας, η υλοποίηση και/ή η εφαρμογή της καθυστερήσει ή
καταστεί αδύνατη εξαιτίας οιωνδήποτε ενεργειών ή παραλείψεων του
Αδειούχου Σταθμού.
10.2. Όλες οι χρεώσεις που οφείλονται από τον Αδειούχο Σταθμό με βάση το
παρόν Υπόδειγμα και/ή την Συμφωνία, θα πρέπει να εξοφλούνται το αργότερο
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης του
εκάστοτε Τιμολογίου. Ειδοποίηση με ταχυδρομείο θα θεωρείται ότι λήφθηκε
τέσσερις (4) εργάσιμες μέρες μετά τη συστημένη ταχυδρόμηση της, ενώ
ειδοποίηση με το χέρι θα θεωρείται ότι λήφθηκε την εργάσιμη ημέρα μετά την
παράδοση της και ειδοποίηση με τηλεομοιότυπο θα θεωρείται ότι λήφθηκε
την εργάσιμη ημέρα μετά την επιτυχή αποστολή της.
10.3. Άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων νομικών ή συμβατικών μέτρων που
δυνατό να υπάρχουν, σε περίπτωση που ο Αδειούχος Σταθμός δεν εξοφλήσει
Τιμολόγιο εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο
10.2 πιο πάνω, ο Παροχέας έχει δικαίωμα:
(α) να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών, και/ή
(β) να αρνηθεί την παροχή οποιωνδήποτε επιπρόσθετων σχετικών
υπηρεσιών που τυχόν έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών, και/ή
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(γ) να τερματίσει άμεσα τη συμφωνία και να αξιώσει παν οφειλόμενο ποσό

10.4. Σε περίπτωση που ο Αδειούχος Σταθμός αμφισβητεί την ορθότητα
Τιμολογίου, θα πρέπει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση, να γνωστοποιήσει
γραπτώς στον Παροχέα την αμφισβήτηση του Τιμολογίου. Η γραπτή
γνωστοποίηση για την αμφισβήτηση του Τιμολογίου θα πρέπει να
προσδιορίζει το μέρος του Τιμολογίου που αμφισβητεί ο Αδειούχος Σταθμός
και να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που να υποστηρίζουν
την αμφισβήτηση του. Ο Αδειούχος Σταθμός μπορεί να γνωστοποιήσει
αμφισβήτηση Τιμολογίου μόνο μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης του
Τιμολογίου. Τα Τιμολόγια θα λογίζονται ως αποδεκτά, εάν δεν ληφθεί γραπτή
ένσταση μέσα στην προαναφερόμενη περίοδο. Εάν τα μέρη δεν καταφέρουν
να επιλύσουν την διαφορά μέσα σε ένα 10 ημέρες από τη γνωστοποίηση της
αμφισβήτησης Τιμολογίου, οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να παραπέμψει την
υπό αμφισβήτηση υπόθεση, αφού ενημερώσει γραπτώς το άλλο Μέρος για την
πρόθεση του αυτή, για διερεύνηση και απόφαση από ανεξάρτητο εγκεκριμένο
λογιστή, που θα έχει προεπιλεγεί γραπτώς από τα δύο Μέρη αμέσως μετά την
υποβολή της γνωστοποίησης της αμφισβήτησης του Τιμολογίου. Η Απόφαση
του ανεξάρτητου εγκεκριμένου λογιστή θα πρέπει να εκδίδεται εντός πέντε (5)
ημερών από την παραπομπή της αμφισβήτησης σε αυτόν , θα είναι τελειωτική
και δεσμευτική για τα Μέρη. Το κόστος του ανεξάρτητου εγκεκριμένου
λογιστή θα το επωμίζεται το Μέρος εναντίον του οποίου θα αποφασιστεί η
διαφορά.

11.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Παροχέας θα παρέχει τις Υπηρεσίες βάση του παρόντος Υποδείγματος και
της Συμφωνίας σύμφωνα με το περί καθορισμού της ποιότητας παροχής των
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Διάταγμα του 2005 (Κ. .Π. 74/2005)
ως ήθελε τροποποιηθεί και σύμφωνα με το Ειδικό Μέρος ΙΙ του παρόντος
Υποδείγματος. Ο Παροχέας αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι οι Υπηρεσίες
που θα παρέχει με βάση το
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παρόν Υπόδειγμα θα ανταποκρίνονται στην ποιότητα που εξασφαλίζουν οι
συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Ειδικό Μέρος ΙΙ.

