
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 
 Α∆ΑΜ: 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΟΙΝΟ 
   
ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε΄ ΚΛΑ∆ΟΣ 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
 Τηλεφ.210 6551691 
ΚΟΙΝ: 

Πίνακας Αποδεκτών 

Φ.602.2/ 31 / 282500  
  Σ. 886 

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τη 
Σύναψη Σύµβασης µε Αντικείµενο την Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισµικού 
∆ιαχείρισης Συστήµατος ∆ιαχειρίσεως Επικοινωνιών του ΠΝ Έναντι Εκτιµώµενης 
Αξίας ∆ιακοσίων Σαράντα Ενός Χιλιάδων Εννιακοσίων Τριάντα Πέντε Ευρώ και 
Σαράντα Οκτώ Λεπτών (241.935,48€), Άνευ ΦΠΑ. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συστηµικός Αριθµός (Α/Α) 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

71320 

Αναθέτουσα Αρχή 

(Κεντρική Κυβερνητική Αρχή, µε 
κύρια δραστηριότητα:  Άµυνα) 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 

www.helenicnavy.gr 
email: gen_e2ii@navy.mil.gr 

fax: 210 6551691 
Μεσογείων 229 Χολαργός, Τ.Κ. 15 561 

Επιχειρησιακός Φορέας 
ΓΕΝ/Α4, τηλ 210 6557900 

 

Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό και στην οποία 

κατατίθενται τα δικαιολογητικά 
(όποια απαιτούνται) σε έντυπη 

µορφή 

ΑΕΠ/ΚΕΦΝ 
Παπαρρηγοπούλου 2 – Πλατεία 
Κλαυθµώνος, Τ.Κ. 10 561, Αθήνα 

Είδος διαγωνισµού 
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός 

 

Κριτήριο ανάθεσης / κατακύρωσης 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µε βάση την τιµή (Χαµηλότερη 

τιµή) 

∆ιαδικτυακή πύλη διενέργειας 
διαγωνισµού 

www.promitheus.gov.gr  
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

Τόπος Παράδοσης 
Ως παράρτηµα «Ε» της Παρούσας 

 

Εκτιµώµενη Αξία (άνευ ΦΠΑ) 
241.935,48€ 

 

Χρηµατοδότηση  Αρµοδιότητος ΓΕΝ/Α4 (ΑΛΕ 2420389001) 
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Αντικείµενο διαγωνισµού 

Ανάπτυξη Λογισµικού ∆ιαχείρισης Σηµατικής 
Αλληλογραφίας για την Υποστήριξη του 

Συστήµατος των Στρατηγικών 
Τηλεπικοινωνιών του ΠΝ  

Κωδικός CPV 
Ως προσθήκη «Ι» του παραρτήµατος «Α» της 

παρούσας 

∆ιάρκεια της σύµβασης    
Η παροχή των υπηρεσιών θα εκτελεστεί 

µέχρι την 31/12/2021 

Ηµεροµηνία αποστολής για 
δηµοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
KΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

21.03.2019 

Ηµεροµηνία ανάρτησης όλης της 
διακήρυξης (παρέχεται ελεύθερη, 

πλήρης, άµεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση) στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ  

26.03.2019 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ  

26.03.2019 

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής προσφορών στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ 
25.4.2019, ώρα 07:00 πµ 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών στο 

ΕΣΗ∆ΗΣ 
6.5. 2019, ώρα 11:00 πµ 

Ηµεροµηνία αποσφράγισης 
προσφορών µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 

10.5.2019, ώρα 9:00 πµ 

 Έχοντας υπόψη: 

 α. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 721/70 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και 
Λογιστικού των Ε.∆»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 
Ν.3257/2004 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143). 

 β. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών». 

 γ. Το ν.2690/99 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45) όπως έχει τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π∆ 28/15. 

 δ. Το ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΕΚ Α΄ 
248) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

 ε. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την 
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και 
Αυτοδιοίκητων Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια) και Άλλες 
∆ιατάξεις». 

 στ. Το Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 ζ. Το Ν.4129/2013 (Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» (ΦΕΚ Α΄ 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 η. Το Ν.4152/13 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ΄ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ». 

 θ. Το Ν.4270/14 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 ι. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 ια. Το Π∆ 82/96 (ΦΕΚ 66Α/96) «Ονοµαστικοποίηση των Μετόχων 
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε 
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05. 

 ιβ. Το Π∆ 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες». 

 ιγ. Την υπ’ αρ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ ΄Β 2300/3-12-07) ‘’Μεταβίβαση 
Οικονοµικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις 
∆ιοίκησης των Ε.∆ .κλπ‘’ όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την υπ’ 
αριθµ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄ 1753/2-9-08) Υπουργική 
απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12) 

 ιδ. Το Π∆ 38/17 (ΦΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) «Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 ιε. Το Π∆ 39/17 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισµός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών». 

 ιστ. Την ΥΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/22.3.2017) «Καθορισµός του 
χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, 
του άρθρου 350 του Ν.4412/16 (Α΄ 147).». 

 ιζ. Την ΥΑ 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23.5.2017) «Ρύθµιση 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης». 

 ιη. Την ΥΑ 56902/215//19.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
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 ιθ.  Α∆ Φ.231.2/64/181978/Σ.462/26 Φεβ 19/ΓΕΝ/Α4-IV (Εντολή 
∆ιενέργειας Προµήθειας). 

 κ. Φ.812/187/46150/Σ.10205/14 Ιουν 18/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ Α∆Α: 64Τ26-
ΡΗΘ (Προανάληψη Πιστώσεων έτους 2020) 

 κα. Φ.812/449/86533/Σ.20935/23 Νοε 18/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ Α∆Α: 624Γ6-ΞΘ3 
(Προανάληψη Πιστώσεων έτους 2021) 

 κβ. Α∆ Φ.815.1/88/125088/Σ.88/11 Ιαν 19/ΓΕΝ/∆ΟΥ/∆Π (ΑΑΥ Πιστώσεις 
Έτους 2019) 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
µε βάση την τιµή (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή), για την ανάπτυξη λογισµικού 
διαχείρισης σηµατικής αλληλογραφίας, που εφεξής θα ονοµάζεται ως λογισµικό 
MPS (Message Processing System), για την υποστήριξη του συστήµατος των 
στρατηγικών τηλεπικοινωνιών του ΠΝ. Η τιµή των παρεχόµενων  υπηρεσιών θα 
προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

 2. α. Τεχνικές προδιαγραφές: Ως περιγράφονται και αναλύονται στο 
Παράρτηµα «Ε» παρούσης. 

  β. ∆είγµα φορέα: ∆εν υφίσταται. 

  γ. Κατάθεση δείγµατος από τον υποψήφιο προµηθευτή: ∆εν 
απαιτείται. 

  δ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ε.Ε.: 
21.03.2019 

  ε. Ηµεροµηνία ανάρτησης όλων των εγγράφων της διακήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 26.03.2019. 

  στ. Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών µέσω 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 25.4.2019. Η συγκεκριµένη ηµεροµηνία δεν κωλύει την δηµιουργία και 
διαµόρφωση της προσφοράς του υποψηφίου προµηθευτή στο ΕΣΗ∆ΗΣ, ο οποίος 
δύναται να εισέλθει στο Σύστηµα, να δηµιουργήσει την προσφορά του και να την 
αποθηκεύσει ως προσχέδιο. Απλώς, η υποβολή της προσφοράς του θα είναι 
δυνατή µόνο µετά την εν λόγω ηµεροµηνία. Η συγκεκριµένη τεχνική ενέργεια στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ, πραγµατοποιείται, προκειµένου ο κάθε υποψήφιος οικονοµικός φορέας, 
πριν την υποβολή της προσφοράς του, να έχει λάβει υπόψη του όλες τις τυχόν 
διευκρινήσεις που έχουν ζητηθεί και ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και 
να διαθέτει έτσι όλες τις απαιτούµενες (διευκρινισµένες και µη) πληροφορίες του 
διαγωνισµού. 

  ζ. Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 6.5.2019 





 - 5 - 

 3. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από 
κανονική προθεσµία τουλάχιστον τριάντα δύο (32) ηµερών από την εποµένη 
ηµέρα της ηµεροµηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία 
Επισήµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 4. α. Τόπος διενέργειας του διαγωνισµού: ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

  β. Ηµεροµηνία διενέργειας / διεξαγωγής του διαγωνισµού (ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών 
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ): 10.5.2019. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά 
από το αρµόδιο συλλογικό όργανο την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα από την 
καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης των προσφορών, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα «Β» της παρούσης. 

 5. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής 
προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η 
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β». 

 6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο 
τρόπο διαφορετικό από την διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου και µετά την 
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και είτε επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγιστούν εφόσον αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν 
γίνονται αποδεκτές µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά. 

 7. Οι απαιτούµενες για την προµήθεια πιστώσεις για τη διάρκεια της 
Σύµβασης θα ανέλθουν µέχρι τις 241.935,48€ (άνευ ΦΠΑ και 
συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων ∆ηµοσίου και Ταµείων). Οι πιστώσεις θα 
διατεθούν από κονδύλια ΑΛΕ 2420389001 τακτικού προϋπολογισµού ΓΕΝ, 
αρµοδιότητας ΓΕΝ/Α4. 

 8. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά που 
σύµφωνα µε τα άρθρα 19 και 25 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147). Οι συµµετέχοντες 
θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις 
της παρούσας διακήρυξης. Η συµµετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισµό µπορεί να 
γίνει απευθείας ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους ή µέσω εµπορικών αντιπροσώπων 
τους στην Ελλάδα. 

 9. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί 
φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη 
από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) - (∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
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ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής, σύµφωνα µε τις παρεχόµενες στην εν 
λόγω ιστοσελίδα οδηγίες. 

 10. Οι Γενικοί / Ειδικοί Όροι του διαγωνισµού καθώς και η Τεχνική 
Προδιαγραφή καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των 
συµµετεχόντων το διαγωνισµό. 

 11. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) µήνες από την 
εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αναφορικά µε τυχόν παράταση της προσφοράς, ισχύουν τα 
οριζόµενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/16. 

 12. Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό, ήτοι τουλάχιστον εννέα (9) 
ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, αυτές 
παρέχονται το αργότερο έως έξι (6) ηµέρες πριν από την εν λόγω καταληκτική 
ηµεροµηνία, σύµφωνα και µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 60 του Ν.4412/16. 

 13. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά µε τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 14. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί: 

  α. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr 

  β. Στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, για ευρεία 
κοινοποίηση στα µέλη της. 

 15. Ολόκληρο το κείµενο της παρούσης διακήρυξης, θα δηµοσιευτεί: 

  α. στον ιστοχώρο του ΚΗΜ∆ΗΣ 

  β. στον ιστοχώρο του ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α 71320. 

 16. Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην 
ΥΕΕ της ΕΕ και θα αναρτηθεί εντός 48 ωρών από την ηµεροµηνία βεβαίωσης 
παραλαβής της προκήρυξης από την ΥΕΕ της ΕΕ  στη διαδικτυακή πύλη 
http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και στη διαδικτυακή πύλη του 
Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ (όπου θα παρέχεται η δυνατότητα της ελεύθερης, άµεσης, πλήρους 
και δωρεάν ηλεκτρονικής πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού). 

 17. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παραρτήµατα και 
τις προσθήκες αυτών, της παρούσης διακήρυξης τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 18. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ∆ιακήρυξη και τα 
δικαιώµατα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της 
∆ιακήρυξης από τους υποψηφίους προσφέροντες επιτρέπεται µόνο για τις 
ανάγκες προετοιµασίας των προσφορών τους. 
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 19. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη 
συµµετοχή σ’ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών 
εγχειριδίων που δύνανται να είναι και στην αγγλική γλώσσα. 

 20. Η πλαισίωση της ΑΕΠ µε δύο (2) συµπληρωτικά µέλη 
εµπειρογνωµόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου, 
εκτελείται µετά από αίτηµα της διενεργούσας το διαγωνισµό Υπηρεσίας 
(ΚΕΦΝ/ΑΕΠ). 

 21. H συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, ο 
οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης για 
δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται 
στην παρούσα διακήρυξη. 

 22. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο 
(ΟΕΠΝ/∆Ι∆Η∆Ε) ως προς την νοµιµότητά του. 

 23. Τα αποτελέσµατα του εν λόγω διαγωνισµού και η κατακύρωση τελούν 
υπό την έγκριση του Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία, µετά από γνωµοδότηση της 
επιτροπής διενέργειας και εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

                      Αθήνα, 19 Μαρτίου 2019 
             
             Αρχιπλοίαρχος (Ο) Α. Αβριωνίδης  ΠΝ 
                            ∆ιευθυντής Ε΄ Κλάδου ΓΕΝ  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Στοιχεία παρεχόµενων υπηρεσιών 
«Β» Γενικοί όροι διαγωνισµού 
«Γ» Ειδικοί όροι διαγωνισµού 
«∆» Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 
«Ε» Τεχνική  Περιγραφή 
«ΣΤ» Σχέδιο Σύµβασης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

Αποδέκτες για Ενέργεια 
-ΚΕΦΝ/ΑΕΠ 
-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ακαδηµίας 6, ΤΚ 10671, 
Αθήνα, Τηλ: 210 3387104-106, Φαξ: 210 3622320, E-mail: keeuhcci@uhc.gr 
(Ευρεία Κοινοποίηση) 

Αποδέκτες για Πληροφορία 

-ΓΕΝ/Α4 





 Α-1 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 19 Μαρ 19 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.602.2/ 31 /282500/Σ.886   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Περιγραφή συµβατικού 
αντικειµένου 

Ανάπτυξη Λογισµικού ∆ιαχείρισης Σηµατικής 
Αλληλογραφίας για την Υποστήριξη του Συστήµατος 
των Στρατηγικών Τηλεπικοινωνιών του ΠΝ. 

Κωδικός   υπηρεσίας 
(CPV) 

Ως προσθήκη «Ι» του παρόντος παραρτήµατος  

Τεχνικός προσδιορισµός Ως Παράρτηµα «Ε» παρούσης διακήρυξης 

Ποσότητα 

Μονάδα µέτρησης 
Ως προσθήκη «Ι» του παρόντος παραρτήµατος 

Φορέας Προορισµού Ως Παράρτηµα «Ε» παρούσης διακήρυξης 

Εκτιµώµενη Αξία (άνευ 
ΦΠΑ) 

241.935,48€, άνευ ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων 
κρατήσεων 

Πιστώσεις / Πηγή 
χρηµατοδότησης 

Πιστώσεις Αρµοδιότητας ΓΕΝ/Α4 (ΑΛΕ: 2420389001) 
ετών 2019-2021 

Χρόνος παράδοσης Έως την 31/12/2021 

Τόπος παράδοσης 
(Κωδικός Nuts) 

Ως παράρτηµα «Ε» της παρούσας 
(EL303) 

Σύνολο κρατήσεων 6,26832% 

Φόρος εισοδήµατος 
Κατά την πληρωµή των Υπηρεσιών θα παρακρατείται 
ο προβλεπόµενος από την παράγραφο 2, άρθρου 64, 
Ν.4172/2013, φόρος εισοδήµατος (8%) 

 

 Πλωτάρχης (Ο) Μ. Τζιάτζιου ΠΝ 
Τµηµατάρχης Συµβάσεων µη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«I» Πίνακας προµηθευτέου υλικού / παρεχόµενης υπηρεσίας
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 19 Μαρ 19 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «I» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.602.2/31/282500/Σ.    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Α/Α Περιγραφή CPV 
Ποσό-

τητα 

Εκτιµώµενο 

κόστος (Άνευ 

ΦΠΑ) 

Εκτιµώµενο 

κόστος 

(συµπεριλαµβα-

νοµένου ΦΠΑ) 

1. 

Ανάπτυξη του 
«Software Project 
Quality Plan – 
SPQP» όπως 
περιγράφεται στην 
παραγράφου 5.2α 
συνηµµένης 
προσθήκης και 
Οριστικοποίηση 
προδιαγραφών 
συµφώνως των 
τεχνικών και 
λειτουργικών 
προδιαγραφών 
παρούσας 
διακύρηξης. 

72000000-5 1 36290,32€ 45.000,00€ 

2.

  

α.Εγκατάσταση  
«Version Control  
System – VCS» 
 
β.∆ηµιουργία  
Αρχικού «Virtual  
Environment» των  
υποσυστηµάτων  

  

48781000-6 1 28225,81€ 35.000,00€ 

3. 

∆οκιµές σε 
πραγµατικό 
περιβάλλον και 
επικαιροποίηση του 
VCS 

 

48781000-6 1 20161,29€ 25.000,00€ 

4. 

α.Ανάπτυξη Πηγαίου 
Κώδικα 

β.Ενηµέρωση – 
Εκπαίδευση  
Προσωπικού ΠΝ. 

48781000-6 1 20161,29€ 25.000,00€ 





 Α-1-2 

5. 
Ανάπτυξη Βάσης 
∆εδοµένων 

48781000-6 1 28225,81€ 35.000,00€ 

6. 

Ανάπτυξη Πηγαίου 
Κώδικα και 
εφαρµογών σε 
«Virtual» µορφή µε 
χρήση υφιστάµενης 
πλατφόρµας 
«Hyper-V». 

48781000-6 1 24193,55€ 30.000,00€ 

7. 

α.Εκτέλεση δοκιµών 
και επικαιροποίηση 
πηγαίου κώδικά και 
VCS. 

β.Ενηµέρωση – 
Εκπαίδευση 
Προσωπικού ΠΝ. 

48781000-6 1 20161,29€ 25.000,00€ 

8. 

«Tuning» 
Συστήµατος, τελικές 
δοκιµές σε 
πραγµατικό 
περιβάλλον και 
επικαιροποίηση του 
πηγαίου κώδικα και 
VCS 

48781000-6 1 36290,32€ 45.000,00€ 

9. 

Συγγραφή 
εγχειριδίων και 
επικαιροποίηση 
υφισταµένων 
σύµφωνα µε 
«παραδοτέα» 
συνηµµένων 
τεχνικών 
προδιαγραφών.  

48781000-6 1 20161,29€ 25.000,00€ 

10. 
Εκπαίδευση 
Προσωπικού 

48781000-6 1 8064,52€ 10.000,00€ 

 
Αντιπλοίαρχος ∆. Κότσης ΠΝ 
Τµηµατάρχης ΓΕΝ Α4-IV 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
 19 Μαρ 19 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ.602.2/ 31 / 282500 /Σ.886   

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1 

Γενικά – Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

 1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό, προβλέπονται 

από τις διατάξεις των σχετικών νοµοθετηµάτων που αναγράφονται στο κυρίως 

σώµα της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού. 

 2. Το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η ανάπτυξη λογισµικού 

διαχείρισης σηµατικής αλληλογραφίας, που εφεξής θα ονοµάζεται ως λογισµικό 

MPS (Message Processing System), για την υποστήριξη του συστήµατος των 

στρατηγικών τηλεπικοινωνιών του ΠΝ επ’ ωφελεία των Πολεµικών Πλοίων 

Άρθρο 2 

Περιεχόµενο Φακέλων Προσφοράς - Χρόνος και Τρόπος Υποβολής 

(Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 Ν.4412/16) 

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα (εκτός των τεχνικών εγχειριδίων που δύνανται 

να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13, στην υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφαση του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).» και στο Ν.4412/16 . 

 2. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να 

υποβάλουν εµπροθέσµως, ηλεκτρονικά µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. την προσφορά 

τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα 

διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στα άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του Ν.4412/16 καθώς και στην υπ’ 

αριθµ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 





Β - 2 

1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

 3. Οι Προσφορές (επισυναπτόµενα αρχεία) κατατίθενται σε ηλεκτρονική 

µορφή ως κατωτέρω: 

  α. Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

– Τεχνική Προσφορά» και 

  β. Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 

 4. Όλα τα δικαιολογητικά των (υπό)φακέλων της προσφοράς 

υποβάλλονται στο σύνολό τους ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ σε µορφή αρχείου 

.pdf. Όσα εκ των δικαιολογητικών / παραστατικών εκδίδονται από τον ίδιο τον 

υποψήφιο οικονοµικό φορέα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. Τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά / παραστατικά (τα οποία έχουν και αυτά υποβληθεί ηλεκτρονικά 

στο ΕΣΗ∆ΗΣ, και τα οποία δεν εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονοµικό 

φορέα και εποµένως δεν υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν), υποβάλλονται και σε 

έντυπη µορφή (πρωτότυπα ή αρµοδίως επικυρωµένα ως ακριβή αντίγραφα) στην 

υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ) εντός χρονικού διαστήµατος 

τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, σύµφωνα µε τα 

καθοριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται οι εγγυητικές επιστολές, 

τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 

φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη 

Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 

 5. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ’ αριθµ. 

56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 

1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).» δεν 

προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 

εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική 

υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του 

άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 6. Γενικώς, σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση 





Β - 3 

εγγράφων σε έντυπη µορφή και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων 

αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν 

επικυρώνονται). Σε ό,τι αφορά δε σε τυχόν υποβαλλόµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 

και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και θεώρησής των ισχύουν οµοίως τα 

διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/14. 

 7. Αναφορικά µε το θέµα προσκόµισης πρωτότυπων εγγράφων ή 

επικυρωµένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη 

δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του 

Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14) και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών 

σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. 

 8. Τα υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των 

απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα 

φωτοαντίγραφα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 

74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται 

υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός 

έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 

5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα 

πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει 

κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του 

Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική 

διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή 

άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. 

 9. Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα 

µε τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή στην 

ΑΕΠ, αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες, σε σφραγισµένο φάκελο εντός του 

οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά 

σε έντυπη µορφή, µε εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά 

συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς» ή «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά 

οικονοµικής προσφοράς» ή «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης», 

εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας και παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε 

απόδειξη. 

 10. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία 

αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση 

ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και 
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επιστρέφονται. 

 11. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη 

µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την 

καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε 

απόρριψη της προσφοράς 

 12. Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής: 

  α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη µορφή τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισµένος φάκελος των 

δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση της σύµβασης, πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του 

διαγωνισµού. 

  β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 

δυνατόν (πχ λόγω του µεγάλου όγκου τους) να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε 

αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 

τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 

  γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 

υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 

6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 9 της υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφασης του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

  δ. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν 

γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. 

 13. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά 

την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 14. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που 

υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπ’ όψη. 

 15. ∆εν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής. 

 16. Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο 
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υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος και ότι έχει µελετήσει όλα τα 

στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του ∆ιαγωνισµού. 

 17. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική 

προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της 

διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη 

γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 18. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης, ακόµη και µετά 

την τυχόν διευκρίνησή / συµπλήρωσή της, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του 

άρθρου 79 και το άρθρο 102 του Ν.4412/16, ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 

οργάνου. 

Άρθρο 3 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

(Άρθρο 93, Ν.4412/16) 

 1. Όσοι από τους δικαιούµενους συµµετοχής λάβουν µέρος στο 

διαγωνισµό οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού εντός του 

ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής. Οι προσφέροντες υποβάλουν τα δικαιολογητικά, 

ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε µορφή 

αρχείου .pdf, σύµφωνα µε το Ν.4155/13 και την υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφαση 

του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).. 

 2. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που πρέπει να υποβληθούν είναι: 

  α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό 

προβλέπεται µε το άρθρο 79 του Ν.4412/16. 

  β. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, ποσού 4.835,00€, ήτοι ποσοστό 

2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας 

τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 

ήτοι τουλάχιστον 330 ηµερών, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/16.  

 3. Το ΕΕΕΣ συµπληρώνεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε την παρακάτω 

διαδικασία: 
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  α. Η αναθέτουσα αρχή: 

   (1) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα 

πεδία) µέσα από την ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριµένη διακήρυξη. 

   (2) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει 

εξαγωγή, αλλά και εκτύπωση (σε µορφή αρχείου .pdf). 

   (3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι 

αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους Η/Υ). 

Το αρχείο που εκτυπώνεται σε µορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει ψηφιακά. 

   (4) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά υπογεγραµµένο 

.pdf), τα αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 

  β. Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας: 

   (1) Πρέπει να «κατεβάσει» το ανωτέρω αρχείο .xml από το 

ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. Στην ιστοσελίδα 

αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το 

αρχείο του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από το 

ΕΣΗ∆ΗΣ. 

   (2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει 

ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα 

αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι 

δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο. 

   (3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη 

µορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράµµατος 

εκτυπωτή σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ µπορεί να 

εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία 

εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε 

πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε 

περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 

φυλλοµετρητή. 

   (4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν 

το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 
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   (5) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ, τόσο σε µορφή .xml όσο 

και σε .pdf (ψηφιακά υπογεγραµµένο) στο φάκελο της προσφοράς του µε τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής. 

  γ. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε 

µε τη χρήση του ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση 

(«ανέβασµα») του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el). 

 4. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που 

συµµετέχει στην ένωση. 

 5. Το ΕΕΕΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/16, αφορά ιδίως: 

  α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

  β. Τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά, 

µπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή 

ξεχωριστού ΕΕΕΣ για κάθε ένα πρόσωπο ατοµικά, ειδάλλως ως αναγράφεται και 

στα σχετικά πεδία του ίδιου του ΕΕΕΣ, αρκεί η δήλωση / υπογραφή από τον 

∆ιευθύνων Σύµβουλο της εταιρείας ή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονοµικού φορέα, η οποία και δεσµεύει τον υπογράφοντα (µε τις σχετικές 

κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, σε περίπτωση που τα δηλωθέντα δεν είναι 

αληθή) για όλα τα δηλωθέντα στοιχεία. 

Άρθρο 4 

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

(Άρθρο 94, Ν.4412/16) 

 1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές 
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προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 2. Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την 

τεχνική επάρκεια και την δυνατότητα υλοποίησης των απαιτήσεων του παρόντος 

διαγωνισµού, ως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα «Ε». Ειδικότερα κατά τον 

παρόντα διαγωνισµό, πέρα από το αρχείο ανωτέρω παραγράφου θα περιέχει και: 

  α. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 13 του παραρτήµατος «Ε» της 

παρούσας. 

  β. Αντίγραφα συµβάσεων που έχουν συνάψει οι υποψήφιοι 

οικονοµικοί φορείς για την παροχή δύο (2) τουλάχιστον αντίστοιχων εργασιών 

κατά την τελευταία πενταετία, ώστε να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν ικανοποιητικό 

επίπεδο εµπειρίας σε ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και λογισµικό 

υποστήριξης αυτών, ως απαίτηση παραγράφου 4β του παραρτήµατος «Γ» της 

παρούσας. 

  γ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν απαιτείται από το παράρτηµα 

«Ε» της παρούσας. 

 3. Τυχόν απαιτούµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) υποβάλλονται µόνο 

σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της 

υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

 4. Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του 

διαγωνισµού χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή – αντιστοιχία, ως 

απαιτείται κατά την συµπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, 

θα απορρίπτονται. 

 5. Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε 

καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση 

οικονοµικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Άρθρο 5 

∆ικαιολογητικά Οικονοµικής Προσφοράς 

(Άρθρα 26 και 95, Ν.4412/16) 

 1. Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
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της προσφοράς περιλαµβάνονται τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του 

υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

Ειδικότερα, η προσφερόµενη τιµή για το είδος πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια 

από την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα 

µε όσα περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Παραρτήµατος. Οι τιµές 

που συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά θα είναι οι τιµές µε τις 

οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. 

 2. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική 

Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 

σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό 

αρχείο .pdf. 

 3. Κατά τον παρόντα διαγωνισµό και πέραν του ανωτέρω αρχείου, κατά 

στην οικονοµική προσφορά θα περιέχεται και πίνακας (ως προσθήκη «Ι» 

του παραρτήµατος «Α» της παρούσας) µε την κατάλληλη συµπλήρωση 

έκαστης τιµής προσφοράς εν λόγω πίνακα, από το άθροισµα των οποίων 

θα  προκύπτει η προσφερόµενη τιµή που θα συµπληρωθεί και ηλεκτρονικά 

(ως ανωτέρω παράγραφο) και από την οποία θα προκύψει ο µειοδότης του 

παρόντος διαγωνισµού. 

 4. Η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής 

προσφοράς στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των 

υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς 

 5. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ για την εκπλήρωση όλων των 

υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται 

αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε Ευρώ, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ, γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το 

γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 

τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 

µικρότερο του πέντε. 
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 6. Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για παράδοση 

της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παρούσα διακήρυξη, ενώ δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 

 7. Η τιµή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισµό θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύµβασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καµία προσαύξηση τιµής µέχρι την 

ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ως εκ τούτου, οι τιµές της πρoσφoράς είναι 

δεσµευτικές για τov προµηθευτή. 

 8. Κατά την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς θα υποβληθεί και 

δήλωση του οικονοµικού φορέα, αναφορικά µε το χρόνο ισχύος της προσφοράς, 

το χρόνο παράδοσης του προς προµήθεια είδους και τον επιθυµητό τρόπο 

πληρωµής. 

         Άρθρο 6 

Εχεµύθεια – Εµπιστευτικότητα Πληροφοριών 

(Άρθρο 21, Ν.4412/16) 

 1. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 

πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων 

οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

λοιποί διαγωνιζόµενοι. 

 2. Οι οικονοµικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η αναθέτουσα αρχή καθ’ 

όλη τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος της ίδιας 

της σύµβασης. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει την τήρηση της 

εν λόγω εµπιστευτικότητας και για το προσωπικό του, και για τους τυχόν 

υπεργολάβους του, καθώς και για κάθε τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιεί κατά την 

ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. 

 3. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις 

που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. Σε 

διαφορετική περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν ισχύει και η αναθέτουσα αρχή δεν 
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δεσµεύεται για την τήρησή της. 

 4. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές 

µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία 

της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 5. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 

οικονοµικών φορέων ασκείται σύµφωνα µε τους όρους του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) 

και του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π∆ 28/15 (ΦΕΚ Α΄ 34). 

Άρθρο 7 

Συµπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και ∆ικαιολογητικών 

(Άρθρα 79 και 102, Ν.4412/16) 

 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συµπλήρωση / 

διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 

79 και 102 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 8 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 

(Άρθρο 100, Ν.4412/16) 

 1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, 

σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο 

πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο (Επιτροπή ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα 

λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 

διαδικασιών. 

 2. Πρώτα, γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 

των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα 

που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 

µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

 3. Μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 

(φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά») το πιστοποιηµένο 

στο σύστηµα αρµόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των 

προσφορών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την 

ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Ειδικότερα: 

  α. Την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών, στην ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται στη 

διακήρυξη αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον 

πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 

συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται 

αυτόµατα από το σύστηµα. 

  β. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους 

φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά 

των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην ΑΕΠ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο 

αποσφραγίζει τους φακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και εν συνεχεία µονογράφει και σφραγίζει 

ανά φύλλο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 

  γ. Στη συνέχεια, προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν στις προσφορές των συµµετεχόντων για την πληρότητα και την 

νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των 

τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

  δ. Κατόπιν, το αρµόδιο συλλογικό όργανο γνωµοδοτεί µε πρακτικό 

αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Εν συνεχεία η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί το ανωτέρω 

πρακτικό σε όλους τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (µέσω του πεδίου 

«επικοινωνία» που παρέχει η πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ). 

  ε. Κατόπιν των ανωτέρω ορίζεται η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων όλων των υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών. 

Με µέριµνα της αναθέτουσας αρχής πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού 

µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα 

ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 

προσφορών. 

  στ. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, το αρµόδιο 

συλλογικό όργανο προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
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«Οικονοµική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 

ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες 

ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από 

το σύστηµα. Για τυχόν παραστατικά / δικαιολογητικά της οικονοµικής προσφοράς 

που υποβλήθηκαν σε έντυπη µορφή, ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία 

αποσφράγισης, µονογραφής, σφράγισης και υποτύπωσης, µε τα έντυπα 

δικαιολογητικά / παραστατικά των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικών 

προσφορών. 

  ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση µόνο των οικονοµικών προσφορών των 

προσφερόντων των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής το αρµόδιο όργανο έκρινε πλήρη, και σύµφωνα µε τους όρους και τις 

απαιτήσεις της παρούσας. Οι εν λόγω οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι 

των όρων της διακήρυξης και οι παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο 

κατακύρωσης. Έπειτα το αρµόδιο συλλογικό όργανο γνωµοδοτεί µε πρακτικό για 

την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη των εν λόγω οικονοµικών προσφορών, 

για την κατάταξη τους και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, το οποίο 

υποβάλλεται αρµοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή. 

  η. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε 

την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω σταδίων  

(«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική 

Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας.   

 

  θ. Ο/οι προσφέρων/ροντες που αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, 

στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύµβασης, εντός 

προθεσµίας που θα του/τους γνωστοποιηθεί και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 

δέκα (10) ηµερών, ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν 

ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε 

σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

  ι. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

γίνεται µετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των, σε 

χρόνο που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή και γνωστοποιείται, ύστερα από 
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σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 

δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Σε περίπτωση που ο/οι µειοδότης/ες προβούν 

σε κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών νωρίτερα από τη χρονική 

προθεσµία που τους έχει δοθεί, τότε οφείλει/ουν να ενηµερώσει/ουν εγγράφως 

µέσω της επικοινωνίας του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, την Αναθέτουσα Αρχή για την 

ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών τους, τόσο 

ηλεκτρονικά στο ΕΣΗ∆ΗΣ, όσο και σε έντυπη µορφή, ώστε η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να πραγµατοποιηθεί πριν την λήξη της 

προθεσµίας. 

  ια. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι 

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 

του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

       ιβ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και 

τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 

τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση 

της διαδικασίας είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου.  

  

       ιγ. Οι φάκελοι του διαγωνισµού µε τα προσκοµισθέντα έντυπα 

δικαιολογητικά για κάθε στάδιο µε µέριµνα του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, 

συνυποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση σχετικής απόφασης. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 20 της παρούσας. 

 4. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για 

τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

  α. Το χρονικό διάστηµα για τον ορισµό της αποσφράγισης των 

δικαιολογητικών των διαφόρων σταδίων ένεκα της δυνατότητας υποβολής 

προδικαστικών προσφυγών ή/και της εξέτασης αυτών µπορεί να διαφοροποιηθεί 

κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, συνεκτιµώντας την πορεία της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

  β. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

  γ. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, ενηµερώνονται µέσω 
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ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, για την έκδοση απόφασης 

αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή 

πραγµατοποιείται µετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως για το 

εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού στο Σύστηµα, ως καθορίστηκε ανωτέρω. Κατά 

την ηµεροµηνία αποστολής της υπόψη ειδοποίησης / ανακοίνωσης θεωρείται ότι οι 

συµµετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το 

εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί 

και το χρονικό σηµείο από το οποίο υπολογίζεται η νόµιµη προθεσµία για την 

άσκηση τυχόν προδικαστικών προσφυγών. 

Άρθρο 9 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

(Άρθρα 80 και 103, Ν.4412/16) 

 1. Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 

υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, αλλά µόνο κατόπιν 

σχετικής πρόσκλησης µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ της αναθέτουσας αρχής, µετά την ανάδειξη 

του «προσωρινού αναδόχου» και πριν την κατακύρωση του διαγωνισµού. 

 2. Ο υποψήφιος ανάδοχος / «προσωρινός ανάδοχος», υποχρεούται να 

υποβάλλει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/16 

(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή 

λόγων αποκλεισµού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά τη σύνταξη και συµπλήρωση 

του ΕΕΕΣ, καθώς επίσης και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

τα οποία έχουν οµοίως επιλεγεί κατά την σύνταξη / συµπλήρωση του εν λόγω 

ΕΕΕΣ. 

 3. ∆εν απαιτείται η προσκόµιση όσων από τα δικαιολογητικά του άρθρου 

80 του Ν.4412/16 δεν αφορούν στα πεδία που έχουν υποτυπωθεί στο ΕΕΕΣ, 

όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ για τον παρόντα 

διαγωνισµό. 
 
 4. Κατά τον παρόντα διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση των κατά 
περίπτωση δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του 
Ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και του άρθρου 82 του Ν.4412/16, ως 
αναλυτικά έχουν υποτυπωθεί στην προσθήκη Ι του παρόντος 
παραρτήµατος. 

 5. Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΕΕΕΣ του παρόντος 
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διαγωνισµού, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές 

παρέχουν (σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16), όπου 

κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τον εν λόγω διαγωνισµό ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

απαιτήσεις του ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισµού. 

 6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό 

φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

 7. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις 

ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων 

αυτών για τον σκοπό αυτό (πχ. ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ προσφέροντος και 

τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 

µέσο). 

 8. Αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος είχε 

αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύµβασης, τότε είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των 

παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους υπεργολάβους 

αυτούς. 

 9. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ενηµερωτικά και 

τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 

µπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

µετάφραση στην ελληνική. 

 10. Όταν κάποιος προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά ή δεν τα υποβάλλει εµπρόθεσµα, τότε εφαρµόζονται τα οριζόµενα 
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στο άρθρο 103 του Ν.4412/16.  

Άρθρο 10 

Απόρριψη Προσφορών 

(Άρθρα 26 και 91, Ν.4412/16) 

 1 .Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 2. Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

σε κάθε µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 26 και στο άρθρο 91 του Ν.4412/16, καθώς και ως µη 

κανονική σε κάθε µία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 11 

Χρόνος συνδροµής Όρων Συµµετοχής – Οψιγενείς Μεταβολές 

(Άρθρο 104, Ν.4412/16) 

 1. Περί οψιγενών µεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 

2 και 3 του άρθρου 104 του Ν.4412/16. 

  

Άρθρο 12 

Κατακύρωση – Σύναψη Σύµβασης  

(Άρθρο 105, Ν.4412/16) 

 1. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, στην οποία 

υποχρεωτικά αναφέρονται οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης 

σύµβασης, λόγω τυχόν υποβαλλόµενων προδικαστικών προσφυγών, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε την 

επικοινωνία του ΕΣΗ∆ΗΣ (ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό µε κάθε πρόσφορο τρόπο, 

όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει). Η 

χρονοσήµανση του Συστήµατος αποτελεί και την ηµεροµηνία και ώρα κατά την 

οποία τεκµαίρεται η πλήρης γνώση του περιεχοµένου κάθε αποστελλόµενου 

εγγράφου και αυτή από την οποία εκκινούν οι προθεσµίες άσκησης των ένδικων 

βοηθηµάτων. 
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 2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, 

εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 3. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 

σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα 

εξής: 

  α. άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων 

στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 

δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

  β. ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν.4129/13, εφόσον απαιτείται, και 

  γ. κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 80 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής και ένδικων µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 

κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 

υπογραφή του συµφωνητικού, σε προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 

είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία 

που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, τότε απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συµµετοχής του (εφόσον υφίσταται) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 106 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 13 

Κατάρτιση Σύµβασης   

(Άρθρο 39 / 105, Ν.4412/16) 

 1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και µε την επιφύλαξη όσων 

ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η 

σύµβαση. Το σχέδιο της σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη ως 

Παράρτηµα. 

 2. Η αναθέτουσα Αρχή συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα 

στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον 

διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος 

του διαγωνισµού σ' αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης 

που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 

 3. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο 

τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 

ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

 

Άρθρο 14 

Τρόπος Παράδοσης – Παραλαβής 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16) 

 1. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών / υπηρεσιών θα 

πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο 

Παράρτηµα «Ε» της παρούσας διακήρυξης και τα όσα ορίζονται από τα άρθρα 

206-221 του Ν.4412/16. 

 2. Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρµόδια Επιτροπή 

Παραλαβής που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του ΓΕΝ/Α4. 

 3. Η Υπηρεσία  που παρέλαβε  τις υπηρεσίες, συγκεντρώνει και υποβάλλει 

απευθείας προς τον επιχειρησιακό φορέα (ΓΕΝ/Α4), όλα τα απαραίτητα 

παραστατικά / δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή της δαπάνης, 

προκειµένου προωθηθούν προς ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ, για την περαιτέρω ανάληψη 

ενεργειών τακτοποίησης της δαπάνης. 

 4. ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ, αφού ελέγξει τα ανωτέρω παραστατικά και 
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διαπιστώσει την ορθότητα και νοµιµότητά τους, εντέλλει το φορέα πληρωµής 

(∆ΤΠΝ) για την εξόφληση του αναδόχου. 

 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 15 

Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16) 

 1 Η οριστική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών / παρεχόµενων 

υπηρεσιών, θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ΓΕΝ/Α4, σε χρόνο 

και τόπο που καθορίζονται από την παρούσα διακήρυξη, σύµφωνα µε τη 

διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. 

 2. Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου 

υλοποιείται µε συνεργασία του προµηθευτή, ο οποίος πριν από την παράδοση 

των  υπηρεσιών έρχεται σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Παραλαβής για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της υπηρεσίας για το σύνολο 

των υπό προµήθεια   υπηρεσιών που απαιτούνται κάθε φορά. 

 3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγµατοποιηθεί µε την 

παρουσία του προµηθευτή ή νοµίµου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει 

µαζί µε την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο, εφόσον το επιθυµεί. 

Άρθρο 16 

Εγγυητικές Επιστολές 

(Άρθρο 72, Ν.4412/16) 

 1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 72 του Ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε ευρώ (€). 

 2. Εγγύηση Συµµετοχής για τον παρόντα ∆ιαγωνισµό για την σύναψη 

σύµβασης ως άρθρο 3 παρόντος παραρτήµατος. 

 3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

  α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή 

που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής 

συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ που κατακυρώθηκε υπέρ του. 

  β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά 
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δύο (2) µήνες τουλάχιστον από την παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου. 

  γ. Η εγγύηση αποδεσµεύεται κατ’ έτος, ισόποσα και αναλογικά, 

επιστρεφόµενη στον πάροχο υπηρεσιών µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των υπηρεσιών, την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων 

και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

 4. Εγγυητική προκαταβολής: 

  α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η προσκόµιση 

ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στις 

παραγράφους 1δ) και 8 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

  β. Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται µε 

βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί 

καθορισµού επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή 

υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

  γ. Η προσκόµιση της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να πραγµατοποιηθεί 

εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής 

της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσµία για την παράδοση των ειδών / 

υπηρεσιών εκκινεί από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 17 

Τρόπος Πληρωµής – Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά την Πληρωµή του 

Αναδόχου 

(Άρθρο 200, Ν.4412/16) 

 1. Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον ανάδοχο για την εκτέλεση 

του αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνεται µε κατάθεση στον τραπεζικό 

λογαριασµό της εταιρείας µέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηµατικών 

Ενταλµάτων (ΤΧΕ) (για εταιρείες εσωτερικού) ή µε Χρηµατικά Εντάλµατα 

Προπληρωµής (ΧΕΠ) (για εταιρείες εξωτερικού) ή µε έκδοση επιταγής από ΜΤΝ ή 

ΤΕΣ στο όνοµα του αναδόχου, εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση του 

πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συµβατικού 

αντικειµένου και του τιµολογίου και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών. 

 2. Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών στον προµηθευτή µπορεί να γίνει 

µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
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  α. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. 

  β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της 

συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του 

υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, είτε µε πληρωµή 

ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής 

κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής 

αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Η 

χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής γίνεται εντόκως, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1δ) του άρθρου 72 του Ν.4412/16 και ο τόκος υπολογίζεται µε βάση 

την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί καθορισµού 

επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 

εκτέλεση έργων» 

 3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται για τις τµηµατικές 

παραδόσεις και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από το παράρτηµα «Γ» της 

παρούσας. 

 4. Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο ανωτέρω 

τρόπους πληρωµής, λογίζεται ο πρώτος τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο 

συµβατικός τρόπος πληρωµής. 

 5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω 

προθεσµία (30 ηµέρες), η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήµερη σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν.4152/13. 

 6. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα πρωτότυπα δικαιολογητικά 

πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του 

Ν.4412/16, την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την 

είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωµή. 

 7. Στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωµή του τιµήµατος 

απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 

  α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η 

πληρωµή ή του συνόλου του συµβατικού αντικείµενου σύµφωνα µε το άρθρο 219 

του Ν.4412/16. 
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  β. Τιµολόγιο του αναδόχου. 

  γ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

  δ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα 

διακήρυξη και στα παραρτήµατά της ή ζητηθεί από την αρµόδια για τον έλεγχο και 

την πληρωµή της δαπάνης υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού, εφόσον 

προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία. 

 8. Καµία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται δεκτή 

πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. 

 9. Η προµήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και σε 

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 

Άρθρο 18 

Ποινικές Ρήτρες Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου 

(Άρθρα 203-221, Ν.4412/16)) 

 1. Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόµη και να 

κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 του 

Ν.4412/16. 

 2. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του 

οικονοµικού φορέα ως εκπτώτου, λαµβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας, 

που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 204 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 19 

Προδικαστικές Προσφυγές – Αιτήσεις Αναστολής 

(Άρθρα 345-374, Ν.4412/16 και Π∆ 39/2017) 

 1. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί 

η συγκεκριµένη  Σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 

νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και 

πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής 

κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

  (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 
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πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε 

ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  

  (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα 

επικοινωνίας, άλλως   

  γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, 

γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού 

φορέα.  

 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόµενης παράλειψης. 

 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού 

αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 

εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 

 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 

παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα 

στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε 

αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  

 Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή 

µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της 

απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 

προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  

 Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή 

της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα 

στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

 Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του 

ΕΣΗ∆ΗΣ: 

 • κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 

4412/2016. 

 • διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 

προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 
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4412/2016. 

 Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των 

προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των 

ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των 

ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 

είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 

 Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την 

απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

 Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση 

για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης 

ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

 

Άρθρο 20 

Παρακολούθηση Σύµβασης 

(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16) 

 1. Η παρακολούθηση της σύµβασης διενεργείται από την Υπηρεσία του 

ΠΝ που παραλαµβάνει τις παρεχόµενες υπηρεσίες από επιτροπή που ορίζεται 

από αυτή. 

 2. Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύµβασης ισχύουν τα 

αναγραφόµενα στα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 21 

Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

(Άρθρο 129, Ν.4412/16) 

 Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης αλλά και για θέµατα που δεν 

ρυθµίζονται ρητώς από τη διακήρυξη / σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής 

εφαρµόζονται: 

  α. Οι διατάξεις του Ν.4412/16. 

  β. Οι όροι της Σύµβασης.   

  γ. Συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 
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Άρθρο 22 

Υπεργολαβία 

(Άρθρα 58 και 131, Ν.4412/16) 

 1. Ο κάθε προσφέροντας οφείλει στην προσφορά του να αναφέρει το 

τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 

 2. Οι οποιεσδήποτε ευθύνες και αρµοδιότητες των υπεργολάβων δεν 

αίρουν την ευθύνη του κύριου αναδόχου, έναντι της αναθέτουσας αρχής και σε 

κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της σύµβασης φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 3. Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόµενα στο 

άρθρο 131 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 23 

Τροποποίηση Σύµβασης 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της 

Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412. 

 

 

Άρθρο 24 

Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

(Άρθρα 53 και 80, Ν.4412/16) 

 1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική 

γλώσσα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της 

σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. 

 2. Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µ' αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα 

τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή 

σε αυτόν, συντάσσονται από τον υποψήφιο ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, µε 

εξαίρεση ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε 

ειδικό τεχνικό περιεχόµενο που µπορεί να υποβάλλονται και στην Αγγλική 

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
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 3. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο 

ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύµβασης. 

 4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν1497/1984 (Α΄188). 

Άρθρο 25 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

(Άρθρα 53 και 70, Ν.4412/16) 

 1. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς 

δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύµβασης, πλην της δαπάνης που 

αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδροµικής αποστολής 

τους. 

 2. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία 

έχουν άµεση, ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

προκήρυξης, µέσω του συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε βάση τον αντίστοιχο αριθµό 

του συστήµατος (Α/Α Συστήµατος). 

 3. Για την πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα, εφαρµόζονται οι διατάξεις των 

Π∆ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 

και στοιχεία» και Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 

άλλες διατάξεις», καθώς και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και του Ν.4155/13 «Εθνικό 

Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», υπό την 

επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 70 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 26 

Λοιποί Όροι 

 1. Η παρούσα διακήρυξη και η σύµβαση θα διέπονται αποκλειστικά από 

το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας 

διακήρυξης και της σύµβασης ο Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική 

αρµοδιότητα των ελληνικών ∆ικαστηρίων. 

 2. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείµενες 

διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών 

αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 
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και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

 3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να 

συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη 

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης. 

 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον καλείται, να παρίσταται σε 

υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύµβασης 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 

αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

 5. Ο συµµετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζηµίωσης για 

δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται 

στην παρούσα. 

 6. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείµενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει 

κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειµένου. 

 7. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση σε 

τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς. 

 8. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορούν να επικαλεστούν σε 

οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ µέρους της 

Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 9. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 

εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα 

αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Πλωτάρχης (Ο) Μ. Τζιάτζιου ΠΝ 

Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού 
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

Προσθήκη «Ι»   Πίνακας Περιεχοµένου Προσφορών 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 Ε2-ΙΙ 

 19 Μαρ 19 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ Φ.602.2/31/ 282500 /Σ.886  

 

Πίνακας Περιεχόµενου Προσφορών 

 

 

α. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (αναλυτικά ως άρθρο 3 του παρόντος 

παραρτήµατος) 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 

Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Απαίτηση 

Θεώρησης 

Απαίτηση 

έντυπης 

Υποβολής 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό 
προβλέπεται µε το άρθρο 79 του 

Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

2. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, 

ποσού 4.835,00€, ήτοι ποσοστό 

2% της εκτιµώµενης αξίας της 

σύµβασης χωρίς ΦΠΑ, χρονικής 

διάρκειας τουλάχιστον τριάντα 

(30) ηµερών από τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, 

ήτοι τουλάχιστον 11 µηνών (βλ. 

υπόδειγµα παραρτήµατος «∆» 

της παρούσας διακήρυξης). 

 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

 

 

β. Τεχνική Προσφορά (αναλυτικά ως άρθρο 4 του παρόντος παραρτήµατος) 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση Απαίτηση Απαίτηση Απαίτηση 
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Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Θεώρησης έντυπης 

Υποβολής 

1. Πλέον της συµπλήρωσης της 

αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρµας 

(ως παράγρ. 1 άρθρου 4 

παρόντος παραρτήµατος) 

απαιτείται η υποβολή των 

κατωτέρω:  
Τα δικαιολογητικά παραγρ. 2 
άρθρου 4 του (παρόντος) 
παραρτήµατος «Β». 

 

 

 

Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα άρθρα 2 και 4 του 

παρόντος παραρτήµατος.  

 

 

 

 

γ. Οικονοµική προσφορά (αναλυτικά ως άρθρο 5 του παρόντος παραρτήµατος) 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 

Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Απαίτηση 

Θεώρησης 

Απαίτηση 

έντυπης 

Υποβολής 

1. Πλέον της συµπλήρωσης της 

αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρµας 

απαιτείται η υποβολή των 

κατωτέρω (σε επιπρόσθετο 

αρχείο υπό τη µορφή pdf):  

α. Χρόνος ισχύος της 

προσφοράς, χρόνος παράδοσης 

του προς προµήθεια είδους και  

επιθυµητός τρόπο πληρωµής. 

β.       Πίνακας (ως προσθήκη «Ι» 

του παραρτήµατος «Α» της 

παρούσας) µε την κατάλληλη 

συµπλήρωση έκαστης τιµής 

προσφοράς εν λόγω πίνακα, 

όπου θα διαφαίνεται αναλυτικά ο 

υπολογισµός της 

προσφερόµενης τιµής από την 

οποία θα προκύψει ο µειοδότης 

(εν λόγω τιµή θα συµπληρωθεί 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
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και ηλεκτρονικά, στο κατάλληλο 

πεδίο της πλατφόρµας του 

ΕΣΗ∆ΗΣ). 

 

   

δ. ∆ικαιολογητικά του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η  

    Κατακύρωση (αναλυτικά ως άρθρο 9 παρόντος παραρτήµατος) 

 

Α/Α ∆ικαιολογητικό Απαίτηση 

Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 

Μετάφρασης 

στα Ελληνικά 

Απαίτηση 

Θεώρησης 

Απαίτηση 

έντυπης 

Υποβολής 

(i) Οι Έλληνες Πολίτες 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, 

έκδοσης τελευταίου τριµήνου 

πριν από την κοινοποίηση 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

εν λόγω δικαιολογητικών, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν  υπάρχει 

τελεσίδικη απόφαση εις βάρος 

του ίδιου του οικονοµικού φορέα 

για κάποιο αδίκηµα από τα 

αναφερόµενα στην παρ.  1 

άρθρου 73 του Ν.4412/16.  

Συµφώνως όχι υπ’ αριθ. Πρωτ. 

Εγκυκλίου 9941//07-04-

15/ΥΠ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΓΕΝ.∆ΝΣ

Η ∆ΙΟΙΚ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, είναι 

δυνατή η έκδοση αντιγράφων 

ποινικού µητρώου ηλεκτρονικά 

(χωρίς σφραγίδα και υπογραφή) 

από όχι Υπηρεσίες τήρησης των 

σχετικών δελτίων. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση 

που το απόσπασµα ποινικού 

µητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα 

πρέπει να επισυνάπτουν σε αυτό 

όχι αναφερόµενες σε αυτό 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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καταδικαστικές αποφάσεις.   

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά 

περίπτωση δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

έκδοσης τελευταίου εξαµήνου 

πριν από την κοινοποίηση  

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

εν λόγω δικαιολογητικών, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί 

υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές 

διατάξεις νόµου. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση 

(σύµφωνα µε την παράγραφο 3 

του άρθρου 80 του Ν.4412/16), 

του οικείου επαγγελµατικού 

µητρώου, από το οποίο να 

προκύπτει η κάλυψη της 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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απαίτησης για εγγραφή στο 

οικείο εµπορικό µητρώο. 

5. Πιστοποιητικό από τη ∆ιέυθυνση 

Προγραµµατισµού και 

Συντονισµού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το 

οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίµου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του 

οικονοµικού φορέα σε χρονικό 

διάστηµα δύο (2) ετών πριν από 

την ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας υποβολής 

προσφοράς. (προς κάλυψη 

περίπτωσης γ παραγρ. 2 του 

άρθρου 73 του ν.4412/16, ως 

προστέθηκε µε το άρθρο 39 του 

ν.4488/17 (ΦΕΚ Α΄ 137//11-9-

17). 

  

 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

(ii) Αλλοδαποί 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 

ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 

εγγράφου που εκδίδεται από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-µέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν 

λόγω οικονοµικός φορέας, 

έκδοσης τελευταίου τριµήνου 

πριν από την κοινοποίηση 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

εν λόγω δικαιολογητικών,  από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν  

υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις 

βάρος του ίδιου του οικονοµικού 

φορέα, για κάποιο αδίκηµα από 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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τα αναφερόµενα στην παρ.  1 

άρθρου 73 του Ν.4412/16.  

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά 

περίπτωση δικαστικής η 

διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, 

έκδοσης τελευταίου εξαµήνου 

πριν από την κοινοποίηση  

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

εν λόγω δικαιολογητικών, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί 

υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές 

διατάξεις νόµου. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση 

(σύµφωνα µε την παράγραφο 3 

του άρθρου 80 του Ν.4412/16), 

της αρµόδιας αρχής, από το 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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οποίο να προκύπτει η κάλυψη 

της απαίτησης για εγγραφή στο 

οικείο εµπορικό µητρώο ή 

ισοδύναµη επαγγελµατική 

οργάνωση. 

5 Πιστοποιητικό από την αρµόδια 

∆ιέυθυνση Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίµου που έχουν εκδοθεί σε 

βάρος του οικονοµικού φορέα σε 

χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών 

πριν από την ηµεροµηνία λήξης 

της προθεσµίας υποβολής 

προσφοράς. (προς κάλυψη 

περίπτωσης γ παραγρ. 2 του 

άρθρου 73 του ν.4412/16, ως 

προστέθηκε µε το άρθρο 39 του 

ν.4488/17 (ΦΕΚ Α΄ 137//11-9-17) 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω 

χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται 

ανωτέρω, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό µπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή 

στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφεροµένου ενώπιον 

αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού 

οργανισµού του κράτους - 
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µέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 

φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες 

αρχές παρέχουν (σύµφωνα µε 

την παράγραφο 2 του άρθρου 80 

του Ν.4412/16), όπου κρίνεται 

αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά που απαιτούνται 

για τον εν λόγω διαγωνισµό ή ότι 

τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις απαιτήσεις του 

παρόντος διαγωνισµού. Οι 

επίσηµες δηλώσεις καθίστανται 

διαθέσιµες µέσω του 

επιγραµµικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e – Certis). 

(3) Νοµικά Πρόσωπα (Ν.Π) Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά (Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατ΄ αντιστοιχία 

και για τις Α.Ε τα διακαιολογητικά παραγρ. 5 άρθρου 9 της παρούσας) και ειδικότερα 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 

ελλείψει αυτού, ισοδύναµου 

εγγράφου που εκδίδεται από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-µέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν 

λόγω οικονοµικός φορέας, από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν  

υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις 

βάρος του ίδιου του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου το οποίο είναι µέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ (για 

ηµεδαπά 

Ν.Π.) 

 

ΝΑΙ (για 

αλλοδαπά 

Ν.Π.) 

ΝΑΙ 
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

για κάποιο αδίκηµα από τα 

αναφερόµενα στην παρ.  1 

άρθρου 73 του Ν.4412/16.  

2 Λοιπά κατά περίπτωση 

(αναφορικά µε ηµεδαπά ή 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 

δικαιολογητικά, ως αναγράφονται 

ανωτέρω. 

Ως κατά περίπτωση καθορίζονται σε ανωτέρω εδάφια δ(i) 

και δ(ii). 

 

 

Παρατηρήσεις:  

 

 (1) Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για όσα 

δικαιολογητικά απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, προσκοµίζονται στην 

επιτροπή αξιολόγησης εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή.     

 

 (2) Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη 

µορφή, πρέπει να είναι: 

 

          (ι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

δηµόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 

1 του Ν.4250/14. 

 

         (ιι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον 

αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή  φωτοαντίγραφα 

από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δηµόσιες 

υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του 

Ν.4250/14. 

          

  (ιιι). Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί 

πρωτίστως από δικηγόρο. 
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     (3) Ληφθούν υπόψη οι αναλυτικές οδηγίες υποβολής και ελέγχου 

δικαιολογητικών, ως άρθρα 2 – 10 παρόντος παραρτήµατος. 

 

 

Πλωτάρχης (Ο) Μ. Τζιάτζιου ΠΝ 

Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-II 
 19 Μαρ 19 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ.602.2/ 28 / 282500 /Σ.886  

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 1. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η σύναψη Σύµβασης για την 

ανάπτυξη λογισµικού διαχείρισης σηµατικής αλληλογραφίας, που εφεξής θα 

ονοµάζεται ως λογισµικό MPS (Message Processing System), για την υποστήριξη 

του συστήµατος των στρατηγικών τηλεπικοινωνιών του ΠΝ επ’ ωφελεία των 

Πολεµικών Πλοίων.  

 2. Η  ανάπτυξη του εν λόγω λογισµικού, θα καλύψει άµεσες και επιτακτικές 

ανάγκες των Επικοινωνιών του ΠΝ. 

Κατάσταση Υλικού 

 3. Συµφώνως τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, ως παράρτηµα 

«Ε» της παρούσας διακήρυξης. 

    Κριτήρια επιλογής υποψηφίων οικονοµικών φορέων. 

 4. Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει ποιοτικά να πληρούν τα 

κριτήρια σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 75 

του Ν.4412/16 (Α’ 147//08-08-16) και ειδικότερα: 

  α. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραµµένοι σε ένα από τα εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος - µέλος 

εγκατάστασης τους (Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16). 

  β. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, λόγω της 

πολυπλοκότητας του έργου που απαιτεί εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, οι 

οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εµπειρίας σε 

ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και λογισµικό υποστήριξης αυτών, 

όπως αυτό θα αποδεικνύεται µε την εκτέλεση δύο (2) τουλάχιστον αντίστοιχων 

εργασιών, βάσει συµβάσεων, κατά την τελευταία πενταετία.  

 5. ∆εδοµένου ότι οι φάσεις ολοκλήρωσης του λογισµικού θα λάβουν χώρα 

εντός εγκαταστάσεων του ΠΝ και για λόγους προστασίας διαβαθµισµένων 

πληροφοριών και υλικών, το υπεύθυνο προσωπικό, όπως θα καθοριστεί από τους 
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υπεύθυνους οικονοµικούς φορείς, πρέπει να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιητικό 

«NATO Clearance» για είσοδο σε διαβαθµισµένο χώρο. Επιπλέον οι οικονοµικοί 

φορείς µε φυσική και πραγµατική έδρα σε κράτος εκτός ΕΕ, απαιτείται όπως το 

κράτος έδρας τους να έχει συνάψει υποχρεωτικά Συµφωνία Προστασίας και 

Ανταλλαγής ∆ιαβαθµισµένων Πληροφοριών (Security Agreement on Classified 

Information) µε την Ελλάδα. Εν λόγω οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν 

Πιστοποιητικό Ασφάλειας Εγκατάστασης από την Αρχή Ασφαλείας της χώρας που 

έχουν έδρα.    

 6. Η αναθέτουσα αρχή, δύναται να απορρίψει προσφορές εταιριών που 

συνεργάζονται ή και έχουν έδρα σε χώρες µε ευµετάβλητο γεωπολιτικό 

περιβάλλον στη  ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εφόσον 

διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιου συµφέροντος 

που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και τα ζωτικά συµφέροντα ασφάλειας της χώρας. 

Τεχνικός προσδιορισµός των προς παροχή υπηρεσιών. 

 7. Οι προς παροχή υπηρεσίες θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές και 

λειτουργικές προδιαγραφές, ως παράρτηµα «Ε» της  παρούσας. 

Ηµεροµηνία παράδοσης των υπηρεσιών. 

 8. Η παροχή των υπηρεσιών θα εκτελεστεί µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2021. 

Οι παραδόσεις θα εκτελεστούν τµηµατικά, ως διαχωρισµός σε πίνακα προσθήκης 

«Ι» παραρτήµατος «Α» της παρούσας διακήρυξης. Κατόπιν των τµηµατικών 

παραδόσεων θα εκτελεστούν οι αντίστοιχες πληρωµές και σύµφωνα µε την 

οικονοµική προσφορά.  

Τόπος - τρόπος παράδοσης των Υπηρεσιών.  

 9. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις παραρτήµατος «Ε». 

∆ιαθεσιµότητα πίστωσης. 

 10. Η απαιτούµενη για την ανάθεση της Σύµβασης, πίστωση θα ανέλθει στο 
ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 
κρατήσεων και θα διατεθεί από ΑΛΕ 2420389001 αρµοδιότητας ΓΕΝ/Α4, 
οικονοµικών ετών 2019-2020-2021. 
 

Τρόπος πληρωµής. 

 11. Η πληρωµή της οικείας δαπάνης για την τµηµατική εκτέλεση των 
εργασιών (συµφώνως ανωτέρω παραγράφου 9) της σύµβασης που θα συναφθεί, 
θα πραγµατοποιηθεί µε τακτικό χρηµατικό ένταλµα (Τ.Χ.Ε.) στην περίπτωση 
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εταιρειών εσωτερικού ή µε χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Χ.Ε.Π) στην 
περίπτωση εταιρειών εξωτερικού.  

Κρατήσεις 

12. Η σύµβαση υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, ως ακολούθως: 

 

Α/Α Υπέρ ΦΟΡΕΑ/ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

α ΜΤΝ 4 

β ΕΛΟΑΝ 2 

γ ΟΓΑ-Χαρτοσήµου  επί συνόλου ανωτέρω 
κρατήσεων 2,4% 

0,144 

δ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06 

ε Xαρτοσήµο 3% επί κράτησης ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,0018 

στ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου 0,00036 

ζ ΑΕΠΠ 0,06 

η Xαρτοσήµο 3% επί κράτησης ΑΕΠΠ 0,0018 

θ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036 

ΣΥΝΟΛΟ 6,26832% 

  

 13. Συναφώς, κατά την πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί παρακράτηση 

Φόρου Εισοδήµατος επί της καθαρής αξίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ν.4172/13 σε ποσοστό 8%. 

∆ιαιρετότητα συµβατικού αντικειµένου. 

 14. ∆εν είναι δυνατή καθότι αφορά στην ανάπτυξη ενός (1) λογισµικού. 

Χρονική διάρκεια 

 15. Η προς σύναψη Σύµβαση θα είναι χρονικής διάρκειας µέχρι 31 

∆εκεµβρίου 2021 χωρίς δικαίωµα προαίρεσης. 

Έλεγχος ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής 

 16. Ο έλεγχος της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής κατά την τµηµατική 

παράδοση των εργασιών θα γίνεται από καθοριζόµενη επιτροπή ΓΕΝ και Σ∆ΑΜ, η 

οποία θα καθορισθεί µε µέριµνα ΓΕΝ/Α4. 

Εγγυήσεις 

 17. Ανεξάρτητα από τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 

του άρθρου 72 του ν. 4412/16 και στο παράρτηµα «Β» της παρούσας, θα ζητηθεί 

από τον Πάροχο κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου, η προσκόµιση 

εγγύησης καλής λειτουργίας ύψους 3% επί του συµβατικού ποσού της 
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εκτελεστικής σύµβασης και έναντι χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από την 

παραλαβή των υπηρεσιών. 

∆ιάφορα 

 18. Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς δέον όπως προ της υποβολής 

προσφοράς λάβουν γνώση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 66 του 

Ν∆ 1400/73 (Α’ 114//28-05-73) που αφορά τη µη χρησιµοποίηση σαν άµεσο ή 

έµµεσο αντιπρόσωπό τους µόνιµο ή εν εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων 

των Ε∆, εφόσον δεν έχει παρέλθει 5ετία από το χρόνο αποστρατείας του. 

 

Πλωτάρχης (Ο) Μ. Τζιάτζιου ΠΝ 

Τµηµατάρχης Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 19 Μαρ 19 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.602.2 / 28 / 282500 /Σ. 886 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος 66666666666. / 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 

Ηµεροµηνία έκδοσης: 66666666666.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα

1)
............................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
2
) ......................................... 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. 666666.. ποσού 6666666.66. ευρώ
3
. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως  

µέχρι του ποσού των ευρώ  6666666666
4
 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................6666666666666.., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................6666666666666.. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................6666666666666.. 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................6666666666666.. 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε 

συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 

Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4   ο.π. υποσ. 3. 
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γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................6666666666666..

5 
 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας,  

για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... 
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
.....................................................

6 
της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος 

φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος 
σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............

7 
 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω 
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες 

8
 από 

την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την 6666666666666666666.. 
9
.  

ή 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας 
απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την 
παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της 
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της

10
.  

                                                           
5
  Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ.  
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της 

∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα 

της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται 

προσφορά.  
8  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
9
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 

τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης  
10
  Άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
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Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε

11
. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                           
11
  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 

υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος 66666666666. / 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    66666666666.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα

1
)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. 666666.. ποσού 6666666.66. ευρώ
3
. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ666666666666666666666666666..

4
 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................6666666666666.., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................6666666666666.. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..
5
/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος 

σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
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Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
6
 ........................... της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....6.    ηµέρες

7
 από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα 
έγγραφα της σύµβασης

8
) 

ή  

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε

9
. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                           
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
8
           Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή 

παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά 

πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
           Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας 6666666666.. 

Κατάστηµα                6666666666. 

(∆/νση οδός –αριθµός TK fax )         Ηµεροµηνία έκδοσης   666666 

        ΕΥΡΩ. 666666666666 

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 
απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡ. 666    ΕΥΡΩ   666.. 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
666666(και ολογράφως)6666666.666.. στο οποίο και µόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας 
666666666666666..∆\νση666666666666666666
για την λήψη προκαταβολής ίσης µε το       % της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ 
εκ6666.ΕΥΡΩ της µε αριθ6666..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν 
λόγω εταιρεία για τη προµήθεια 666666666666.της (αριθ. 
∆ιακ/ξης6..) προς κάλυψη αναγκών του 6666.. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί µε µόνη 
τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

-  Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι 
την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί 
µας καµιά ισχύ. 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ονοµασία Τράπεζας 66666666666666666666666666. 