12.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

12.1. Με την υπογραφή της Συμφωνίας, ο Αδειούχος Σταθμός υποχρεούται όπως,
με δικά του έξοδα, εκδώσει και παραδώσει στον Παροχέα και όπως διατηρεί
σε ισχύ και προς όφελος του καθ’ όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας τραπεζική
εγγύηση για περίοδο ενός έτους για ποσό ίσο με τρεις (3) μηνιαίες πληρωμές
του ετήσιου Τέλους Πρόσβασης για την εξασφάλιση οποιωνδήποτε ποσών
που, κατά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή τερματισμό της Συμφωνίας, θα
οφείλονται στον Παροχέα για την παροχή των Υπηρεσιών. Επιπλέον το ποσό
της εγγύησης θα αναθεωρείται ανάλογα με τις εκάστοτε αιτήσεις για
επιπρόσθετες υπηρεσίες που θα υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της
Συμφωνίας.
12.2. Δείγμα των ως άνω τραπεζικών εγγυήσεων επισυνάπτεται ως Ειδικό Μέρος
VII.

12.3.

Μη συμμόρφωση του Αδειούχου Σταθμού με τους όρους της

παρούσας Παραγράφου θα συνιστά ουσιώδη παράβαση της Συμφωνίας και
δίδει το δικαίωμα στον Παροχέα για τερματισμό της.

13.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

13.1.

Τα Μέρη επιθυμούν να προστατεύσουν τις εμπιστευτικές τους

πληροφορίες.

13.2.

Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες,

συμπεριλαμβανομένων άνευ επηρεασμού της γενικότητας του παρόντος όρου,
και των προνοιών του παρόντος Υποδείγματος, οποιεσδήποτε πληροφορίες
περιήλθαν στην αντίληψη και/ή κατοχή τους κατά την διάρκεια των
διαπραγματεύσεων συνομολόγησης του παρόντος και/ή ότι οποιεσδήποτε
πληροφορίες περιέλθουν στην κατοχή τους στο μέλλον κατά την διάρκεια
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ισχύος και εφαρμογής του παρόντος Υποδείγματος και της Συμφωνίας, που
από τώρα και στο εξής θα καλούνται συλλογικά ως “Εμπιστευτικές
Πληροφορίες”, που αποκαλύπτονται ή θα αποκαλυφθούν από οποιοδήποτε
μέρος στο άλλο μέρος ή που ανταλλάχθηκαν ή θα ανταλλαχθούν μεταξύ τους,
θα παραμείνουν ιδιοκτησία του μέρους που προβαίνει σε τέτοια αποκάλυψη ή
που τελεί τέτοια ανταλλαγή.
Τα Μέρη υποχρεούνται:

13.3.
(α)

να τηρούν όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μυστικές και
εμπιστευτικές,

χρησιμοποιώντας

τουλάχιστον

τον

ίδιο

βαθμό

προσοχής που θα χρησιμοποιούσαν κανονικά κατά την προστασία των
δικών τους εμπιστευτικών πληροφοριών παρόμοιας φύσης και να μην
αποκαλύψουν οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες σε οποιοδήποτε
τρίτο μέρος.
(β)

να μην αντιγράψουν ή προκαλέσουν την αντιγραφή τέτοιων
Εμπιστευτικών Πληροφοριών, είτε ολικά

είτε εν μέρη,

για

οποιαδήποτε αποκάλυψη αυτών, είτε έμμεση είτε άμεση σε
οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
(γ)

να μην αποκαλύψουν τέτοιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες, είτε ολικά

είτε εν μέρη, σε οποιοδήποτε προσωπικό τους που δεν χρειάζεται να λάβει
τέτοιες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας.
13.4. Τα συμβαλλόμενα Μέρη προς το σκοπό υλοποίησης των στην παρούσα
παράγραφο

αναφερόμενων

υποχρεώσεων

τους

υποχρεούνται

όπως

υπογράψουν Συμφωνία Εμπιστευτικότητας ως αυτή περιγράφεται στο Ειδικό
Μέρος 6 του Υποδείγματος.