Κατάστηµα 666666666666666666666666666666.. 

(∆/νση οδός –αριθµός TK fax ): 666666666666..6.6666666. 

Ηµεροµηνία έκδοσης: 66666666. ΕΥΡΩ:  66666666666 

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 
απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. 666666 ΕΥΡΩ 666666.. 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
6666666666666666666666666666... (και ολογράφως) 
6666666666666666666..666..66. στο οποίο και µόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ  της εταιρείας 
666666666666666.. ∆\νση 6666666666666666. για 
την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτήν ειδών σε εκτέλεση των όρων 
της µε αριθµό 666666666. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη 
προµήθεια 66666666666666 (αρ.διακ/ξης66/6.) προς κάλυψη 
αναγκών του 66666. και το οποίο ποσόν καλύπτει το απαιτούµενο από τη 
διακήρυξη ποσό. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη 
τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

- Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας  σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα 
µας υποβληθεί  πριν  από την ηµεροµηνία λήξης της. 

- Η παρούσα ισχύει µέχρι και την 6666666666666666666 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.- 

Πλωτάρχης (Ο) Μ. Τζιάτζιου ΠΝ 
  Τµηµατάρχης Συµβάσεων µη Αµυντικού υλικού (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ Φ.602.2/31/282500/Σ.886      
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

1. Εισαγωγή 
 Κάθε τηλεπικοινωνιακό σύστηµα στρατηγικών επικοινωνιών υποστηρίζει 
την διοίκηση και τον έλεγχο των στρατιωτικών δυνάµεων, και παρέχει έξυπνες και 
ευέλικτες επικοινωνιακές λειτουργίες. Απαρτίζεται από ένα σύνολο τηλεπικοινωνι-
ακού υλισµικού (hardware) και λογισµικού (software). Μέσω του λογισµικού διε-
νεργείται ο έλεγχος του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού καθώς και η επεξεργασία, 
διαχείριση, µετάδοση της πληροφορίας. Επίσης σηµαντικός ρόλος του λογισµικού 
είναι η ασφαλής µετάδοση και διακίνηση της πληροφορίας µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του συστήµατος. 

2. Σκοπός 

 Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να καθοριστούν οι τεχνικές/λειτουργικές 
προδιαγραφές για την ανάπτυξη λογισµικού διαχείρισης σηµατικής αλληλογραφίας 
του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος ∆ιαχείρισης Στρατηγικών Επικοινωνιών, που 
εφεξής θα ονοµάζεται ως λογισµικό MPS (Message Processing System). 

3. Έργο και Αποστολή 

 α. Αποστολή του λογισµικού MPS, είναι η αυτοµατοποίηση διακίνησης 
σηµατικής αλληλογραφίας µεταξύ : 

  (1) Πλοίων – Πλοίων,  
  (2) Πλοίων – Ξηράς, 
  (3) Ξηράς – Πλοίων, 
  (4) Ξηράς – Ξηράς, 
  (5) Επικοινωνία µε ετερογενή συστήµατα επικοινωνιών. 

 β. Το λογισµικό θα υποστηρίζει: 

  (1) Αυτοµατοποίηση προετοιµασίας και έκδοσης εξερχοµένων σηµά-
των παρέχοντας στον εκδότη την απαραίτητη βοήθεια σύνταξης. 

  (2) Αυτοµατοποίηση λειτουργίας επικοινωνιακών κέντρων µε ελάχιστη 
παρέµβαση χειριστών για διακίνηση σηµατικής αλληλογραφίας. 

  (3) Αυτοµατοποίηση διαχείρισης – διανοµής σηµατικής αλληλογραφίας 
στους τελικούς χρήστες. 

  (4) Υποστήριξη Ασύρµατων επικοινωνιών. 

  (5) Υποστήριξη ενσύρµατων επικοινωνιών. 
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  (6) Υποστήριξη επικοινωνιών πάνω από δίκτυα υψηλής ταχύτητας (πχ 
WAN, fiber optics, Ethernet Gigabit). 

  (7) Αυτοµατοποίηση διακίνησης σηµατικής αλληλογραφίας από αρχικό 
συντάκτη προς τελικό εξουσιοδοτηµένο χειριστή εξερχοµένων βάση «Workflow». 

  (8) Χρήση ανοικτής αρχιτεκτονικής µε «COTS» προϊόντα για εύκολη 
διαχείριση/ επαύξηση των επιχειρησιακών λειτουργιών, µε παράλληλη µείωση του 
κόστους συντήρησης και χρόνου εκπαίδευσης του εµπλεκόµενου προσωπικού. 

  (9) Υλοποίηση λογισµικού µε νέες γλώσσες προγραµµατισµού – πι-
στοποιηµένων κατά ISO - µε υποστήριξη για νέα και τα επόµενα λειτουργικά συ-
στήµατα σε βάθος χρόνου, καθώς και υποστήριξη των υφιστάµενων εγκαταστά-
σεων.  

  (10) Αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (Ν-tier), κατά το δυνατό 
χρήση αρχιτεκτονικής λογισµικού βασισµένη σε υπηρεσίες (SOA), για εύκολη εν-
σωµάτωση νέων πρωτοκόλλων και λειτουργιών. 

  (11) Πλήρης συµβατότητα µε πολιτική ασφαλείας WAN ΠΝ, η οποία 
θα παραδοθεί στον Ανάδοχο κατά τη φάση ανάλυσης και ανάπτυξης του λογισµι-
κού από αρµόδιο προσωπικό του ΠΝ. 

 γ. Συνοπτικά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του λογισµικού θα περιλαµ-
βάνουν: 

  (1) Λήψη σηµάτων από διάφορους συνδροµητές (πλοία ή υπηρεσίες 
ξηράς)  και απεικόνισης τους, επεξεργασίας, διανοµής, σύνθεσης, διαλογής, µε 
διαφορετικούς βαθµούς πρόσβασης σε δεδοµένα/λειτουργικότητα για διαφορετι-
κούς ρόλους χειριστών.  

  (2) Προώθηση µηνυµάτων σε κυκλώµατα εκποµπής όπως περιγράφο-
νται στις λειτουργικές προδιαγραφές. 

  (3) ∆ροµολόγηση µηνυµάτων σε αρµόδια κυκλώµατα υπηρεσιών ξη-
ράς. 

  (4) Σύνθεση και δηµιουργία ελεύθερου κειµένου. 

  (5) Εισαγωγή µηνυµάτων σε τυποποίηση ACP126, ACP127. 

  (6) Μετάφραση των µηνυµάτων σε ACP127 πριν την διανοµή τους 
στους χειριστές και την προώθησή του τους σε εξερχόµενα κυκλώµατα. 

 δ. Το λογισµικό θα καταγράφει τόσο την κίνηση των µηνυµάτων σε κατάλ-
ληλη βάση δεδοµένων όσο και τα απαραίτητα χαρακτηριστικά/δεδοµένα για την 
σύνθεση και ανάλυση των µηνυµάτων (όπως διευθύνσεις και ενδείκτες δροµολό-
γησης RI). 

4. Γενική Αρχιτεκτονική Περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Στρατη-

γικών Επικοινωνιών. 
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 α. Το υφιστάµενο σύστηµα ∆ιαχείρισης Στρατηγικών Επικοινωνιών, ως 
πλήρες σύστηµα στρατηγικών επικοινωνιών αποτελείται από : 

  (1) Ένα Κεντρικό Κέντρο Επικοινωνιών (ΚΕΠΙΚ) - ACMS (Automated 
Control and Management System) το οποίο αποτελείται από τα υπο-συστήµατα: 

   (α) ∆ιαχείρισης σηµατικής αλληλογραφίας (MPS), δικτύου και συ-
στήµατος επικοινωνιών (CISS – Communication Interface and Switching Subsys-
tem). 

   (β) ∆ιαχείρισης και ελέγχου αποµακρυσµένων πόρων  (RSC – 
Remote Supervisory and Control). 

   (γ) Παραγωγής και διαµοιρασµού χρόνου ακριβείας (PTFS - 
Precise Time and Frequency Subsystem). 

   (δ) Παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (PSS - Power Supply Subsys-
tem). 

  (2) Πολλαπλά παραρτήµατα εκποµπής/λήψης. 

 β. Το παρόν κείµενο αφορά το λογισµικό διαχείρισης σηµατικής αλληλο-
γραφίας MPS. 

5. Γενικά στοιχεία λογισµικού  

 5.1 Τεχνικά Πρότυπα 

  Η ανάπτυξη και εφαρµογή του έργου θα πρέπει να συνάδει µε τα περι-
γραφόµενα στα : 

ISO 9001: 2015  Quality Management Systems – 
Requirements 

ISO 9000:2005 
Quality Management systems – Fundamen-
tals and Vocabulary 

AQAP-2105 Ed 2 NATO Requirements for Deliverable Quality 
Plans 

AQAP-2110 ED 3 NATO Quality Assurance Requirements for 
Design, Development and Production. 

AQAP-2131 ED C V.1   NATO Quality Assurance Requirements for 
Final Inspections and Tests. 

AQAP-2210 ED A V.2 
NATO Supplementary Software Quality As-
surance Requirements to AQAP-2110 or 
AQAP-2310 

 5.2  ∆ιαδικασίες ανάπτυξης λογισµικού 

  α. Προ ενάρξεως εργασιών ανάπτυξης λογισµικού: 
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   (1) Ο Ανάδοχος θα προετοιµάσει το «Software Project Quality Plan 
- SPQP» σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του 
οποίου: 

    (α) Θα προσδιορίσει τις δραστηριότητες παρακολούθησης και 
ελέγχου της ποιότητας του έργου ανάπτυξης του λογισµικού. 

    (β) Θα προκαθορίσει τα κοµβικά σηµεία που απαιτείται η επα-
νεξέταση και η επικαιροποίηση του SPQP. 

    (γ) Θα καθορίσει το µοντέλο ανάπτυξης του λογισµικού, το ο-
ποίο απαιτείται να διαιρεί τη συνολική διαδικασία σε επιµέρους, ώστε: 

     1/ Να µειωθεί η πολυπλοκότητα και να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της. 

     2/ Να περιγραφεί η διαδικασία ολοκλήρωσης συστηµάτων 
και λογισµικού. 

     3/ Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική. 

     4/ Να δύναται εφικτή η αναγνώριση των πρακτικών και 
ενεργειών ανάπτυξης. 

     5/ Να περιγραφούν οι δραστηριότητες και τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα για κάθε φάση ανάπτυξης σύµφωνα µε το µοντέλο που θα επιλε-
χθεί. 

     6/ Να  προσδιοριστούν τα σηµεία και τα έργα τα οποία εί-
ναι κρίσιµα για την επιτυχία του έργου ανάπτυξης λογισµικού. 

     7/ Να καθοριστούν χρονολογικά τα σηµεία ελέγχου στα 
οποία επιβεβαιώνεται η ορθότητα της πορείας του έργου και η ορθή µεταφορά 
των αποτελεσµάτων. 

     8/ Να παραχθούν σαφή κριτήρια έναρξης και πέρατος των 
διαδικασιών κάθε φάσης του έργου.  

    (γ) Θα προσδιορίσει τις τεχνικές αναφορές και τις εκδόσεις που 
αφορούν και τεκµηριώνουν το έργο σε κάθε φάση ανάπτυξης. 

    (δ) Θα υποβάλει πλάνο διαχείρισης κινδύνου (Risk Identifica-
tion, Risk Analysis, Risk Control, Risk Mitigation, κλπ). 

    (ε) Θα προσδιορίσει  το υπεύθυνο προσωπικό όπως θα καθο-
ριστεί από τον Ανάδοχο που θα εξασφαλίζει την τήρηση και συµµόρφωση των δι-
αδικασιών για την επιτυχή διεξαγωγή του έργου. 

    (στ) Θα συµπεριληφθούν τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις 
που θα χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο του «Certificate of Conformity» του τελικού 
και παραδοτέου προϊόντος. 
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    (ζ) Θα καθορίσει τις ενέργειες «verification» and «validation» 
των επιµέρους υποσυστηµάτων καθώς και των διαδικασιών ελέγχου και αντίστοι-
χων εγγράφων (unit tests, integration tests, functional test). 

    (ε) Θα προσδιορίσει τα υλικά COTS (Commercial – Off – the 
Shelf) που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.  

   (2) Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει το ανωτέρω προϊόν (SPQP ως πα-
ράγραφο 5.2α(1)) στη καθορισθείσα επιτροπή του ΠΝ για έλεγχο και έγκριση. Το 
ΠΝ διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει το SPQP σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
µη συµµόρφωση (στο σύνολο ή µερική) µε το συµβατικό περιεχόµενο. 

   (3) Στην περίπτωση που η καθορισθείσα επιτροπή του ΠΝ κρίνει 
ότι θα  απαιτηθούν παρεµβάσεις µικρής έκτασης στο SPQP, το τελικό προϊόν θα 
πρέπει να γίνει αποδεκτό από το ΠΝ τουλάχιστον 10 ηµερολογιακές ηµέρες προ 
έναρξης του έργου.   

   (4) Η εκπόνηση του SPQP θα λάβει υπόψη του τις τµηµατικές ερ-
γασίες του ανωτέρω πίνακα παροχής υπηρεσιών. 

   (5) Το SPQP όπως θα διαµορφωθεί µε την ανωτέρω διαδικασία θα 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης που θα συναφθεί. 

   (6) Για τα ανωτέρω να ληφθεί υπόψη ότι οι φάσεις ανάλυσης του 
λογισµικού του συστήµατος (αρχιτεκτονικής/ανάπτυξης κώδικα) θα αποτυπωθούν 
µε χρήση τεχνικών UML (Unified Modeling Language), DFD (Data Flow Diagram) 
και ER (Entity Relationship) καθώς και µε πλήρη ανάλυση των σχεσιακών δεδοµέ-
νων των δοµών λογισµικού. Επίσης, για την ανάπτυξης της βάσης δεδοµένων του 
συστήµατος, θα αναπτυχθούν τα αντίστοιχα έγγραφα µε πλήρη αποτύπω-
ση/ανάλυση του «schema» (σχεσιακή βάση δεδοµένων). 

  β. Κατά τη διάρκεια εργασιών ανάπτυξης λογισµικού 

   (1) Το εγκεκριµένο SPQP ως αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης, 
θα αποτελεί τη βάση ανάπτυξης του λογισµικού, των ελέγχων και των δοκιµών 
αποδοχής. 

   (2) Κατά τη ανάπτυξη του λογισµικού δύναται η επικαιροποίηση 
του SPQP ως ανωτέρω παράγραφο 5α(1)(β). 

   (3) Το υπεύθυνο προσωπικό όπως θα καθοριστεί από τον Ανάδο-
χο, θα εκτελεί τις εργασίες ανάπτυξης λογισµικού εντός εγκαταστάσεων ΠΝ στο 
υφιστάµενο σύστηµα διαχείρισης επικοινωνιών. Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται 
η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή του παραγόµενου προϊόντος σε οποια-
δήποτε φάση της ανάπτυξης και η εξαγωγή του εκτός εγκαταστάσεων ΠΝ. 

   (4) Προς εξασφάλιση της επιτυχίας του έργου, αρµόδιο προσωπι-
κό ΠΝ αποτελούµενο από δύο τεχνικούς και 2 προγραµµατιστές θα παρέχει τις 
απαραίτητες πληροφορίες στο προσωπικό που θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο 
και θα παρεµβαίνει εφόσον καθίσταται ανάγκη. Σε περίπτωση αντικρουόµενων 
απόψεων µεταξύ των δύο φορέων (προσωπικό Αναδόχου και προσωπικό ΠΝ) θα 
επικρατεί η άποψη του Αναδόχου πέραν των περιπτώσεων που τίθεται θέµα α-
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σφάλειας (προσωπικού, υλικού, διαρροής πληροφοριών, ανεπάρκεια διαπίστευ-
σης) και εφόσον είναι σαφώς τεκµηριωµένη. 

   (5) Κατά την ανάπτυξη του λογισµικού, το προσωπικό που θα κα-
θοριστεί από τον Ανάδοχο θα τεκµηριώνει τις ενέργειες που εκτελεί, στο αντίστοι-
χο προσωπικό του ΠΝ εφόσον απαιτηθεί. 

   (6) Κατά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου ανάλυσης και ανάπτυξης 
συµφώνως του εγκεκριµένου (επικαιροποιηµένου) SPQP θα λαµβάνει χώρα συ-
νάντηση του προσωπικού Αναδόχου και προσωπικού ΠΝ για την από κοινού σύ-
νταξη πρακτικού εξελίξεων του έργου.  

  γ. Μετά ολοκλήρωση εργασιών ανάπτυξης λογισµικού 

   (1) Προσωπικό Ανάδοχου και προσωπικό ΠΝ θα διεξάγουν τους 
απαραίτητους ελέγχους και δοκιµές αποδοχής συµφώνως του SPQP. 

   (2) Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει εκπαίδευση προσωπικού στα αντι-
κείµενα: 

    (α) Data Base Maintenance (Συντήρηση λογισµικού και συντή-
ρηση βάσης δεδοµένων) σε τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη του ΠΝ, διάρκειας 
εικοσιπέντε (25) εργάσιµων ηµερών. 

    (β) Χειρισµού λογισµικού σε τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη 
του ΠΝ, διάρκειας πέντε (5) ηµερών. 

   (3) Ο Ανάδοχος θα επικαιροποιήση τα υφιστάµενα εγχειρίδια και 
όπου απαιτείται θα αναλάβει τη συγγραφή νέων. 

 5.3 Άδεια και ιδιοκτησία λογισµικού 

   Ο ανάδοχος παραιτείται των δικαιωµάτων του και οποιασδήποτε άλλης 
αξίωσης επί του παραδοτέου πηγαίου κώδικα. Ο πηγαίος κώδικας που θα ανα-
πτυχθεί στο πλαίσιο του έργου θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να τροποποιηθεί 
(χωρίς ευθύνη υποστήριξης/εγγύησης από τον Ανάδοχο) χωρίς έγκριση ή γνώση 
του Αναδόχου, στα πλαίσια των αναγκών του ΠΝ. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να εκ-
µεταλλευτεί εµπορικά το σύνολο ή µέρος του πηγαίου κώδικα που θα αναπτυχθεί 
επ’ ωφελεία ΠΝ. 

 5.4 Περιβάλλον ανάπτυξης λογισµικού/∆οκιµαστικό Περιβάλλον 

  α. Το σύνολο της ανάπτυξης του λογισµικού/αρχιτεκτονικής θα γίνει 
σε εγκαταστάσεις ΠΝ και συγκεκριµένα στο χώρο λειτουργίας του υφιστάµενου 
ACMS. Επίσης, στις ανωτέρω εγκαταστάσεις θα αναπτυχθεί περιβάλλον δοκιµών 
(µε χρήση υπάρχοντος υλισµικού) παράλληλα µε το υπάρχον σύστηµα στρατηγι-
κών επικοινωνιών. 

  β. Θα εγκατασταθεί σύστηµα διαχείρισης, ελέγχου και αναθεωρήσεων 
εκδόσεων πηγαίου κώδικα (version control) ,για παράδειγµα τύπου git, mercurial ή 
subversion. Εν λόγω σύστηµα θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο web/git client (πχ 
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fabricator), και θα είναι ελεύθερο λογισµικό/λογισµικό ανοικτού κώδικα (open-
source). 

6. Περιγραφή συστήµατος – Αρχιτεκτονική  

 6.1 Γενικά 

 α. Το σύνολο των υπολογιστικών συστηµάτων που χρησιµοποιούνται για 
την υλοποίηση των λειτουργιών του συστήµατος MPS βρίσκεται ήδη εγκατεστηµέ-
νο στις εγκαταστάσεις του ΠΝ, ως υποσύστηµα του γενικού ACMS, και εφεξής θα 
προσδιορίζεται µε τον όρο TCB (Trusted Computer Base). Αυτό περιλαµβάνει: 

  (1) ∆ύο Server για την υλοποίηση και αξιόπιστη υποστήριξη της πλατ-
φόρµας virtualization (Hyper-V) µε εξωτερικό αποθηκευτικό σύστηµα (QNAP).   

  (2) Πέντε Ethernet switch. 

  (3) Οκτώ υπολογιστές FEP (Front End Processors). 

  (4) ∆εκαοκτώ Υπολογιστές Χρηστών (workstation). 

  (5) ∆έκα εκτυπωτές. 

 β. Τεχνικές λεπτοµέρειες επί του εξοπλισµού θα δοθούν στον Ανάδοχο 
κατά τη φάση ανάλυσης και ανάπτυξης του λογισµικού από το αρµόδιο προσωπι-
κό του ΠΝ. 

 6.2 Αρχιτεκτονική συστήµατος 

  α. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος θα ακολουθεί την πολιτική ασφα-
λείας και την µορφή IP Αρχιτεκτονικής του WAN του ΠΝ και θα περιορίζεται µόνο 
από το «Hardware» µε το οποίο είναι αναγκασµένο να συνεργαστεί (Ενεργός εξο-
πλισµός). 

  β. Το λογισµικό/εφαρµογές του συστήµατος θα αναπτυχθεί πλήρως 
(σε όλα τα λειτουργικά του κοµµάτια (Application / DB / WEB Server, FEP, Work-
stations κα) σε virtual µορφή (µε χρήση υφιστάµενης πλατφόρµας Hyper-V). 

  γ. Η εν λόγω πλατφόρµα θα υποστηρίζεται σε φυσικό επίπεδο από 
τους δύο υπάρχοντες server του MPS. 

  δ. Οι υφιστάµενες σειριακές συνδέσεις για την επικοινωνία µε τον επι-
κοινωνιακό εξοπλισµό θα εξυπηρετηθούν µέσω κατάλληλου ενεργού εξοπλισµού 
«IP-to-Serial converter» (πχ τύπου Digi Port, IOLAN). Η προµήθεια των εν λόγω 
«IP-to-Serial converters» θα γίνει µε ευθύνη του ΠΝ, κατόπιν υπόδειξης του Ανα-
δόχου, σύµφωνα µε την τεχνική λύση που θα προταθεί. 

7. Λογισµικό διαχείρισης αλληλογραφίας (MPS) 

 7.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 

  α. Η αρχιτεκτονική του λογισµικού θα ανταποκρίνεται στις λειτουργικές 
απαιτήσεις ενός στρατηγικού συστήµατος επικοινωνιών, δηλαδή ενός «multiuser» 
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συστήµατος το οποίο διαχειρίζεται πολλαπλά κανάλια επικοινωνιών και πολλαπλά 
πρωτόκολλα. Ταυτόχρονα το σύστηµα πρέπει να είναι εύκολα επεκτάσιµο και α-
νεπτυγµένο σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική «Service Oriented Architecture (SOA)» 
σε συνδυασµό µε την αρχιτεκτονική «Multitier Architecture (n – tier)». Οι υπηρεσί-
ες (Services) δύναται να είναι για παράδειγµα «Web Service», «WCF Service». 
Θα είναι αξιόπιστα και θα ενσωµατώνουν στο έπακρο τις αρχές «Authentication», 
«Authorization», «Integrity» και  «Confidentiality». 

  β. Η αρχιτεκτονική του λογισµικού θα χωρίζει το πρόγραµµα έτσι ώστε 
κάθε σηµείο του προγράµµατος να είναι εύκολα προσπελάσιµο και τυχόν αλλαγές 
και µετατροπές θα δύναται να πραγµατοποιούνται εύκολα και µε τη λιγότερη δυ-
νατή παρέµβαση. Οι γλώσσες προγραµµατισµού και το αντίστοιχο «framework» 
που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι σύγχρονο, µε δυνατότητες υποστήρι-
ξης σε υπάρχοντα και µελλοντικά λειτουργικά συστήµατα. Επίσης µέσω του σχε-
διασµού και της υλοποίησης θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα: 

   (1) Της ελαστικότητας και της ευκινησίας σε ένα περιβάλλον το 
οποίο εξελίσσεται. 

   (2) Άµεσης ανταπόκρισης στις νέες επιχειρησιακές ανάγκες. 

   (3) Εύκολης ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων. 

   (4) Χαµηλού κόστους συντήρησης. 

   (5) Έµφασης στην ασφάλεια µέσω κρυπτογράφησης µεταξύ των 
«services». 

   (6) Επαναχρησιµοποίησης κοµµατιών του προγράµµατος κατά 
την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων και εύκολη συντήρηση. 

   (7) ∆ιαµοιρασµού των βαθµίδων αρχιτεκτονικής σε ξεχωριστά 
µηχανήµατα αν ο φόρτος αυξάνεται (πχ clustered sql servers, web farms, appli-
cation servers). 

   (8) Εύκολης ανάπτυξης API για επικοινωνία µε ετερογενή συστή-
µατα. 

  γ. Οι εφαρµογές κατά την ανάπτυξη τους θα περιέχουν µόνο τις α-
παραίτητες βιβλιοθήκες και συστατικά που είναι απαραίτητα για την ορθή λει-
τουργία τους. Τα εκτελέσιµα για την εγκατάσταση των εφαρµογών θα περιέχουν 
µόνο τα απαραίτητα στοιχεία των εφαρµογών και όχι το λειτουργικό σύστηµα ή 
τον «Database server». Θα µπορούν να εγκατασταθούν από χειριστές µε δι-
καιώµατα «Administrator» και θα απαιτούν να είναι προεγκατεστηµένα τα βασικά 
COTS λογισµικά , όπως  για παράδειγµα ο «IIS», το «Active Directory»  και η 
βάση δεδοµένων. 

 7.2 Βασικό λογισµικό 

  α. Το βασικό λογισµικό που είναι εγκατεστηµένο στο υποσύστηµα 
MPS είναι COTS και διαχωρίζεται στα παρακάτω είδη: 
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   (1) Λογισµικό Virtualization – MS Windows Server 2012 R2. 

   (2) Λογισµικό Server – MS Windows Server 2003 Std SP2. 

   (3) Λογισµικό Workstation – MS Windows 2000 SP4 µε πλήρης 
οδηγούς (drivers) για περιφερειακά και διεπαφές (interfaces). 

   (4) Λογισµικό FEP – MS Windows 2000 SP4 µε πλήρης οδηγούς 
(drivers) για περιφερειακά και διεπαφές (interfaces). 

   (5) Λογισµικό LAΝ. 

  β. Το λογισµικό που θα αναπτυχθεί θα υποστηρίζεται από τα ανωτέ-
ρω λειτουργικά συστήµατα και από νεώτερες εκδόσεις αυτών. 

 7.3 Λογισµικό MPS 

  Η αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών του λογισµικού περικλείεται 
στο τεύχος “Λειτουργικών Προδιαγραφών Λογισµικού”. 

 7.4 Βάση δεδοµένων 

  α. H Βάση δεδοµένων θα πρέπει να διατηρεί και να αποθηκεύει δεδο-
µένα (online/offline), όπως: 

   (1) Μηνύµατα 
   (2) Ηµερολόγια 
   (3) ∆ιαχειριστικά αρχεία 
   (4) Στατικές Πληροφορίες 

  β. Η βάση δεδοµένων θα πρέπει να : 

   (1) Να µην έχει περιορισµούς ως προς τον αριθµό χρηστών. 
   (2) Να µην έχει περιορισµούς ως το µέγεθος της βάσης δεδοµέ-
νων.  
   (3) Να µην έχει περιορισµούς ως προς το λειτουργικό σύστηµα. 
   (4) Να είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε τους καταλόγους του ΝΑ-
ΤΟ, ως NATO SECRET. 
   (5) Να υλοποιεί το µοντέλο ACID (ατοµικότητα, συνέπεια, αποµό-
νωση, µονιµότητα). 

   (6) Να υποστηρίζει το µοντέλο «Multi-Version Concurrency 
Control» (MVCC). 

   (7) Να υποστηρίζει το πρότυπο ISO/SQL-2003 ή νεότερο. 

   (8) Να λειτουργεί σε περιβάλλον πολλαπλών χρηστών µε τη χρήση 
παράλληλων τεχνολογιών για την διαχείριση ευαίσθητων/απόρρητων πληροφο-
ριών. 

   (9) Να διαχειρίζεται πληροφορία πολλαπλών διαβαθµίσεων. 

   (10) Να χρησιµοποιεί αυτόνοµο παραθυρικό περιβάλλον εργα-
σίας. 
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   (11) Να είναι σχεδιασµένη σύµφωνα µε τα πρότυπα των σχεσι-
ακών βάσεων δεδοµένων. 

   (12) Να λειτουργεί αδιάλειπτα και ανεπηρέαστα κατά την διάρ-
κεια των αυτοµάτων «backup» του συστήµατος. 

   (13) Να διατηρεί την ακεραιότητα των δεδοµένων σε κάθε πιθα-
νό σενάριο δυσλειτουργίας και χρήσης/συντήρησης. 

  γ. Η προµήθεια της Βάση δεδοµένων ως COTS λογισµικό θα γίνει µε 
ευθύνη του ΠΝ, κατόπιν υπόδειξης του εργολάβου, σύµφωνα µε την τεχνική λύση 
που θα προταθεί. 

 7.5 Λογισµικό διαχείρισης συστήµατος µικτονόµισης 

  α. Στο υποσύστηµα του MPS βρίσκεται υπολογιστής «workstation», 
υπεύθυνος για τη διαχείριση του µικτονοµητή «RED CD-141» (υπεύθυνου για την 
µικτονόµηση των κρυπτοσυσκευών µε σειριακές θύρες των FEPs, ανάλογα µε την 
φύση των κυκλωµάτων). Το λειτουργικό σύστηµα του εν λόγω υπολογιστή είναι 
MS Windows 2000 και η διεπαφή µε το µικτονοµητή επιτυγχάνεται µέσω του οδη-
γού προγράµµατος «Cywin» της κατασκευάστριας εταιρείας του µικτονοµητή SE-
LEX. 

  β. Το λογισµικό/εφαρµογή που θα αναπτυχθεί για τη διαχείριση του 
συστήµατος µικτονόµισης θα  ελέγχει και θα απεικονίζει µε χρωµατικό κώδικα, σε 
πραγµατικό χρόνο, την λειτουργική κατάσταση του CD-141. Η αντίστοιχη εφαρµο-
γή θα έχει τρία επίπεδα χρηστών ώστε να διασφαλίζονται οι όροι της πολιτικής 
ασφαλείας του ΠΝ (∆ιαχειριστής (Administrator), Επόπτης (Supervisor), Χρήστης 
(User)). Οι λειτουργίες που θα εκτελεί το εν λόγω λογισµικό είναι οι ακόλουθες: 
   (1) Μικτονόµιση των σειριακών θυρών του κεντρικού συστήµατος 
µε τις κρυπτοσυσκευές. 
   (2) Απεικόνιση µε χρωµατικό κώδικα της λειτουργικής κατάστασης 
των θυρών. 
   (3) ∆υνατότητα επιλογής MANUAL/AUTO της ανανέωσης που α-
φορά την λειτουργική κατάσταση των σειριακών θυρών, CD-141, µικτονοµίσεων, 
και διαθέσιµων σειριακών θυρών / κρυπτοσυσκευών. 

   (4) Απεικόνιση µε χρωµατικό κώδικα, και σε µορφή λίστας ,των δι-
αθέσιµών σειριακών θυρών και κρυπτοσυσκευών κατά αντιστοίχιση σε RED CD-
141. 

   (5) Απεικόνιση µε χρωµατικό κώδικα, και σε µορφή λίστας ,των µι-
κτονοµηµένων σειριακών θυρών µε τις αντίστοιχες κρυπτοσυσκευές κατά αντι-
στοίχιση σε RED CD-141. 

   (6) ∆υνατότητα εισαγωγής / διαγραφής  κρυπτοσυσκευών και σει-
ριακών θυρών. 

   (7) ∆υνατότητα εισαγωγής / διαγραφής χρηστών. 

   (8) Καταγραφή των συναγερµών (alarm) κατάστασης των σειρια-
κών θυρών και CD-141, σε µορφή ηµερολογίου. 
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8. ∆ιαδραστική Βοήθεια 

 α. Στο λογισµικό θα εµπεριέχεται η δυνατότητα βοήθειας υπό την µορφή 
λίστας καθώς και η δυνατότητα ανεύρεσης µε την µορφή κειµένου από τον χρή-
στη. 

 β. Η προσφερόµενη βοήθεια θα πρέπει να: 

  (1) Περιέχει λίστα µε αλφαβητική σειρά των αντικειµένων. 
  (2) Περιγράφει όλες τις εντολές, την σωστή σύνταξη µε παραδείγµατα. 
  (3) Παρέχει πληροφορίες για όλα τα µενού, και τα πεδία των φορµών. 
  (4) Περιγράφει όλους τους κωδικούς συµβάντος. 

9. Απόδοση/Χρόνος Απόκρισης λογισµικού 

 α. Συνολικά η αρχιτεκτονική και η υλοποίηση του συστήµατος θα εξασφα-
λίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος MPS σε επίπεδο 24/7. 

 β. Η απόδοση του συστήµατος θα ορίζεται και θα περιορίζεται από τον 
εξωτερικό φυσικό ενεργό εξοπλισµό και την ταχύτητα του ενδιάµεσου µέσου µε-
τάδοσης (Local Intranet). 

 γ. Χρόνος απόκρισης είναι η χρονική περίοδος, µεταξύ της λήξης ενός 
ερωτήµατος (query) ή ενέργειας στο σύστηµα, και της αρχής ανταπόκρισης του 
συστήµατος. ∆ηλαδή χρόνος απόκρισης είναι το τελικό αποτέλεσµα µίας ενέργει-
ας, αποκλείοντας οποιαδήποτε ενδιάµεση πληροφορία προς τον χρήστη µε την 
µορφή κειµένου. 

 δ. Ακολουθούν οι µέγιστοι απαιτούµενοι χρόνοι απόκρισης λειτουργιών: 

  (1) Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση συστήµατος  5 min. 
  (2) Σύνδεση/Αποσύνδεση χρήστη (login/logout)  15 sec. 
  (3) Εκκίνηση εφαρµογών διαχείρισης   1 min. 
  (4) Εκκίνηση εφαρµογών γραφείου    20 sec. 
  (5) Έλεγχος απεικόνισης οθόνης    2 sec. 
  (6) Μεγέθυνση/Σµίκρυνση γραφικών παραθύρων  5 sec. 
  (7) Επιλογή βοήθειας λειτουργικού    3 sec 
  (8) Επιλογή βοήθειας εφαρµογής (εισαγωγή κειµένου) 10 sec 
  (9) Ενηµέρωση σφάλµατος λειτουργικού   1 sec. 

  (10)Ενηµέρωση σφάλµατος εφαρµογής   15 sec. 
  (11)Ανανέωση ενδείξεων κατάστασης δικτύων  20 sec. 
  (12)Ενηµέρωση για σφάλµα εκτύπωσης   20 sec. 

10. Πλάνο ασφάλειας λογισµικού 

 α. Η αποστολή του συστήµατος είναι η αξιόπιστη και ταχύτατη διαχείριση 
και διανοµή της σηµατικής αλληλογραφίας στους αποδέκτες, χρήστες των µονά-
δων και κέντρων του Πολεµικού Ναυτικού. Το σύστηµα θα συµµορφώνεται πλή-
ρως µε την πολιτική ασφαλείας, όπως αυτή ορίζεται από τον Εθνικό Κανονισµό 
Ασφάλειας (ΕΚΑ). Το σύστηµα θα υποστηρίζει τις λειτουργικές απαιτήσεις βάσει 
των εξής παραµέτρων απόδοσης, χρηστικότητας, ασφάλειας και ιδιωτικότητας. 
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 β. Το σύνολο του λογισµικού που θα αναπτυχθεί καθώς και το σύστηµα 
του MPS ως ενιαίο ΣΕΠ (Σύστηµα Επικοινωνιών Πληροφορικής) θα εφαρµόζει 
πολιτική ασφαλείας ικανή να λάβει την ανάλογη πιστοποίηση από την αρµόδια 
Εθνική Αρχή Πιστοποίησης συµφώνως ΕΚΑ. 

 10.1 Πολιτική Ασφαλείας (Security Policies) 

   α. Οι πολιτικές ασφαλείας που θα ακολουθηθούν κατά την ανά-
πτυξη/εφαρµογή του συνόλου του λογισµικού καθώς και στην απαραίτητη παρα-
µετροποίηση του TCB, περιγράφονται στα παρακάτω έγγραφα: 

    (1) ΕΣΕΑ 341Γ (Εθνικές κρυπτογραφικές Οδηγίες). 

    (2) ΕΚΑ (Εθνικός Κανονισµός Ασφαλείας). 

    (3) AC/35-D/1009 - “General guidance on the security of ADP 
systems and networks”. 

    (4) AC/35-D/1014 - “Guidelines for the structure and content of 
security operating procedures for ADP systems and networks”. 

    (5) AC/35-D/1015 - “Guidelines for specification of computer 
security features in procurement documentation”. 

    (6) AC/35-D/1021 - “Guidelines for accreditation of ADP sys-
tems and networks”. 

    (7) AC/35-D/1024 - “Computer security product lists (Evaluated 
and under evaluation)”. 

    (8) ITSEC – “Information technology security evaluation crite-
ria”. 

    (9) ITSEM – “Information technology security evaluation man-
ual”. 

   β. Θα αναπτυχθούν και τα απαραίτητα έγγραφα για την πιστοποί-
ηση του συστήµατος (πηγαίος κώδικας/ανάπτυξη συστήµατος) τα οποία θα αντι-
κατοπτρίζουν και την γενική πολιτική ασφαλείας, όπως αυτά προβλέπονται από 
τον Εθνικό Κανονισµό Ασφαλείας: 

    (1) ∆ΑΠΑΣ (∆ήλωση Απαιτήσεων Συστήµατος) 
    (2) ∆ΑΛ (∆ιαδικασίες Ασφαλούς Λειτουργίας) 
    (3) ΑΚ (Ανάλυση Κινδύνου) 

   γ. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επικοινωνιών θα λειτουργεί σε Υψηλό 
Βαθµό Ασφαλείας, όπως αυτός περιγράφεται από τον ακόλουθο ορισµό: 

"SYSTEM HIGH - The mode of operation in which ALL individuals with access to 
the ADP system or network are cleared to the highest classification level of infor-
mation stored, processed or transmitted within the ADP system or network, but 
NOT ALL individuals with access to the ADP system or network have a common 
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need-to-know for the information stored, processed or transmitted within the ADP 
system or network." 

   δ. Για να εκπληρώνονται οι απαραίτητες προδιαγραφές για την 
υλοποίηση της αρχής της γνώσης (need-to-know principle), οι χρήστες του συ-
στήµατος και οι πληροφορίες θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα χαρακτηριστι-
κά που θα καθορίζουν το βαθµό προσβασιµότητας (modes of access to informa-
tion). 

 10.2 Θέµατα ασφαλείας για TCB (Trusted Computing Base) 

   To σύνολο του TCB θα διαµορφωθεί/ παραµετροποιηθεί κατά τέ-
τοιο τρόπο ώστε να παρέχει κατ’ ελάχιστον: 

   (1) Πιστοποιηµένη και διαβαθµισµένη πρόσβαση στους πόρους 
του TCB. Οι διακριτοί ρόλοι που θα περιλαµβάνουν τον ∆ιαχειριστή 
(Administrator) και τον Χρήστη (User). 

   (2) Επιµέρους απόδοση ευθύνης όταν θα υπάρχει µη πιστοποιη-
µένη πρόσβαση σε διαβαθµισµένη πληροφορίας  και χρήση των πόρων. 

   (3) Ασφαλείς µηχανισµούς πρόσβασης (διακριτούς για τα διάφορα 
επίπεδα διαβάθµισης), ενάντια σε: 

    (α) ∆ιαρροή εµπιστευτικότητας (loss of confidentiality) – διαρ-
ροή διαβαθµισµένης πληροφορίας. 

    (β) Απώλεια ακεραιότητας (loss of information integrity) – µη 
πιστοποιηµένη επεξεργασία ή διαγραφή αποθηκευµένης ή επεξεργασµένης (ή 
υπό εκποµπή) πληροφορίας. 

    (γ) Απώλεια ακεραιότητας συστήµατος (loss of system 
integrity) – µη πιστοποιηµένη µετατροπή του TCB. 

    (δ) Απώλεια διαθεσιµότητας (loss of availability) – µη πιστο-
ποιηµένη κατακράτηση πληροφορίας ή πόρων του συστήµατος. 

   (4) Ασφαλή διαµόρφωση του συστήµατος. Περιορισµών των  λο-
γαριασµών των χρηστών στα ελάχιστα απαιτούµενα δικαιώµατα. 

 10.3 Γενικοί κανόνες ασφαλείας συστήµατος 

   Οι κανόνες ασφαλείας του συστήµατος (λογισµικού εφαρµογών 
MPS), θα συνάδουν µε τα πρότυπα που αναφέρονται στην  ανωτέρω παράγραφο, 
και συνοπτικά θα συµπεριλαµβάνουν: 

   α. Εκτέλεση επικύρωσης όλων των εισαγωγών δεδοµένων από 
την πλευρά των χρηστών για αποφυγή επιθέσεων τύπου buffer overflow και injec-
tion. 

   β. Εκτέλεση κωδικοποίησης (encoding) εξαγωγής δεδοµένων, 
όπου είναι εφικτό (π.χ. hashes, https, ψηφιακές υπογραφές).  
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   γ. Εκτέλεση αυθεντικοποίησης και διαχείρισης κωδικών πρόσβα-
σης. Κάθε χρήστης θα αυθεντικοποιείται µε χρήση καταλλήλων κωδικών πρόσβα-
σης. Κάθε εξυπηρετητής θα αυθεντικοποιείται µε χρήση καταλλήλων πιστοποιητι-
κών (ssl certificates). Κατάλληλη χρήση µεθόδων ασφαλούς αποθήκευσης κωδι-
κών και πιστοποιητικών. Παράλληλα θα εκτελείται έλεγχος πρόσβασης (Access 
Control). Παροχή πρόσβασης µόνο σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες και ανάλογα 
µε το επίπεδο εξουσιοδότησης. 

   δ. Εκτέλεση διαχείρισης ασφαλών συνόδων (session manage-
ment). Να γίνονται αποδεκτές και να ελέγχονται ως προς την υλοποίησή τους µό-
νο ασφαλείς σύνοδοι (έλεγχος ακεραιότητας / τυχαιότητας των session identifiers). 
Ασφαλής διαχείριση εµπλεκοµένων cookies και session identifiers.  

   ε. Χρήση ασφαλών πρακτικών κρυπτογράφησης και εξασφάλιση 
ασφαλούς διαχείρισης των αντίστοιχων κλειδιών. 

   στ. Εκτέλεση διαχείρισης αναφορών συµβάντων (Logs) και σφαλ-
µάτων (Errors). Να µην επιστρέφονται στους χρήστες λεπτοµέρειες επί των ανω-
τέρω αναφορών που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για διερεύνηση του συστήµατος 
και εντοπισµό ευπαθειών.  Καταγραφή και ασφαλής διαχείριση όλων των σηµα-
ντικών αναφορών συµβάντων (π.χ. αποτυχία εισαγωγής/αναγνώρισης χρήστη). 
Ύπαρξη µηχανισµού ενηµέρωσης διαχειριστή.  

   ζ. Εφαρµογή µηχανισµών προστασίας δεδοµένων. Κρυπτογρά-
φηση βάσεων δεδοµένων και άλλων αρχείων αυθεντικοποίησης και κλειδιών κρυ-
πτογράφησης. Απαγόρευση πρόσβασης σε πηγαίο κώδικα εξυπηρετητών. ∆ια-
γραφή σχολίων και τεκµηρίωσης από πηγαίο κώδικα. Απενεργοποίηση αυτόµατης 
συµπλήρωσης (auto complete features). Απενεργοποίηση «client side caching». 

   η. Κρυπτογράφηση του κώδικα της εφαρµογής  (Obfuscated) για να 
αντιµετωπιστούν πιθανές επιθέσεις ή προσπάθειες reverse engineering. 

 10.4 Ιδιωτικότητα 

   α. Το σύστηµα θα παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον ασφάλειας 
και ιδιωτικότητας σε επίπεδο χρήστη των εφαρµογών. Θα παρέχει τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλίζει το απαραίτητο περιβάλλον ιδιωτικότητας για 
τον χρήστη. Θα παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα δηµιουργίας προσωπικού 
φακέλου αποθήκευσης δεδοµένων που θα έχει την αποκλειστική πρόσβαση και 
επεξεργασία. Ο χρήστης θα µπορεί να εξάγει δεδοµένα από τον προσωπικό του 
φάκελο αλλά πάντα περιορισµένος από την πολιτική ασφάλειας του συστήµατος. 

   β. Τα προσωπικά δεδοµένα του εκάστοτε χρήστη θα δύναται να 
µεταφερθούν σε νέα θέση σε περίπτωση µετάθεσης. 

   γ. Η σηµατική αλληλογραφία της θέσεως του χρήστη παραµένει 
ως έχει καθώς αυτή αφορά τη θέση και όχι το πρόσωπο. Επίσης, το σύστηµα θα 
επιτρέπει σε χρήστες µε δικαίωµα υπογραφής σηµάτων το δικαίωµα προσωρινής 
εκχώρησης δικαιώµατος υπογραφής σε έτερο χρήστη της επιλογής του.    

11. Πλάνο δοκιµών λογισµικού 
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 Το συνολικό έργο (σχεδιασµός, µελέτη, ανάπτυξη, εφαρµογή) θα διαχωρι-
στεί σε στάδια και θα εκτελεστούν δοκιµές των επιµέρους υποσυστηµάτων και λει-
τουργιών σε κλειστό περιβάλλον καθώς και σε πραγµατικές επιχειρησιακές συν-
θήκες (πλήρης φόρτος εργασίας). Το πλάνο των δοκιµών θα συµφωνηθεί από κοι-
νού µε τον ανάδοχο µετά την οριστικοποίηση της αρχιτεκτονικής δοµής του λογι-
σµικού. 