14.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
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14.1. Ο Παροχέας δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Αδειούχου
Σταθμού σε περίπτωση κατά την οποία λόγω σεισμού, πυρκαγιάς, καταιγίδας,
τυφώνα,

πλημμύρας,

φυσικής

καταστροφής,

καταστροφικής

βλάβης,

ανταρσίας, πολέμου, οχλαγωγίας, εχθρικών και στρατιωτικών ενεργειών και/ή
τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών, γενικών ταραχών, αδυνατεί να παρέχει
και/ή καταστεί αδύνατο να παρέχει πρόσβαση στο δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής
Τηλεόρασης και/ή τις Υπηρεσίες που καθορίζονται και συμφωνούνται στο
παρόν Υπόδειγμα και την Συμφωνία.
14.2. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή παράλειψη συμμόρφωσης με
τις υποχρεώσεις, όρους και προϋποθέσεις του Υποδείγματος και της
Συμφωνίας από οποιοδήποτε Μέρος, δεν θα συνιστά παράβαση της
Συμφωνίας, στον βαθμό και στον χρόνο που τέτοια παράλειψη και/ή
καθυστέρηση συμμόρφωσης και/ή εκτέλεσης, οφείλεται στα ανωτέρω
αναφερόμενα γεγονότα και/ή ενέργειες και/ή ατυχήματα πέραν του εύλογου
ελέγχου του επηρεαζόμενου Μέρους, που περιλαμβάνουν επίσης και πράξεις
ή παραλείψεις της Κυβέρνησης και/ή των Αρχών.
14.3. Νοείται ότι, για να απαλλαγεί από κάθε ευθύνη, το επηρεαζόμενο Μέρος
οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία και/ή απαραίτητα και/ή εύλογα υπό τις
περιστάσεις μέτρα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του με εναλλακτικό
τρόπο.
14.4. Το επηρεαζόμενο Μέρος οφείλει να ειδοποιήσει γραπτώς το συντομότερο
το άλλο Μέρος, αναφέροντας την αδυναμία συμμόρφωσης με τους όρους και
υποχρεώσεις του Υποδείγματος και της Συμφωνίας.
14.5. Οποιοιδήποτε όροι και υποχρεώσεις η εφαρμογή και/ή υλοποίηση των
οποίων επηρεάζεται από τα αναφερόμενα γεγονότα και/ή ενέργειες θα
αναστέλλονται για όσο χρόνο διαρκεί η ανωτέρα βία και ο χρόνος εκτέλεσης
τους θα επεκταθεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα εν λόγω γεγονότα
και/ή ενέργειες ανωτέρας βίας.
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14.6. Εάν η εκτέλεση και εφαρμογή του παρόντος Υποδείγματος και της
Συμφωνίας ανασταλεί εξαιτίας γεγονότων ανωτέρας βίας για περίοδο πέραν
των 6 μηνών, τότε έκαστος των Συμβαλλομένων δικαιούται νόμιμα να
τερματίσει την Συμφωνία, αφού δώσει προς τούτο γραπτή ειδοποίηση προς το
άλλο Μέρος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

15.

15.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για την επίλυση τυχόν διαφορών/διαφωνιών που προκύπτουν από
την ερμηνεία και την εφαρμογή του παρόντος Υποδείγματος και της
Συμφωνίας.

15.2.

Σε

περίπτωση

διαφοράς/διαφωνίας

τα

Συμβαλλόμενα

Μέρη

θα

συναντηθούν για τη συζήτηση των διαφορών/διαφωνιών με στόχο την
επίλυσή τους.