12. Παραδοτέα 

 Το σύνολο των παραδοτέων που θα παρασχεθούν τόσο µετά την ολοκλή-
ρωση των επιµέρους σταδίων ανάπτυξης όσο και στο τέλος ζωής του έργου θα 
συµπεριλαµβάνουν :  

 α. Πλάνο ∆οκιµών (FAT, SAT). 
 β. Security Plan. 
 γ. Executables – Source Code. 
 δ. Εγχειρίδιο administrator, εγκατάστασης, ρύθµισης του TCB και ρύθµι-
σης του συστήµατος. 
 ε. Εγχειρίδιο χειριστών. 
 στ. Software Design Description. 
 ζ. Database Design Description. 
 η. Database Maintenance Tool. 
 θ. System Version Description. 

13. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

 α. ISO 9001:2015 πιστοποιητικό µε πεδίο εφαρµογής την ανάπτυξη ε-
φαρµογής σχεδιασµού και υλοποίησης συστηµάτων πληροφορικής και ανάπτυξης 
εφαρµογών λογισµικών. 

 β. Εν ισχύ ΝΑΤΟ Clearance του προσωπικού που θα αναλάβει τις εργα-
σίες εντός εγκαταστάσεων ΠΝ. 

 γ. Πιστοποιητικό Ασφάλειας Εγκατάστασης από την Αρχή Ασφαλείας κρά-
τους εκτός ΕΕ στο οποίο οι οικονοµικοί φορείς έχουν φυσική και πραγµατική έδρα 
και εφόσον το εν λόγω κράτος έχει συνάψει Συµφωνία Προστασίας και Ανταλλα-
γής ∆ιαβαθµισµένων Πληροφοριών (Security Agreement on Classified 
Information) µε την Ελλάδα.   

14. Ευρετήριο Όρων 
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Τµηµατάρχης ΓΕΝ/Α4-IV 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«I» ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟ-
ΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. 

BCST Broadcast 

SS Ship-Shore 

MRL Maritime Link 

ACMS 
Automated Control and Management Sys-
tem 

CISS 
Communication Interface and Switching 
Subsystem  

PTFS  Precise Time and Frequency Subsystem 

PSS  Power Supply Subsystem 

RI Routing Indicator 

QA Quality Assurance 

RSC Remote Supervisory Control 

FEP Front End Processor 

MPS Message Processing System 

TCB Trusted Computer Base 

IP Internet Protocol 

DFD Data Flow Diagram 

ER  Entity Relationship 

MVCC Multiversion Concurrency Control 

ACID Atomicity Consistency Isolation Durability 

ADP Automated Data Processing 

FAT Factory Acceptance Test 

SAT System Acceptance Test 

ΚΕΠΙΚ Κέντρο Επικοινωνιών 

EKA Εθνικός Κανονισµός Ασφαλείας 

ΣΕΠ Σύστηµα Επικοινωνιών Πληροφορικής 

∆ΑΠΑΣ ∆ήλωση Απαιτήσεων Συστήµατος 

ΑΚ Ανάλυση Κινδύνου 

∆ΑΛ ∆ιαδικασίες Ασφαλούς Λειτουργίας 
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Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 19 Μαρ 19 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «I» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.602.2/ 31/282500/Σ.886   
 
  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙ-

ΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Σκοπός  

    α. Ο στόχος σύνταξης παρόντος εγγράφου είναι η, το δυνα-
τόν, αναλυτική περιγραφή λειτουργικών προδιαγραφών λογισµικού, που αφορά 
στην διαχείριση σηµάτων, στοιχείων αυτών και κυκλωµάτων επικοινωνιών,  προ-
κειµένου να καταστεί εφικτή η κατανόηση από τους Οικονοµικούς Φορείς του έρ-
γου που αφορά τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη ενός λογισµικού βασισµένο στις 
επιχειρησιακές απαιτήσεις ενός ολοκληρωµένου Συστήµατος Στρατηγικών Επικοι-
νωνιών. 

    β. Το πλήρες τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί 
λεπτοµερές κείµενο το οποίο θα παρασχεθεί στον Ανάδοχο στο πλαίσιο της Αρ-
χής Εµπιστευτικότητας και Ασφάλειας.  

1.2. Κέντρο Επικοινωνιών (ΚΕΠΙΚ) 

    α. Όλες οι απαραίτητες λειτουργίες διαχείρισης σηµάτων και 
κυκλωµάτων επικοινωνιών θα εκτελούνται στο Κέντρο Επικοινωνιών (ΚΕΠΙΚ) από 
χρήστες µε διαφορετικά επίπεδα εξουσιοδότησης, µέσω αντίστοιχων εφαρµογών. 

    β. Το λογισµικό θα υποστηρίζει δύο διαφορετικούς τύπους 
λειτουργίας: 

     (1) Το «Radio mode», µε το οποίο το ΚΕΠΙΚ θα εξυπηρε-
τεί τις Ναυτικές και Αεροναυτικές δυνάµεις, εξασφαλίζοντας την επικοινωνία τους 
µε την Ξηρά µέσω ασύρµατων κυκλωµάτων, ενώ εν συνεχεία τα σήµατα θα διεκ-
περαιώνονται µέσω ενσύρµατων κυκλωµάτων προς έτερα Κέντρα Συνεννόησης 
(ΚΣ) / Κόµβους. 

     (2) Το «Switching mode», το οποίο θα υποστηρίζει την 
δροµολόγηση σηµάτων µέσω ενσύρµατων κυκλωµάτων προς έτερα ΚΣ / Κόµ-
βους, εφαρµόζοντας διαφορετικές διαδικασίες και λειτουργίες (κυρίως σε επίπεδο 
ελέγχων). 

    γ. Στο ΚΕΠΙΚ συνοπτικά θα εκτελούνται: 





Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
Ε-2-Ι 

 

 

     (1) Η ρύθµιση όλων των απαραίτητων παραµέτρων για έ-
καστο κύκλωµα επικοινωνιών,  

     (2) η λήψη εισερχοµένων σηµάτων από κυκλώµατα λήψης,  
για προβολή, έλεγχο, επεξεργασία, εκτύπωση και διανοµή, 

     (3) η σύνταξη εξερχοµένων σηµάτων, 

     (4) η παραγωγή των ανά περίπτωση απαραίτητων αντι-
γράφων και η δροµολόγηση αυτών σε κυκλώµατα επικοινωνιών, µε σκοπό την 
περαιτέρω προώθηση/εκποµπή τους. 

    δ. Οι τύποι κυκλωµάτων επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται 
και θα πρέπει να υποστηρίζονται από το λογισµικό είναι οι ακόλουθοι: 

     (1) Broadcast (BCST) - Απροειδοποίητη Εκποµπή (Α.Ε.). 
Ασύρµατο κύκλωµα εκποµπής από Σταθµό Ξηράς προς Πολεµικά Πλοία (ΠΠ). 
Αφορά στην εκποµπή σηµάτων ταυτόχρονα προς πολλούς συνδροµητές. 

     (2) Broadcast SUB (BCST SUB) - Απροειδοποίητη Εκπο-
µπή (Α.Ε. Υ/Β). Ασύρµατο κύκλωµα εκποµπής από Σταθµό Ξηράς προς Υποβρύ-
χια (Υ/Β). Αφορά στην εκποµπή σηµάτων ταυτόχρονα προς πολλούς συνδροµη-
τές. 

     (3) Ship-Shore (S/S) - Κύµα Πλοίου Ξηράς (Κ.Π.Ξ.). Α-
σύρµατο κύκλωµα λήψης σηµάτων Π.Π. και Υ/Β από Σταθµό Ξηράς.  

     (4) CARB (Channel Availability Receipt Broadcast) - 
Ασύρµατο κύκλωµα εκποµπής αυτοµατοποιηµένου κειµένου. Αποτελεί υλοποίηση 
µεθόδου "C" και λειτουργεί συνδυαστικά µε κύκλωµα S/S (απάντηση µε χρήση 
καθορισµένων κωδικών).    

     (5) Maritime Real Link (MRL) - Ασύρµατο κύκλωµα αµφί-
δροµης εκποµπής/λήψης σηµάτων µεταξύ Σταθµού Ξηράς και ΠΠ. Χρήση µόνο 
από συγκεκριµένο συνδροµητή. 

     (6) Point to Point (PTP) - Ενσύρµατο κύκλωµα αµφίδρο-
µης εκποµπής/λήψης σηµάτων µεταξύ δύο Σταθµών Ξηράς. 

1.3. Πρωτόκολλα 

    α. Λογικά Πρωτόκολλα 

     (1) Το λογισµικό θα περιλαµβάνει τα κάτωθι λογικά πρω-
τόκολλα: 

      (α) ACP 126/127 

      (β) CARB. 

     (2) Τα ανωτέρω πρωτόκολλα θα εµφανίζονται ως διαθέσι-
µες επιλογές σε πεδίο «Logical Protocols» κατά την δηµιουργία ενός κυκλώµατος. 
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     (3) Όσον αφορά το λογισµικό παραγράφου 1.3.α(1): 

      (α) Θα δέχεται εισερχόµενα σήµατα σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες µορφές/πρωτόκολλα: ACP 126, ACP 127. 

      (β)  Κάθε σήµα που θα εισέρχεται στο σύστηµα θα µε-
τατρέπεται σε µορφή ACP 127, έτσι ώστε όλα τα σήµατα να εµφανίζονται και να 
επεξεργάζονται έχοντας κοινή µορφή, 

      (γ) Όλα τα εξερχόµενα σήµατα (σύνταξη σε ΚΕΠΙΚ) 
καθώς και όλα τα παραγόµενα αντίγραφα θα έχουν µορφή ACP 127. 

     (4) Το πρωτόκολλο CARB (Channel Availability Receipt 
Broadcast) θα χρησιµοποιείται εφόσον εφαρµόζεται η µέθοδος λειτουργίας "C". 

     (5) Συµπληρωµατικές πληροφορίες για τη διαχείριση ση-
µάτων και επιµέρους λειτουργίες/διαδικασίες θα αναφερθούν σε ακόλουθα κεφά-
λαια, αναφορικά µε τους διαφορετικούς τύπους κυκλωµάτων επικοινωνιών (BCST, 
BCST SUB, S/S, CARB, MRL, PTP). 

     (6) Η διαχείριση της σηµατικής αλληλογραφίας ουσιαστικά 
θα βασίζεται κυρίως και πρωτίστως στην εφαρµογή του πρωτοκόλλου ACP 127. 
Στα ακόλουθα κεφάλαια θα περιγραφούν αρκετά στοιχεία του πρωτοκόλλου, µε 
σκοπό να δοθούν κατάλληλες κατευθύνσεις που θα αφορούν στο σχεδιασµό του 
λογισµικού.      (7) Σε κάθε περίπτωση το λογισµικό θα πρέπει 
να είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τους κανόνες που διέπουν τη σειρά εγ-

χειριδίων ACP 127 καθώς και των εγχειριδίων ACP 100, 117, 121, 126, 131, 

176. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις για λόγους χρηστικότητας, αυτές θα περιγραφούν 
αναλυτικά στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ.  

    β. Φυσικά Πρωτόκολλα 

     (1) Το λογισµικό θα περιλαµβάνει τα κάτωθι φυσικά πρω-
τόκολλα: 

      (α) SERIAL 

      (β) SOCKET 

      (γ) FTP 

      (δ) IP 

     (2) Τα ανωτέρω πρωτόκολλα θα εµφανίζονται ως διαθέσι-
µες επιλογές σε πεδίο «Physical Protocols» κατά την δηµιουργία ενός κυκλώµα-
τος. 

     (3) Όσον αφορά το πρωτόκολλο FTP, κατά την ανάπτυξη 
του λογισµικού να προστεθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεί-
α/πεδία/παράµετροι/ρυθµίσεις, όπου απαιτηθεί, προκειµένου να εξασφαλιστούν οι 
αρχές επικοινωνίας, ασφάλειας και αυθεντικοποίησης. 
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     (4) Όσον αφορά το πρωτόκολλο IP, κατά την ανάπτυξη του 
λογισµικού να προστεθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεί-
α/πεδία/παράµετροι/ρυθµίσεις, όπου απαιτηθεί, προκειµένου να εξασφαλιστούν οι 
αρχές IP αρχιτεκτονικής / επικοινωνίας, ασφάλειας και αυθεντικοποίησης. 

1.4. Εφαρµογές 

    α. Οι εφαρµογές θα είναι κοινές και στους δύο τύπους λει-
τουργίας του ΚΕΠΙΚ (Radio, Switching mode), ωστόσο τα µενού και οι λειτουργίες 
τους θα διαφέρουν ανά τύπο. 

    β. Περιγραφή των λειτουργιών των εφαρµογών ως κάτωθι: 

     (1) User Manager (∆ιαχείριση Χρηστών), 

     (2) DB Manager (∆ιαχείριση Βάσης ∆εδοµένων), 

     (3) Circuit Manager (∆ιαχείριση Κυκλωµάτων), 

     (4) Message Manager (∆ιαχείριση Σηµάτων), 

     (5) Control Manager (Εφαρµογή Ελέγχου). 

    γ. Ακολούθως παρατίθενται µέρος των γενικών ιδιοτήτων/ δυ-
νατοτήτων που θα περιλαµβάνει ο σχεδιασµός των εφαρµογών. Η τελική διαµόρ-
φωση θα εκτελεστεί κατά τις φάσεις ανάλυσης και ανάπτυξης του λογισµικού στις 
εγκαταστάσεις του Πολεµικού Ναυτικού και µεταξύ αρµόδιου προσωπικού του 
Αναδόχου και προσωπικού του Πολεµικού Ναυτικού: 

     (1) Στο σύνολο των τίτλων, µενού, πεδίων, περιεχοµένων 
και παραµέτρων, να χρησιµοποιηθεί η αγγλική γλώσσα. Όπου αναφερθούν τίτλοι 
και συντµήσεις να χρησιµοποιηθούν όσο το δυνατόν αµετάβλητοι. 

     (2) Κατά την πληκτρολόγηση εντός πεδίων οποιουδήποτε 
µενού/παραθύρου, εφόσον έχει επιλεγεί η Ελληνική, να µην επιτρέπεται η απεικό-
νιση των χαρακτήρων. Σε περίπτωση εισαγωγής Ελληνικού κειµένου από έτερο 
κειµενογράφο, να υφίσταται δυνατότητα µετατροπής Ελληνικών χαρακτήρων σε 
αντίστοιχους Λατινικούς. 

     (3) Η µορφή ηµεροµηνίας και ώρα να δύναται ρυθµιστεί 
από τον χρήστη. 

     (4) Σε οποιαδήποτε περίπτωση µεταβολής δεδοµένων να 
εκτελείται ενηµέρωση σε πραγµατικό χρόνο. 

     (5) Να εκτελείται ταξινόµηση (sorting) όλων των περιεχο-
µένων στηλών ανά επικεφαλίδα. 

     (6) Να είναι δυνατή η αλλαγή θέσεως των στηλών καθώς 
και η αυξοµείωση του πλάτους αυτών.  
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     (7) Να εκτελείται αυτόµατη εύρεση εγγραφών κατά την 
πληκτρολόγηση (για εγγραφές σε στήλες). 

     (8) Σε οποιαδήποτε εφαρµογή όπου επιλέγεται διαγραφή, 
να απαιτείται επιβεβαίωση προ εκτέλεσης. 

     (9) Σε περίπτωση επιλογής δύο ή περισσότερων µενού ή 
υπο-µενού (ίδιας εφαρµογής), να είναι δυνατή η ταυτόχρονη απεικόνιση των αντί-
στοιχων παραθύρων εντός κύριου παραθύρου εφαρµογής. 

     (10)Να υφίσταται δυνατότητα αυξοµείωσης του µεγέθους 
(πλάτος/ύψος) όσων παραθύρων και λιστών απαιτηθεί. 

     (11)Να υφίστανται πλήκτρα Minimize, Maximize όπου απαι-
τηθεί. 

     (12)Κατά την επεξεργασία κειµένου να ισχύουν οι βασικές 
λειτουργίες Αντιγραφής, Αποκοπής, Επικόλλησης και συντµήσεις πληκτρολογίου. 

     (13)Όπου υφίστανται «ListBox», πέραν των ανά περίπτωση 
απαραίτητων εγγραφών, να υφίσταται και η επιλογή κενού. 

2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγραφούν µέρος των βασικών αρχών, διαδικα-
σιών, ελέγχων και λειτουργιών που αφορούν τη διαχείριση και διεκπεραίωση της 
σηµατικής αλληλογραφίας. 

2.1. Σήµατα 

    α. Το λογισµικό θα αναγνωρίζει τους ακόλουθους τύπους ση-
µάτων, βάσει συγκεκριµένων συνόλων Τηλετυπικών Γραµµών/ Format Lines (Τ/Π, 
FL), που απαρτίζουν έκαστο:  

     (1) «Standard» σήµατα – αποτελούν την πλειοψηφία των 
διακινούµενων σηµάτων καθότι είναι και ο συνηθέστερος τύπος. 

     (2) «CODRESS» σήµατα (Εξώγραµµης Κρυπτογράφησης) 
– αποτελούν ένα συγκεκριµένο τύπο σήµατος, ο οποίος εξασφαλίζει την εµπιστευ-
τικότητα του Εκδότη, των Αποδεκτών καθώς και του Επιπέδου ∆ιαβάθµισης. Όλα 
τα εν λόγω στοιχεία του σήµατος εµπεριέχονται εντός του κρυπτογραφηµένου κει-
µένου. 

     (3) Υπηρεσιακά σήµατα Απλής και Συντετµηµένης µορφής 
– SVC (Service, Abbreviated SVC) που συνήθως αφορούν τη διαχείριση έτερων 
σηµάτων ή την παροχή οδηγιών σχετικά µε τη λειτουργία κυκλωµάτων επικοινω-
νιών. 

     (4) Σήµατα «Re-Addressed» – χρησιµοποιούνται για ανα-
διαβίβαση ενός «Standard» σήµατος σε επιπλέον Αποδέκτη/ες (πέραν των Απο-
δεκτών του αρχικού σήµατος), όταν αυτό απαιτηθεί. 
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     (5) Σήµατα µε «FL Pilot» – χρησιµοποιούνται για αναδρο-
µολόγηση ενός «Standard» σήµατος (διαδικασία Re-Route) µε σκοπό την ορθή 
δροµολόγηση του. 

    β. Αναφορικά µε την είσοδο, διαχείριση και έξοδο των σηµά-
των από το σύστηµα  διευκρινίζεται ότι όπου αναφερθεί ο όρος: 

     (1) «Εισερχόµενα», θα αφορά τα σήµατα που εισέρχονται 
στο σύστηµα µε οποιοδήποτε τρόπο και θα εκτελείται ανάλυση επ' αυτών. Η είσο-
δος θα περιλαµβάνει: 

      (α) Τη λήψη σηµάτων µέσω οποιουδήποτε κυκλώµα-
τος λήψης, 

      (β) την εισαγωγή (import) σηµάτων µέσω αντίστοιχων 
λειτουργιών (Import Message, Import) 

      (γ) την σύνταξη Εξερχόµενων σηµάτων, 

      (δ) την σύνθεση οποιουδήποτε νέου σήµατος προς 
εφαρµογή συγκεκριµένων διαδικασιών (Re-Route, Re-Addressal κ.α.). 

     (2) «Εξερχόµενα», θα αφορά τα σήµατα που συντάσσο-
νται στο ΚΕΠΙΚ. Τονίζεται ότι οποιοδήποτε Εξερχόµενο σήµα θα αντιµετωπίζεται 
ως Εισερχόµενο, καθότι κατόπιν σύνταξης και ανάλυσης θα "εισέρχεται" στο σύ-
στηµα ως νέο σήµα. 

     (3) «Παραγόµενα Αντίγραφα», θα αφορά όλα τα ανά πε-
ρίπτωση απαραίτητα αντίγραφα σηµάτων που παράγονται, κατόπιν ανάλυσης και 
δροµολόγησης των Εισερχοµένων και Εξερχοµένων σηµάτων. Τα Παραγόµενα 
Αντίγραφα είτε θα προωθούνται σε κυκλώµατα εκποµπής προς εκποµπή, είτε σε 
αντίστοιχες λίστες διανοµής, προς διανοµή στους εκάστοτε Αποδέκτες. 

     (4) «Αφορόντα», θα αφορά τα εισερχόµενα σήµατα που 
περιέχουν οποιονδήποτε Αποδέκτη που φέρει «Center R.I». Τα Αφορόντα σήµατα 
θα προωθούνται προς εκτύπωση. 

    γ. Όσον αφορά την µοναδική ταυτότητα (κλειδί-ID) έκαστου 
σήµατος και σε συνέχεια των ανωτέρω θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

     (1) Η προτεινόµενη δοµή ενός ID Εισερχόµε-

νου/Εξερχόµενου σήµατος θα περιλαµβάνει 13 χαρακτήρες και συγκεκριµένα: 

      (α) Τον χαρακτήρα R, 

      (β) 4 ψηφία – τρέχοντος έτους, 

      (γ) 3 ψηφία – Ιουλιανής ηµεροµηνίας, 

      (δ) 5 ψηφία – αύξων αριθµός (00001 – 99999), 
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      (ε) π.χ. το 10
ο
 εισερχόµενο σήµα για 20 Ιανουαρίου 

2018 (R201802000010). 

     (2) Το αντίστοιχο θα ισχύει και για το ID κάθε «Παραγόµε-
νου Αντίγραφου» µε τη διαφορά ότι θα τίθεται ο χαρακτήρας Τ. 

2.2. Format Lines (FL) - Τηλετυπικές Γραµµές 

    α. Η δοµή ενός σήµατος πρωτοκόλλου ACP 127 απαρτίζεται 
από 16 τηλετυπικές (Τ/Π) γραµµές / Format Lines (FL), οι οποίες είναι τυποποιη-
µένες γραµµές και αποτελούνται από συγκεκριµένα στοιχεία. ∆εν είναι πάντοτε 
απαραίτητο να υπάρχουν όλες κατά την προετοιµασία του, καθώς ανάλογα µε τον 
τύπο σήµατος µερικές παραλείπονται. 

 

    β. Η δοµή ενός σήµατος πρωτοκόλλου ACP 126 απαρτίζεται 
από µέρος αυτών. 

    γ. Μία FL είναι δυνατόν να καταλαµβάνει µία ή περισσότερες 
φυσικές γραµµές. Ανεξαρτήτως FL, οποιαδήποτε φυσική γραµµή θα αποτε-
λείται το µέγιστο από 69 χαρακτήρες (συµπεριλαµβανοµένων και των κενών). 
Σε καµία περίπτωση δεν θα διαιρείται µια λέξη. Εάν δεν επαρκούν οι υπολειπόµε-
νοι χαρακτήρες µιας γραµµής, τότε η λέξη θα µεταφέρεται αυτούσια στην επόµενη 
φυσική γραµµή. Ο εν λόγω περιορισµός να ληφθεί υπ' όψιν κατά την ανάπτυξη 
του λογισµικού και να τηρηθεί απαρέγκλιτα όπου θα εκτελείται προβολή, σύνθεση, 
και κάθε λογής επεξεργασία σε ένα σήµα. 

    δ. Η πρώτη τηλετυπική γραµµή (FL 1) περιλαµβάνει τη λει-
τουργία αρχής εκποµπής/ αρχής σήµατος, χαρακτηριστικά στοιχεία για τον σταθ-
µό, το συγκεκριµένο κύκλωµα και τον αύξοντα αριθµό του σήµατος στο κύκλωµα 
αυτό (µόνο για PTP κυκλώµατα) και πληροφορία για την διαβάθµιση ή µη του σή-
µατος. Παράδειγµα ως κατωτέρω, 

VZCZCGXO0001_ _ _ _ _ UU ή HH, όπου: 

     (1) VZCZC (Ενδείκτης αρχής εκποµπής για αυτοµατοποιη-
µένα συστήµατα) (SOFT- Start of transmission function), 

     (2) GXO (Χαρακτηριστικό σταθµού και κανα-
λιού/κυκλώµατος) (SCD – Station and channel designator), 

     (3) 0001 (Αύξων αριθµός εκποµπής σήµατος στο κύκλω-
µα, 0001-9999) (CSN – Channel serial number) (το σύνολο SCD και CSN 
(GXO0001), το οποίο και αποτελεί την Ταυτότητα Εκποµπής (ΤΙ –Transmission 
Identification) έπεται του SOFT µόνο στα PTP κυκλώµατα), 

     (4) _ _ _ _ _ (5 διαστήµατα/spaces), 

     (5) UU ή ΗΗ (Προειδοποιητική ένδειξη βαθµού ασφαλείας), 
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     (6) UU : Αδιαβάθµητο σήµα, ΗΗ: ∆ιαβαθµισµένο σήµα 
(SWN – Security warning prosing), 

     (7) Το σύνολο _ _ _ _ _ UU / HH αποτελεί τη λειτουργία 
αρχής σήµατος (SOMF – Start of message function). 

    στ. Η ∆εύτερη Τηλετυπική γραµµή (FL 2), περιλαµβάνει το 
βαθµό προτεραιότητας του σήµατος και τους Ενδείκτες ∆ροµολογήσεως/ Routing 
Indicators (Ε.∆./R.I.) όλων των αποδεκτών του σήµατος. Παράδειγµα ως κατωτέ-
ρω, 

PP RKQNCFA RKQNCIS, όπου: 

     (1) ∆ύο φορές ο Βαθµός προτεραιότητας (ο οποίος φανε-
ρώνει στο προσωπικό των κέντρων επικοινωνιών την ταχύτητα µε την οποία πρέ-
πει να χειριστούν/διεκπεραιώσουν ένα σήµα), συγκεκριµένα: 

      (α) ZZ (ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΟ – όσο το δυνατόν γρηγορότερα 
µε επιθυµητό χρονικό στόχο κάτω από 10 λεπτά), 

      (β) OO (ΑΜΕΣΟ – από 30 λεπτά έως 1 ώρα), 

      (γ) PP (ΕΠΕΙΓΟΝ – από 1 έως 6 ώρες), 

      (δ) RR (KΟΙΝΟ – από 3 ώρες έως την έναρξη ωραρίου 
επόµενης ηµέρας), 

      (ε) Τα παραπάνω χρονικά διαστήµατα αντιστοιχούν 
στον επιτρεπτό χρόνο που διατίθεται για την διαβίβαση σηµάτων από το κέντρο 
επικοινωνιών του εκδότη µέχρι και τον τελικό αποδέκτη. Σηµειώνεται ότι τo σήµα 
µπορεί να φέρει διπλή προτεραιότητα/Dual Precedence (άλλο βαθµό για αποδέ-
κτες προς ενέργεια και άλλο για αποδέκτες προς κοινοποίηση), παρόλα αυτά ανα-
γράφεται µόνο ο βαθµός προτεραιότητας για αποδέκτες προς ενέργεια (δηλ. ο µε-
γαλύτερος).  

     (2) RKQNCFA RKQNCIS (R.I - Ενδείκτες δροµολόγησης 
αποδεκτών), όπου θα υπάρχει η δυνατότητα από 1 έως 200 R.I . Ανάλογα µε τον 
αριθµό των R.I., η FL 2 θα καταλαµβάνει τόσες φυσικές γραµµές όσες ανά περί-
πτωση απαιτηθούν.  Οι R.I. πάντοτε τίθενται κατ' αλφαβητική σειρά). 

    ζ. Η τρίτη τηλετυπική γραµµή (FL 3), περιλαµβάνει στοιχεία 
του κέντρου επικοινωνιών του εκδότη. (Η FL 3 αναφέρεται συχνά και ως DELINE). 
Παράδειγµα ως κατωτέρω: 

DE RKQNZCO 0001 0241030, όπου: 

     (1) DE (Συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως: ΑΠΟ), 

     (2) RKQNZCO (Ενδείκτης δροµολογήσεως του κέντρου 
επικοινωνιών του εκδότη σήµατος) (OSRI - Originating station routing indicator), 
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     (3) 0001 (Αύξων αριθµός εξερχοµένων σηµάτων εκδότου 
(Γ∆Σ, 0001-9999) (OSSN/SSN – Originating station serial number/ Station serial 
number), 

     (4) 0241030 (Filing Time – Julian Date/Ιουλιανή ηµεροµη-
νία). Σηµειώνεται ότι η Ιουλιανή ηµεροµηνία αποτελείται από δυο µέρη (024-
1030). Τα πρώτα 3 ψηφία είναι ο α/α της ηµέρας του έτους Πχ. 01 Ιαν = 001, 10 
Φεβρ. = 041). Τα υπόλοιπα 4 ψηφία είναι η ώρα (Ζ) που το σήµα δόθηκε στο κέ-
ντρο επικοινωνιών για προετοιµασία/διεκπεραίωση. 

    η. Η τέταρτη τηλετυπική γραµµή (FL 4), περιλαµβάνει στοιχεία 
σχετικά µε το βαθµό ασφαλείας του σήµατος, ενδείκτες ειδικού χειρισµού (SHD – 
Special Handling Designators), Οδηγίες Εκποµπής (Transmission Instructions, 
που αφορούν την παράδοση του σε αποδέκτες όταν απαιτείται) καθώς και OPSIG 
(οδηγίες προς τα κέντρα επικοινωνιών). Συγκεκριµένα παραδείγµατα και οδηγίες 
θα υποδειχτούν στον Ανάδοχο κατά τη φάση Ανάλυσης και Ανάπτυξης του λογι-
σµικού. 

    θ. Η πέµπτη τηλετυπική γραµµή (FL 5), περιλαµβάνει το βαθ-
µό προτεραιότητας, την ηµεροµηνία-ώρα εκδόσεως του σήµατος, την ηµεροµηνία- 
ώρα ακυρώσεως του (όχι πάντα), καθώς και OPSIG (οδηγίες προς τα κέντρα επι-
κοινωνιών)(π.χ. P 121030Z AUG 10, O P 121140Z SEP 10 ZDK, R 141500Z JUL 
10 ZPW 151500Z JUL 10), όπου: 

     (1) Οι Βαθµοί προτεραιότητας (Πρέπει να συµφωνούν µε 
αυτόν/ους της FL 2) (Z (ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΟ - FLASH), O (ΑΜΕΣΟ - IMMEDIATE), P (Ε-
ΠΕΙΓΟΝ - PRIORITY), R (KΟΙΝΟ - ROUTINE)). Σηµειώνεται ότι τo σήµα µπορεί 
να έχει διπλή προτεραιότητα (άλλο βαθµό για αποδέκτες προς ενέργεια (πρώτος) 
και άλλο για αποδέκτες προς κοινοποίηση (δεύτερος)), οπότε έχουµε δύο βαθ-
µούς αντίστοιχα από τους οποίους ο πρώτος πρέπει να είναι πάντα µεγαλύτερος 
του δεύτερου. Πχ. Ο P, όχι P O. 

     (2) 121030 (ΗΩΠ : Ηµεροµηνία Ώρα Προέλευσης σήµατος) 
(DTG – Date time group). Σηµειώνεται ότι η ΗΩΠ αντικατοπτρίζει την ηµεροµηνία 
και ώρα που το σήµα πήρε την τελική υπογραφή/επίσηµη έγκριση από τον αρµό-
διο αξιωµατικό (releasing officer) ή την ηµεροµηνία και ώρα που το σήµα δόθηκε 
στο κέντρο επικοινωνιών για εκποµπή/διεκπεραίωση. 

     (3) Ζ (Ωρική ζώνη GMT / Zulu time), 

     (4) AUG (Τα τρία πρώτα γράµµατα του µήνα) (Ιανουάριος: 
JAN, Φεβρουάριος: FEB, Μάρτιος: MAR, Απρίλιος: APR, Μάιος: MAY, Ιούνιος: 
JUN, Ιούλιος: JUL, Αύγουστος: AUG, Σεπτέµβριος: SEP, Οκτώβριος: OCT, Νοέµ-
βριος: NOV , ∆εκέµβριος: DEC), 

     (5) 10 (Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους), 

     (6) ZDK (OPSIG) 

    ι. Η έκτη τηλετυπική γραµµή (FL 6), περιλαµβάνει τον συντε-
τµηµένο τίτλο του εκδότη του σήµατος. Παράδειγµα ως κατωτέρω, 
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FM FG ΧΧΧΧ, όπου: 

     (1) FM (Συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως ΑΠΟ / FROM), 

     (2) FG ΧΧΧΧ (Εκδότης σήµατος). 

    ια. Η έβδοµη τηλετυπική γραµµή (FL 7), περιλαµβάνει τους 
αποδέκτες (Addresses) προς ενέργεια. Παράδειγµα ως κατωτέρω, 

ΤΟ(Συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως ΠΡΟΣ) R.I. αποδέκτη / Αποδέκτης προς ενέρ-
γεια. Επισηµαίνεται ότι, αποδέκτες προς ενέργεια στο σήµα µπορεί να είναι απλές 
διευθύνσεις Ν. Υπηρεσιών, οµάδες αποδεκτών/Groups (ΕΟ∆, EOA, AIG), αποδέ-
κτες ή οµάδες αποδεκτών οργάνωσης δυνάµεων (DOE ΧΧΧΧ). 

Σε περίπτωση που το σήµα περιέχει µόνον έναν Αποδέκτη (σήµα µονής ∆ιεύθυν-
σης) τότε ο R.I. του Αποδέκτη δεν πρέπει να εµφανίζεται.  

    ιβ. Η όγδοη τηλετυπική γραµµή (FL 8), περιλαµβάνει τους α-
ποδέκτες προς κοινοποίηση (πληροφορία). Παράδειγµα ως κατωτέρω, 

INFO (Συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως INFORMATION/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ) R.I. αποδέ-
κτη / Αποδέκτης προς Κοινοποίηση. 

    ιγ. Η ένατη τηλετυπική γραµµή (FL 9), περιλαµβάνει τους α-
ποδέκτες που εξαιρούνται της παράδοσης του σήµατος, όταν σε αυτό έχει χρησι-
µοποιηθεί κάποια οµάδα αποδεκτών. Παράδειγµα ως κατωτέρω, 

ΧΜΤ (Συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως EXEMPT) Εξαιρούµενοι σταθµοί. Η FL 9 
µπορεί να υπάρξει µόνο εάν έχουµε στους αποδέκτες προς ενέργεια ή κοινοποίη-
ση µία οµάδα αποδεκτών (ή οργάνωση δυνάµεων) και θέλουµε να εξαιρέσουµε 
µια ή περισσότερες διευθύνσεις από το καθορισµένο σύνολο. 

    ιδ. Η δέκατη τηλετυπική γραµµή (FL 10), περιλαµβάνει αριθµό 
οµάδων όταν το σήµα είναι κρυπτογραφηµένο εξώγραµµης κρυπτογράφησης 
(Codress message). Παράδειγµα ως κατωτέρω, 

GR (Συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως GROUPS, αριθµός οµάδων) 205 

GRNC (Συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως Groups Not Counted). 

    ιε. Η ενδέκατη τηλετυπική γραµµή (FL 11), περιλαµβάνει το 
συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως/Prosign ΒΤ (Συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως - Έναρξη 
κειµένου) το οποίο διαχωρίζει το πρόθεµα του σήµατος από το κείµενο που ακο-
λουθεί. 

    ιστ. Η δωδέκατη τηλετυπική γραµµή (FL 12) διαιρείται σε επι-
µέρους τυποποιηµένες γραµµές: 

     (1) FL 12A που περιλαµβάνει το βαθµό ασφαλείας (µε δια-
στήµατα πλην Αδιαβάθµητου) και τυχόν σηµάνσεις ειδικού χειρισµού (SHM – Spe-
cial Handling Markings) . Σε όλα τα Εθνικά σήµατα πάντοτε συµπληρώνεται η έν-
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δειξη ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (π.χ Α∆ΙΑΒ EUNIKH XRHSH, E M P I S T E Y T I K O 
EUNIKH XRHSH). 

     (2) FL 12B που περιλαµβάνει τους κώδικες θεµατολογίου 
(SIC – Subject Indicator Code) καθώς και την ταυτότητα του εγκρίνοντος την έκ-
δοση του σήµατος (RELAU). 

     (3) FL 12C που αποτελείται από τον τίτλο της Άσκησης 
(EXER) ή Επιχείρησης (OPER). Σε περίπτωση που υφίστανται Τµήµατα 
(Sections) αναγράφεται η αντίστοιχη ένδειξη σε αυτή τη γραµµή (π.χ SECTION 1 
OF 3). 

     (4) FL 12D που περιέχει οδηγίες στο Κέντρο Επικοινωνιών 
ή/και την Γραµµατεία για την εσωτερική διανοµή του σήµατος, εφόσον κριθεί ότι 
απαιτείται (π.χ ΧΧΧΧΧ PLS PASS TO ΥΥΥ). Το σήµα εφόσον παραδοθεί σε µία 
υπηρεσία (ΧΧΧΧΧ) προωθείται εσωτερικά σε επιµέρους ∆ιευθύνσεις/Τµήµατα (Υ-
ΥΥ).  

     (5) FL  12E που αποτελείται από τη γραµµή του θέµατος 
(π.χ UEMA: EKPAIDEYSH PROSVPIKOY ή MSGID/ ��). 

     (6) FL 12F που αποτελείται από τα σχετικά σήµατα (χρο-
νολογικά παλαιότερα έγγραφα), τα οποία αποτελούν σηµείο αναφοράς σε ορισµέ-
να σηµεία του σήµατος. 

     (7) FL 12G που αποτελείται από το κείµενο του σήµατος. 

    ιζ. Η δέκατη τρίτη τηλετυπική γραµµή (FL 13) περιλαµβάνει το 
ΒΤ (Συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως - Τέλος κειµένου) το οποίο διαχωρίζει το κείµε-
νο από το τέλος του σήµατος. 

    ιη. Η δέκατη τέταρτη τηλετυπική γραµµή (FL 14) περιλαµβάνει 
τις διορθώσεις των λαθών τα οποία έχουν γίνει κατά την χειροκίνητη µετάδοση ε-
νός σήµατος. ∆εν χρησιµοποιείται πλέον µετά την υιοθέτηση των αυτοµατοποιη-
µένων συστηµάτων. 

    ιθ. Η δέκατη πέµπτη τηλετυπική γραµµή (FL 15), αποτελείται 
από τον χαρακτήρα & και την επανάληψη του OSSN/SSN (Αύξων αριθµός εξερ-
χοµένων σηµάτων εκδότου) της FL 3 (π.χ &0001). Χρησιµοποιείται για έλεγχο της 
ορθότητας/πληρότητας του σήµατος από αυτοµατοποιηµένα συστήµατα επεξερ-
γασίας σηµάτων. Εκτελείται σύγκριση των δύο αριθµών OSSN (FL3, FL15) και 
στην περίπτωση που είναι όµοιοι εξασφαλίζεται η ορθή και πλήρης λήψη του σή-
µατος. 

    κ. Η δέκατη έκτη τηλετυπική γραµµή (FL 16) , περιλαµβάνει 
τους χαρακτήρες τέλους σήµατος (EOTF - End of Transmission Function). Παρα-
δείγµατα ως κατωτέρω, 

     (1) 2 χαρακτήρες επαναφοράς (CR - Carriage Return), 

     (2) 8 χαρακτήρες αλλαγής γραµµής (LF - Line Feed), 
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     (3) ΝNNN (EOM - End of Message Indicator, 4 N) 

2.3. OPSIG 

    α. Οι Κώδικες OPSIG (Operating Signals) είναι οµάδες τριών 
γραµµάτων, οι οποίοι πάντοτε ξεκινούν από το γράµµα Q ή Ζ, ενώ είναι δυνατόν 
να ακολουθούνται από έναν αριθµό. Χρησιµοποιούνται χάριν συντοµίας καθώς 
κάθε Κώδικας αντιστοιχεί ακόµη και σε ολόκληρες προτάσεις. Αναλυτική περιγρα-
φή σε εγχειρίδιο ACP 131. 

    β. Ακολουθεί παράθεση των κυριότερων κωδίκων, η πρακτική 
εφαρµογή καθώς και οι κατευθύνσεις, οι οδηγίες οι διευκρινήσεις θα παρασχεθούν 
στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό του ΠΝ. 

 

Κώδι-
κας 

Περιγραφή 

QRT ∆ιακοπή εκποµπής. Αφορά την απενεργοποίηση του Καναλιού Εκπο-
µπής ενός κυκλώµατος PTP, µε τη λήψη αντίστοιχου SVC QRT 

QRU ∆εν υφίσταται έτερο σήµα για διεκπεραίωση. Θα αποτελεί µέρος του 
SAM 2, µε το οποίο θα αποδεσµεύεται ένα στοιχείο S/S. Επίσης, θα 
εµπεριέχεται εντός σήµατος RECAP σε περίπτωση που δεν έχει εκ-
πεµφθεί κάποιο σήµα κατά τη διάρκεια της προηγούµενης µισής ώρας 

QRV Έναρξη εκποµπής. Αφορά την ενεργοποίηση του Καναλιού Εκποµπής 
ενός κυκλώµατος PTP, µε τη λήψη αντίστοιχου SVC QRV 

ZAH Θα υφίσταται ως επιλογή κατά την σύνταξη ενός εξερχόµενου SVC. 
Θα αφορά τη λήψη ενός λανθασµένου σήµατος, ενώ θα ακολουθείται 
από έναν αριθµό. Βάσει του επιλεγµένου αριθµού θα υποδεικνύει την 
κατηγορία λάθους στον εκδότη του σήµατος  

ZAN Αφορά κυκλώµατα PTP, MRL και θα συνοδεύεται από έναν Βαθµό 
Προτεραιότητας. Μόνο τα σήµατα που φέρουν τον επιλεγµένο Βαθµό 
Προτεραιότητας ή ανώτερο του, θα επιτρέπεται να εκπέµπονται µέσω 
του κυκλώµατος. Σε περίπτωση λήψης ενός SVC ZAN µέσω εκάστοτε 
κυκλώµατος, θα µεταβάλλεται αυτόµατα η τιµή του βαθµού Προτεραιό-
τητας στο κύκλωµα αυτό. 

ZBO Υφίστα(ν)ται σήµα/τα προς διεκπεραίωση. Θα αποτελεί µέρος του 
SAM 1. Θα συνοδεύεται από αριθµό σηµάτων ανά βαθµό Προτεραιό-
τητας που πρόκειται διεκπεραιωθούν µέσω κυκλώµατος S/S 

ZBZ Αφορά κυκλώµατα PTP και συγκεκριµένα τον έλεγχο της κατάστασης 
των γραµµών σύνδεσης µεταξύ δύο Κόµβων. Σε περίπτωση λήψης 
ενός SVC INT ZBZ, και εφόσον η ποιότητα λήψης στη γραµµή είναι 
ικανοποιητική, τότε θα εκτελείται αυτόµατα σύνθεση (απάντησης) ενός 
SVC ZBZ5  

ZDK Αφορά την επανεκποµπή ενός σήµατος. Θα τίθεται ανά περίπτωση σε 
FL 4, FL 5 (µετά την ΗΩΠ), ή θα έπεται του CSN  

ZDS Αφορά την εκ νέου εκποµπή ενός σήµατος, στο οποίο έχει εκτελεστεί 
κάποια διόρθωση. Θα τίθεται στην FL 5, µετά την ΗΩΠ 

ZEN Υποδηλώνει την επίδοση/παράδοση σήµατος σε έναν Αποδέκτη µε 
έτερο τρόπο. ∆εν θα απαιτείται κάποια ενέργεια διεκπεραίωσης του 
σήµατος από το ΚΕΠΙΚ προς τον Αποδέκτη αυτόν.  
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ZFG Αφορά Duplicate σήµατα, τα οποία ωστόσο θα διεκπεραιώνονται κα-
νονικώς. Θα τίθεται στην FL 5, µετά την ΗΩΠ 

ZFK Εφόσον ακολουθείται από τους αριθµούς 1 ή 2, υποδηλώνει ότι ένα 
σήµα δεν αφορά έναν Αποδέκτη. Θα περιέχεται στο σήµα απάντησης, 
που θα συντάσσει αυτόµατα το λογισµικό κατόπιν λήψης σήµατος αί-
τησης απολεσθέντων σηµάτων (Automatic INT ZDK) 

ZFQ Αφορά PTP κυκλώµατα. Υποδηλώνει ότι δύο σήµατα ελήφθησαν µε 
τον ίδιο CSN. Θα περιέχεται εντός σχετικού SVC ZFQ, το οποίο θα 
συντάσσεται αυτόµατα σε αυτή την περίπτωση 

ZFT Αφορά PTP κυκλώµατα. Υποδηλώνει ότι ένα σήµα ελήφθη χωρίς 
CSN. Θα περιέχεται εντός σχετικού SVC ZFT, το οποίο θα συντάσσε-
ται αυτόµατα σε αυτή την περίπτωση 

ZFX Αφορά PTP κυκλώµατα. Θα περιέχεται εντός σχετικού SVC ZFΧ, το 
οποίο θα συντάσσεται αυτόµατα, σε περίπτωση που έχει απολεσθεί 
ένα ή περισσότερα σήµατα 

ZGC Αφορά κυκλώµατα PTP. Σε περίπτωση που ένα Αστραπιαίο σήµα φέ-
ρει τον κώδικα ZGC σε FL 4, δεν θα εκτελείται η σύνθεση SVC R Z (ε-
πιβεβαίωση λήψης) 

ZIC Ακολουθείται πάντοτε από CSN και υποδηλώνει το τελευταίο εκπεµ-
φθέν σήµα. Θα περιέχεται στο σχετικό SVC ZID/ZIC 

ZID Ακολουθείται πάντοτε από CSN και υποδηλώνει το τελευταίο ληφθέν 
σήµα. Θα περιέχεται στο σχετικό SVC ZID/ZIC 

ZIP Υποδηλώνει έναρξη ακρόασης ενός συνδροµητή σε κύκλωµα BCST. 
Θα περιέχεται εντός σήµατος BCST Shift 

ZIQ Υποδηλώνει πέρας ακρόασης ενός συνδροµητή σε κύκλωµα BCST. 
Θα περιέχεται εντός σήµατος BCST Shift 

ZKP Υποδηλώνει ότι ένας συνδροµητής έχει καθήκον τήρησης αρχείου για 
έναν ή περισσότερους έτερους συνδροµητές 

ZNR Αποτελεί µέρος του SWOS και τίθεται πάντοτε στην FL 4 κάθε Αδια-
βάθµητου σήµατος 

ZNY Αποτελεί µέρος του SWOS και τίθεται πάντοτε στην FL 4 κάθε ∆ια-
βαθµισµένου σήµατος 

ZOV Αφορά στην ανάληψη ενέργειας αναδροµολόγησης ενός σήµατος, από 
έναν σταθµό. Θα τίθεται στην FL C/FL 4 (µετά το SWOS) ενός σήµα-
τος Αναδροµολόγησης (Re-Route)  

ZPH Αφορά στην διακοπή της εκποµπής ενός εκπεµφθέντος σήµατος, η 
οποία και ακυρώνεται. Η επανεκποµπή του σήµατος θα εκτελείται αυ-
τόµατα, χωρίς να απαιτείται σχετική αίτηση. Εφόσον ακολουθείται από 
το SOFT θα αναγνωρίζεται ως έγκυρο τέλος σήµατος. 