15.3. Εάν παρά τις προσπάθειες των Μερών για επίλυση της διαφοράς/διαφωνίας,
δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη των
διαπραγματεύσεων, τότε οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να απευθυνθεί στον
Επίτροπο δυνάμει του Περί Διαδικασίας Επίλυσης Διαφορών Οργανισμών
Διατάγματος του 2007-Κ. .Π. 555/2007.
15.4. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επίλυση των διαφορών των
Μερών θα είναι αυτή που προβλέπεται εις το Περί Διαδικασιών Επίλυσης
Διαφορών μεταξύ Οργανισμών Διάταγμα του 2007 – Κ. .Π. 555/2007.
15.5. Από τη διαδικασία επίλυσης διαφορών που περιγράφεται στην παρούσα
Παράγραφο ρητά εξαιρούνται οποιεσδήποτε διαφορές που αφορούν, άμεσα ή
έμμεσα, την πλήρη και έγκαιρη καταβολή του Τέλους Πρόσβασης, θέματα
Εγγυητικών και Αποζημιώσεων.
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15.6. Η ως άνω διαδικασία και τα στοιχεία που την αποτελούν ουδόλως
εμποδίζουν τους Συμβαλλομένους να προσφύγουν ενώπιον των Κυπριακών
Δικαστηρίων για διεκδίκηση αποζημιώσεων και/ή θεραπειών δυνάμει της
Συμφωνίας και/ή για έκδοση ενδιάμεσου Διατάγματος.

16.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

16.1. Η Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο κατόπιν γραπτής συναίνεσης των
Συμβαλλόμενων Μερών. Νοείται ότι, οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της
Συμφωνίας θα ισχύει υπό την αίρεση ότι οι τροποποιηθέντες όροι έχουν
κοινοποιηθεί εις τον Επίτροπο και έχουν εγκριθεί από αυτόν.

16.2. Τα Μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Συμφωνία δύναται να
τροποποιηθεί κατόπιν μελλοντικής τροποποίησης του παρόντος Υποδείγματος
από τον Επίτροπο στα πλαίσια της Νομοθεσίας του ΓΕΡΗΕΤ που αφορά στην
επιβολή τροποποιήσεων. Σε τέτοια περίπτωση τα Μέρη συμφωνούν ότι το
Υπόδειγμα και η Συμφωνία θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα με βάση τις
τροποποιήσεις που δύνανται να επιβληθούν από τον Επίτροπο και αμφότερα
αναλαμβάνουν τη δέσμευση όπως τηρούν τους όρους και πρόνοιες τους, ως θα
προκύψουν από τις εκάστοτε τροποποιήσεις του Επιτρόπου.

17.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

17.1. Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τερματιστεί κατόπιν γραπτής συμφωνίας
και των δύο Μερών καθ’ οιονδήποτε χρόνο.
17.2. Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας είναι ουσιώδεις και παράβαση
οποιουδήποτε όρου από οποιοδήποτε Μέρος θα θεωρείται ουσιώδης
παράβαση δίνοντας το δικαίωμα στο αναίτιο Μέρος να τερματίσει την
παρούσα Συμφωνία και απαιτήσει αποζημιώσεις.
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17.3. Για τον τερματισμό της Συμφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου 17.2
πιο πάνω, το αναίτιο Μέρος θα δίδει στο υπαίτιο Μέρος γραπτή ειδοποίηση
αναφέροντας συγκεκριμένα την ή τις παραβάσεις και θα δίδει στο υπαίτιο
Μέρος προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της
γραπτής ειδοποίησης για να επανορθώσει. Με την πάροδο άπρακτης της εν
λόγω προθεσμίας το αναίτιο Μέρος θα έχει, άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε
δικαιωμάτων του, το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα την παρούσα Συμφωνία
με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης προς το υπαίτιο μέρος.

17.4. Περαιτέρω και άνευ επηρεασμού των δικαιωμάτων τερματισμού της
Συμφωνίας που προνοούνται στον όρο 17.2 πιο πάνω, οποιοδήποτε Μέρος
μπορεί να τερματίσει καθ’ οιονδήποτε χρόνο την παρούσα Συμφωνία με
άμεση εφαρμογή, αφού δώσει γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος εάν
επέλθει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα:
(α)

Ο Αδειούχος Σταθμός παραλείπει και/ή αρνείται όπως

καταβάλλει πλήρως και/ή εγκαίρως το Τέλος Πρόσβασης με τον τρόπο
που περιγράφεται στην Παράγραφο 10 του παρόντος
(β)

Η πτώχευση ή η διάλυση ή έναρξη διαδικασιών πτώχευσης ή

διάλυσης ή διαχείρισης περιουσίας πτωχεύσαντος εναντίον οποιουδήποτε
μέρους
(γ) Σε περίπτωση ακύρωσης ή αναστολής ή ανάκλησης της Άδειας του
Παροχέα ή σε περίπτωση που ο Παροχέας παύσει να έχει το δικαίωμα
να παρέχει τις Υπηρεσίες
(δ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αδειούχος Σταθμός παύει να είναι
αδειούχος με βάση τον Περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών
Νόμο του 1998 Ν.7(Ι)/1998 ή οποιοδήποτε Νόμο τον τροποποιεί ή
αντικαθιστά

18.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΕΡΗΕΤ
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18.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο Παροχέας
οφείλει να δημοσιεύσει το Υπόδειγμα με βάση τα εκάστοτε οριζόμενα σε
σχετικό Διάταγμα ή Απόφαση του Επιτρόπου. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη
δύνανται να διαπραγματευθούν και να υπογράψουν Συμφωνία με βάση το
Υπόδειγμα από της δημοσίευσης του από τον Παροχέα.
18.2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο Επίτροπος
διατηρεί το δικαίωμα του με βάση το Νόμο να αξιολογήσει και να
τροποποιήσει το δημοσιευμένο από τον Παροχέα Υπόδειγμα. Η διαδικασία
αξιολόγησης του περιεχομένου του δημοσιευμένου Υποδείγματος από τον
Επίτροπο και η διαδικασία επιβολής τροποποιήσεων σε αυτό περιγράφεται
στο

Μέρος

ΙΙΙ

του

Περί

καθορισμού

της

Διαδικασίας

Επιβολής

Τροποποιήσεων στα Υποδείγματα Προσφοράς Υπηρεσιών Διάταγμα του
2007 (Κ. .Π. 112/2007), η οποία είναι εις γνώση των Συμβαλλομένων και την
οποία αποδέχονται.

19.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

19.1. Όλες οι ειδοποιήσεις που απαιτούνται και/ή αναφέρονται στο παρόν
Υπόδειγμα και στη Συμφωνία θα θεωρούνται ότι έγιναν νομότυπα και/ή
έγκαιρα και/ή ορθά αν σταλούν με τηλεομοιότυπο ή με συστημένη επιστολή ή
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αν παραδοθούν δια χειρός:
(α) Στην περίπτωση του Παροχέα, στην Αγίας Θέκλας 45, 7648 Πυργά,
Λάρνακα, Κύπρος, αρ. τηλεφώνου: 22267222, αρ. Φαξ:22267233.
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@velister.com.cy
(β) Στην περίπτωση του Αδειούχου Σταθμού, στην οδό……………………
Τ.Τ…………. αρ. Τηλεφώνου:…………………. αρ. Φαξ:………………….
Ηλεκτρονική διεύθυνση:………………………………………………………..
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20.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

20.1. Έκαστο Μέρος υποχρεούται όπως διατηρεί το άλλο Μέρος ανεπηρέαστο και
ανέπαφο από κάθε αγωγή ή απαίτηση που δυνατόν να εγερθεί εναντίον του ή
απόφαση που δυνατόν να εκδοθεί εναντίον του, καθώς επίσης και να
αποζημιώνει πλήρως το άλλο Μέρος για κάθε απώλεια, ζημιά, ευθύνη, έξοδα
και δαπάνες συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τόκο, φόρους,
πρόστιμα και δικηγορικά έξοδα που δυνατό να προκύψουν από οποιαδήποτε
αιτία αγωγής που πηγάζει από τις ενέργειες ή παραλείψεις ή παράβαση εκ
μέρους του και/ή αντιπροσώπων και/ή υπαλλήλων αυτού των όρων και
προϋποθέσεων του παρόντος Υποδείγματος και/ή της Συμφωνίας.
20.2. Ειδικότερα και άνευ βλάβης των πιο πάνω, ο Αδειούχος Σταθμός οφείλει να
αποζημιώνει, απαλλάσσει και να κρατά τον Παροχέα απαλλαγμένο από
οποιαδήποτε απαίτηση και/ή ζημιά και/ή ευθύνη για παράβαση από μέρους
του Αδειούχου Σταθμού οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
κατά την τηλεοπτική εκπομπή του σήματος του μέσω του δικτύου Επίγειας
Ψηφιακής Τηλεόρασης του Παροχέα.

21.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

21.1. Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών Πρόσβασης
στο Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης του Παροχέα μαζί με το παρόν
Υπόδειγμα και τα συνημμένα Ειδικό Μέρος του αποτελούν ολόκληρη την
Συμφωνία μεταξύ των Μερών. Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, όροι, υποσχέσεις,
διαβεβαιώσεις, εγγυήσεις και παραστάσεις που δόθηκαν και/ή έγιναν και/ή
αναλήφθηκαν γραπτώς ή προφορικώς αλλά δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο
της Συμφωνίας δεν ισχύουν και/ή ισχύς τους λήγει με την υπογραφή της
Συμφωνίας.
21.2. Οποιεσδήποτε προγενέστερες συμφωνίες, δεσμεύσεις, υποσχέσεις και/ή
παραστάσεις μεταξύ των Μερών, γραπτές ή προφορικές,
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αντικαθίστανται από το παρόν Υπόδειγμα και την Συμφωνία, η οποία και
τις ακυρώνει.

22.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΧΩΝ

Η Συμφωνία δεσμεύει τα Μέρη, τους Διαδόχους και Εκδοχείς τους.

23.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Ουδείς εκ των Συμβαλλομένων Μερών δύναται να εκχωρήσει την παρούσα
Συμφωνία σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση του άλλου Μέρους.

24.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η καθυστέρηση στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται
στην παρούσα Συμφωνία σε καμία περίπτωση δεν θα συνιστά αποποίηση του
εν λόγω δικαιώματος. Οποιαδήποτε αποποίηση δικαιώματος θα πρέπει να
γίνεται γραπτώς.

25.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Η κάθε μια παράγραφος ή διάταξη της παρούσης Συμφωνίας αποτελεί
ξεχωριστή διάταξη και σε περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι οποιαδήποτε
διάταξη ή παράγραφος είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη, αυτό δεν θα επηρεάζει
την νομιμότητα και ισχύ οποιαδήποτε άλλης διάταξης και/ή της Συμφωνίας.

26.

ΣΧΕΣΗ ΜΕΡΩΝ

Η σχέση των Συμβαλλόμενων Μερών είναι αυτή του Παροχέα και του
Αδειούχου Σταθμού και διέπεται από τις πρόνοιες της παρούσας, η οποία σε
καμία περίπτωση δεν δημιουργεί μεταξύ τους οποιαδήποτε σχέση
εργοδότησης ή αντιπροσώπευσης ή κοινοπραξίας.
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ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

27.

Για οποιοδήποτε ζήτημα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων με βάση τις
πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών
Επικοινωνιών Νόμου, 112(Ι)/2004, και της Απόφασης αναφορικά με την
εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή
τηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες, και την επιβολή Ρυθμιστικών
Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ, Κ. .Π. 112/2013, τα συμβαλλόμενα
μέρη έχουν το δικαίωμα να αποταθούν στο αρμόδιο δικαστήριο το οποίο είναι
το δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νοείται ότι μετά που ο Επίτροπος
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ασκήσει την
αρμοδιότητα του, τα μέρη έχουν το δικαίωμα να ενεργήσουν με βάση τα
νόμιμα δικαιώματα τους.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

28.

Η Συμφωνία υπογράφτηκε σε δύο πρωτότυπα από τα Μέρη στην παρουσία
μαρτύρων κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή του κειμένου της
Συμφωνίας και κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος έλαβε από ένα πρωτότυπο.
ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΩΝ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ,

οι

Συμβαλλόμενοι θέτουν

τις

υπογραφές τους:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1.……………………………………………
( Παροχέας )
2……………………………………………
(Αδειούχος Σταθμός)

ΜΑΡΤΥΡΕΣ:

1.………………………………………. (αρ. ταυτότητας………………………)
2.………………………………………. (αρ. ταυτότητας………………………)
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