ZPW Αφορά κυκλώµατα BCST. Τίθεται στην FL 5 ενός σήµατος (µετά την 
ΗΩΠ) και ακολουθείται πάντοτε από χρόνο ακύρωσης. Εφόσον ένα 
σήµα προορίζεται για εκποµπή µέσω BCST και παρέλθει ο χρόνος 
ακύρωσης, το σήµα θεωρείται άκυρο και δεν εκπέµπεται.  

ZUC Τίθεται µεταξύ CSN, υποδηλώνοντας Από ... Έως. Θα περιέχεται στο 
τυποποιηµένο σήµα αίτησης απολεσθέντων σηµάτων, σε περίπτωση 
που οι απολεσθέντες CSN είναι διαδοχικοί  

ZUG Αφορά κυκλώµατα PTP, MRL και θα συνοδεύεται από τον κώδικα ΖΑΝ 
(ZUG ZAN). Σε περίπτωση λήψης ενός SVC ZUG ZAN µέσω εκάστοτε 
κυκλώµατος, θα απαλείφεται αυτόµατα οποιαδήποτε τιµή βαθµού 
Προτεραιότητας είχε τεθεί στο κύκλωµα αυτό 
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ZWN Αφορά την εκ νέου εκποµπή ενός σήµατος, στο οποίο έχει εκτελεστεί 
κάποια διόρθωση. Θα τίθεται στην FL 5, µετά την ΗΩΠ 

ZXB Αφορά στην διακοπή της εκποµπής ενός εκπεµφθέντος σήµατος. Η 
επανεκποµπή του σήµατος θα εκτελείται µόνο κατόπιν υποβολής σχε-
τική αίτηση από τους Αποδέκτες. Εφόσον ακολουθείται από το SOFT 
θα αναγνωρίζεται ως έγκυρο τέλος σήµατος. 

ZXC Αφορά στην διακοπή της εκποµπής ενός εκπεµφθέντος σήµατος. Η 
επανεκποµπή του σήµατος θα εκτελείται αυτόµατα, χωρίς να απαιτεί-
ται σχετική αίτηση. Εφόσον ακολουθείται από το SOFT θα αναγνωρί-
ζεται ως έγκυρο τέλος σήµατος. 

 

2.4. Prosigns (Συνθηµατικά Εκµεταλλεύσεως) 

    α. Τα Prosigns είναι κώδικες που χρησιµοποιούνται χάριν συ-
ντοµίας καθώς κάθε ένα µπορεί να αντιστοιχεί ακόµη και σε ολόκληρες προτάσεις. 
Επίσης, µερικά prosigns εµπεριέχονται σε κάθε σήµα ως πάγια στοιχεία της δοµής 
συγκεκριµένων FL. Αναλυτική περιγραφή σε εγχειρίδιο ACP 127. 

   β. Ακολουθεί παράθεση των κυριότερων συνθηµατικών εκµεταλ-
λεύσεως. Η πρακτική εφαρµογή καθώς και οι κατευθύνσεις, οι οδηγίες οι διευκρι-
νήσεις θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό του ΠΝ. 

 

Prosign Περιγραφή 

AR Υποδηλώνει το τέλος εκποµπής ενός σταθµού. ∆εν απαιτείται κάποια 
ενέργεια ή απάντηση από έτερο σταθµό. Συνδυάζεται µε το prosign Ε 
Ε Ε Ε Ε Ε Ε Ε 

AS Υποδηλώνει την αναµονή/παύση. Σε οποιοδήποτε κύκλωµα, εφόσον 
ένας συνδροµητής λάβει την οδηγία AS από τον διευθύνων, οφείλει να 
αναµείνει χωρίς να εκτελέσει κάποια ενέργεια. Το AS θα εµφανίζεται 
ως οδηγία/απάντηση στο κείµενο της CARB. 

BT (Break) Μόνο του αποτελεί τις FL 11, FL 13. Αποτελεί σήµανση διαχω-
ρισµού του κειµένου από τα άλλα µέρη του σήµατος. 

DE Σηµαίνει Από και ακολουθείται είτε από έναν OSRI είτε από ένα ∆ιε-
θνές ∆ιακριτικό κλήσεως. Αποτελεί στοιχείο της FL 3, ενώ θα προηγεί-
ται του  SCD των σηµάτων που διεκπεραιώνονται µέσω κυκλώµατος 
MRL 

E E E E E E E E (Error) Υποδηλώνει λάθος. Σε περίπτωση που ακολουθείται 
από AR και EOM Indicator, τότε θεωρείται ως έγκυρο τέλος 
εκποµπής/ σήµατος 

FM (From) Υποδηλώνει τον Εκδότη. Αποτελεί στοιχείο της FL 6 και ακο-
λουθείται από τον συντετµηµένο Τίτλο του Εκδότη 

GR (Groups) Αποτελεί στοιχείο της FL 10, ενώ βάσει αυτού το λογισµικό 
χαρακτηρίζει ένα σήµα ως CODRESS. Ακολουθείται από αριθµό που 
δεικνύει πόσες οµάδες/groups περιέχει ένα σήµα, µέσα στο κείµενο του 

GRNC (Groups Not Counted) Αποτελεί στοιχείο της FL 10, ενώ βάσει αυτού 
το λογισµικό χαρακτηρίζει ένα σήµα ως CODRESS. Χρησιµοποιείται 
στην περίπτωση που δεν έχουν καταµετρηθεί σε ένα σήµα τα περιεχό-
µενα εντός κειµένου groups 

HH Στοιχείο της FL 1 (SWN). Υποδηλώνει ότι το σήµα είναι ∆ιαβαθµισµένο 
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και ότι πρέπει να διεκπεραιωθεί από ασφαλή κυκλώµατα 

INFO Στοιχείο της FL 8. Ακολουθείται από Αποδέκτες, οι οποίοι και αποτε-
λούν τους Αποδέκτες προς Κοινοποίηση ενός σήµατος 

INT (Interrogatory) Υποδηλώνει ερώτηση. Συνήθως προηγείται των OPSIG 
ή άλλων Prosigns, µεταβάλλοντας το νόηµα τους (από κατάφαση σε 
ερώτηση) π.χ. INT ZDK 

K Υποδηλώνει ετοιµότητα. Θα εµφανίζεται ως κώδικας απάντησης στην 
CARB και µε τη χρήση του θα δίδεται άδεια σε εκάστοτε συνδροµητή 
να εκπέµψει το traffic του 

O Αντιστοιχεί στον Βαθµό προτεραιότητας ΑΜΕΣΟ 

P Αντιστοιχεί στον Βαθµό προτεραιότητας ΕΠΕΙΓΟΝ 

R Αντιστοιχεί στον Βαθµό προτεραιότητας ΚΟΙΝΟ. 
Επιπρόσθετα, µε τη χρήση του επιβεβαιώνεται η λήψη ενός σήµατος 
(Received) 

T Στοιχείο της FL 4, εφόσον υφίστανται Οδηγίες Εκποµπής (Transmis-
sion Instructions). Αναλόγως των ανά περίπτωση στοιχείων που προη-
γούνται/ έπονται του T, οι Οδηγίες Εκποµπής λαµβάνουν διαφορετικό 
νόηµα 

TO Στοιχείο της FL 7. Ακολουθείται από Αποδέκτες, οι οποίοι και αποτε-
λούν τους Αποδέκτες προς Ενέργεια ενός σήµατος 

UU Στοιχείο της FL 1 (SWN). Υποδηλώνει ότι το σήµα είναι Αδιαβάθµητο 

XMT (Exempted) Αφορά Αποδέκτες προς τους οποίους εξαιρείται η διεκπε-
ραίωση ενός σήµατος. Οποιοδήποτε Αποδεκτής (που είναι µέρος µιας 
Οµάδας Αποδεκτών) ακολουθεί το XMT θεωρείται ως Εξαιρούµενος 
Αποδέκτης 

Z Αντιστοιχεί στον Βαθµό προτεραιότητας ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΟ 

 

2.5. Τυπική Ροή Σήµατος 

    α. Η τυπική ροή ενός σήµατος σε γενικές γραµµές θα ακολου-
θεί την παρακάτω αλληλουχία: 

Βήµα 1:  είσοδος του σήµατος στο σύστηµα. Μπορεί να αφορά εισερχόµενο σή-
µα που λαµβάνεται από ασύρµατα/ενσύρµατα κυκλώµατα, ή εξερχό-
µενο (νέο) σήµα που συντάσσεται από χειριστή του ΚΕΠΙΚ ή εισα-
γωγή σήµατος µέσω διαδικασιών import. 

Βήµα 2:  ανάλυση και έλεγχος του σήµατος. ∆ιαδικασίες που αφορούν στον έ-
λεγχο πληρότητας, στην µετατροπή µορφής σήµατος, στον έλεγχο 
Format Lines (FL) πρωτοκόλλου ACP 127, στον έλεγχο αύξοντος α-
ριθµού (CSN) µε σκοπό την εξακρίβωση τήρησης συνέχειας, στον 
προσδιορισµό της προτεραιότητας και του βαθµού ασφαλείας µε 
σκοπό την κατηγοριοποίηση βάσει αυτών, στον έλεγχο ορθότητας 
αντιστοίχισης Routing Indicators (R.I.) µε Αποδέκτες κ.τ.λ. Οποιοδή-
ποτε σήµα µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάλυσης και ελέγ-
χου να λαµβάνει µοναδική ταυτότητα εγγραφής (ID). 

Βήµα 3:   προώθηση του σήµατος σε κατάλληλες λίστες/ουρές (queues), προς 
ανάκτηση, απεικόνιση, επεξεργασία από τους χειριστές (εφόσον α-
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παιτηθεί). Eν συνεχεία παραγωγή των απαιτούµενων, ανά περίπτω-
ση, αντιγράφων (µοναδικό ID) και τελικώς διεκπεραίωση. 

Βήµα 4:   τελική διαµόρφωση του σήµατος µε την έναρξη εκποµπής που αφο-
ρά στην ενηµέρωση ταυτότητας εκποµπής. 

Βήµα 5:  διαρκής ενηµέρωση και καταχώρηση των στοιχείων όλων των φά-
σεων/διαδικασιών που διέρχεται ένα σήµα σε ιστορικό, ηµερολόγια, 
και βάση δεδοµένων. 

    β. Εποµένως προκύπτουν οι ακόλουθες κατηγορίες λειτουρ-
γιών: 

      (1) Λειτουργίες Ελέγχων Ανάλυσης 

      (2) Λειτουργίες Προώθησης / ∆ροµολόγησης 

      (3) Λειτουργίες ∆ιαµόρφωσης 

      (4) Λειτουργίες Ενηµέρωσης 

    γ. Στις επόµενες παραγράφους θα περιγραφούν κάποιες από 
τις βασικές λειτουργίες ελέγχων, χωρίς ωστόσο να αποτελεί δέσµευση η σειρά 
παράθεσης τους κατά την ανάπτυξη του λογισµικού. 

2.6. Χρόνος ∆ιαχείρισης Σηµάτων 

    α. Η ταχεία διεκπεραίωση της σηµατικής αλληλογραφίας απο-
τελεί πρωταρχική απαίτηση για την διεξαγωγή των επιχειρήσεων, ενώ ο χρόνος 
πάντοτε αποτελεί σηµείο αναφοράς σε κάθε στάδιο διαχείρισης ενός σήµατος. 

   β. Όλα τα σήµατα φέρουν απαραιτήτως έναν βαθµό Προτεραιότη-
τας, βάσει του οποίου προσδιορίζεται η ταχύτητα διεκπεραίωσης καθώς και η σει-
ρά µε την οποία πρέπει να διαχειρίζεται κάθε σήµα. 

   γ. Ο µέγιστος επιτρεπτός/ αποδεκτός χρόνος διεκπεραίωσης (το 
συνολικό χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί από την ώρα σύνταξης του έως και 
την τελική παραλαβή του από το σύνολο των Αποδεκτών που περιέχει) ανά βαθ-
µό Προτεραιότητας (συµφώνως ACP) είναι: 

    (1) Αστραπιαίο/Zulu (Z) – όσον το δυνατόν ταχύτερα, µε επι-
θυµητό χρονικό στόχο κάτω των 10 λεπτών, 

    (2) Άµεσο/Oscar (O) – από 30 λεπτά έως 1 ώρα, 

    (3) Επείγον/Papa (P) – από 1 έως 6 ώρες, 

    (4) Κοινό/Romeo (R) – από 3 ώρες έως και την έναρξη ωραρί-
ου επόµενης ηµέρας. 
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   δ. Για την επίτευξη τήρησης των παραπάνω χρονικών ορίων, το 
λογισµικό θα ελέγχει το διάστηµα που µεσολαβεί από την ανάλυση/σύνθεση ενός 
σήµατος µέχρι και την τελική του διεκπεραίωση (εκποµπή, διανοµή, εκτύπωση). 

   ε. Σε περίπτωση που µεσολαβήσουν οι κάτωθι χρόνοι, σε εφαρ-
µογή Control Manager (ως παρά.  11.1, 11.4) θα εµφανίζονται σχετικές ειδοποιή-
σεις, µε σκοπό την έγκαιρη ενηµέρωση των χειριστών. 

    (1) Αστραπιαίο/Zulu (Z) – 2 λεπτά, 

    (2) Άµεσο/Oscar (O) – 12 λεπτά, 

    (3) Επείγον/Papa (P) – 1 ώρα, 

    (4) Κοινό/Romeo (R) – 2 ώρες. 

   στ. Εφόσον ένα σήµα φέρει διπλό βαθµό Προτεραιότητας (Dual 
Precedence), το λογισµικό θα λαµβάνει υπ’ όψιν µόνον τον πρώτο (ανώτερος) 
αναφορικά µε τα ανωτέρω χρονικά όρια/ ειδοποιήσεις.  

   ζ. Όσον αφορά την ταχύτητα Λήψης/Εκποµπής ∆εδοµένων θα 
ισχύουν τα κάτωθι: 

    (1) Η ταχύτητα λήψης των εισερχόµενων δεδοµένων και η α-
πεικόνιση/εµφάνιση αυτών σε παράθυρο διαχείρισης σηµάτων των κυκλωµάτων 
Λήψης, 

    (2) Η ταχύτητα εκποµπής των εξερχόµενων δεδοµένων και η 
ποσοστιαία εξέλιξη της εκποµπής σε «Transmission Queue» των κυκλωµάτων 
Εκποµπής,θα διαµορφώνεται ανάλογα και θα είναι απόλυτα συσχετισµένη µε την 
καθορισθείσα τιµή Speed εκάστοτε Κυκλώµατος. Η εν λόγω τιµή αφορά Bauds, 
ενώ η επιλογή θα εκτελείται µέσω της Εφαρµογής «Circuit Manager». 

2.7. Λειτουργίες Ελέγχων Ανάλυσης 

    α. Όλα τα εισερχόµενα σήµατα κατόπιν λήψης και προ ανά-
λυσης τους θα διατηρούνται στην «Input Pool». 

    β. Εφόσον εκτελεστεί ανάλυση, θα διέρχονται αντίστοιχους 
ελέγχους. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων και ανεξάρτητα από την κατάληξη 
τους (ουρά/λίστα σηµάτων κ.α.), κάθε εισερχόµενο σήµα θα λαµβάνει διαφορετικό 
κλειδί (ID). 

    γ. Επιπρόσθετα, κάθε εξερχόµενο σήµα, κατόπιν σύνθεσης, 
θα αντιµετωπίζεται από το λογισµικό αρχικώς ως εισερχόµενο, θα διέρχεται τους 
ελέγχους ανάλυσης και θα λαµβάνει κλειδί (ID). 

    δ. Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Lock 
Analyze» κάθε εισερχόµενο σήµα κατόπιν λήψης (Analyze) δεν θα διέρχεται τους 
Ελέγχους Ανάλυσης και θα προωθείται απευθείας στην «Supervisor Queue». 
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    ε. Οι λειτουργίες Ελέγχων Ανάλυσης θα απαρτίζονται από τις 
κάτωθι κατηγορίες: 

     (1) Έλεγχος Έγκυρου Τέλους / Πληρότητας, 

     (2) Έλεγχος / Μετατροπή Πρωτοκόλλου, 

     (3) Έλεγχος Format Lines ACP 127, 

     (4) Έλεγχος Αύξοντος Αριθµού (CSN), 

     (5) Έλεγχος Επιπέδου ∆ιαβάθµισης, 

     (6) Χαρακτηρισµός Σήµατος ως Εθνικό, 

     (7) Έλεγχος Duplicate, 

     (8) Έλεγχος αντιστοίχισης R.I. – Αποδεκτών 

2.7.1. Έλεγχος Έγκυρου Τέλους / Πληρότητας Σήµατος 

      α. Ο έλεγχος πληρότητας ενός εισερχόµενου σήµατος 
ACP 126/127 θα ξεκινά µε τον εντοπισµό του SOFT, που αποτελείται από τους 
χαρακτήρες VZCZC και θα λήγει µε  τον εντοπισµό ενός έγκυρου τέλους. Όλα τα 
ενδιάµεσα δεδοµένα θα θεωρούνται µέρος ενός µόνο σήµατος. 

      β. Έγκυρο τέλος ενός σήµατος θεωρείται: 

       (1) O εντοπισµός του End of Message Indicator  
NNNN (EOM), o οποίος αντιστοιχεί σε 4 χαρακτήρες Ν. Συνήθως του EOM Indica-
tor θα προηγούνται 2 (CR) και 8 (LF), ενώ το σύνολο τους -  (CR) (CR) (LF) (LF) 
(LF) (LF) (LF) (LF) (LF) (LF) NNNN -  θα αποτελεί το EOTF (End Of Transmission 
Function). 

       (2) Ο εντοπισµός των κωδίκων ZXC, ΖPH, ZXB κα-
θώς και του συνόλου των συνθηµατικών εκµεταλλεύσεως E E E E E E E E AR. 
Κανονικά, µετά από τους εν λόγω κώδικες/σύνολο θα πρέπει να έπεται τουλάχι-
στον ο EOM Indicator. Εφόσον δεν εντοπιστεί EOM Indicator (ΝΝΝΝ), το λογισµι-
κό θα τον θέτει αυτόµατα. 

       (3) Ο εντοπισµός αδράνειας σε ένα κύκλωµα λή-
ψης, µετά την παρέλευση ενός προκαθορισµένου χρονικού πλαισίου θα είναι ένα 
έγκυρο τέλος της κατάστασης του σήµατος.  Αυτό το χρονικό πλαίσιο θα ρυθµίζε-
ται από τον Επόπτη του Συστήµατος, λαµβάνοντας τιµές από 0 έως 120 δευτερό-
λεπτα. Εφόσον δεν εντοπιστεί EOM Indicator (ΝΝΝΝ), το λογισµικό θα τον θέτει 
αυτόµατα. 

       (4) Ο εκ νέου εντοπισµός SOFT, χωρίς να έχει ε-
ντοπιστεί έγκυρο τέλος ενός εκ των παραπάνω περιπτώσεων. Θα αφορά την µη 
ολοκληρωµένη λήψη του σήµατος (για οποιοδήποτε λόγο) και την έναρξη του ε-
πόµενου σήµατος. 
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      γ. Κατόπιν των ανωτέρω στα κυκλώµατα λήψης, τα 
εισερχόµενα δεδοµένα θα διαχωρίζονται σε session (θα εµφανίζεται µια διαχωρι-
στική γραµµή) βάσει της ύπαρξης του EOM Indicator (είτε εντοπιστεί, είτε τεθεί αυ-
τόµατα από το λογισµικό). 

2.7.2. Έλεγχος Πρωτοκόλλου 

      α. Κάθε εισερχόµενο σήµα εφόσον είναι πρωτοκόλλου 
ACP 126, κατόπιν ανάλυσης θα µετατρέπεται σε µορφή πρωτοκόλλου ACP 127, 
λαµβάνοντας όλες τις απαραίτητες Format Lines.  

      β. Ο τρόπος που θα αναγνωρίζεται ένα εισερχόµενο 
σήµα ως σήµα µορφής ACP 126, καθώς και οι λειτουργίες που θα εκτελούνται κα-
τά την µετατροπή του σε σήµα µορφής ACP 127 θα περιγραφούν παρακάτω. 

      γ. Το σύστηµα θα είναι σε θέση να διαχειριστεί χαρα-
κτήρες Baudot, ASCII. 

2.7.3. Μετατροπή σήµατος Πρωτοκόλλου ACP 126 σε 

ACP 127  

      Κατά την ανάλυση ενός εισερχόµενου σήµατος το λογι-
σµικό αρχικώς θα αναγνωρίζει το πρωτόκολλο αυτού. Εφόσον η δοµή του σήµα-
τος αντιστοιχεί σε πρωτόκολλο ACP 126, το σήµα θα διέρχεται συγκεκριµένους 
ελέγχους και τελικώς θα µετατρέπεται σε σήµα πρωτοκόλλου ACP 127. 

2.7.3.1  Αναγνώριση και έλεγχος σήµατος ACP 126 

        α. Όλα τα εισερχόµενα σήµατα πρωτοκόλ-
λου ACP 126, ανάλογα µε τον τύπο τους θα πρέπει να περιέχουν συγκεκριµένα 
σετ Format Lines και στοιχεία, προκειµένου να αναγνωρίζεται το πρωτόκολλο 
ACP 126 και να επαληθεύεται η ορθότητα τους. 

        β. Όσον αφορά το πρωτόκολλο ACP 126, 
το λογισµικό θα αναγνωρίζει τους τύπους σηµάτων «Standard» και «Re-
Addressed». 

        γ. Κατά συνέπεια, η ανάλυση ενός εισερχό-
µενου σήµατος πρωτοκόλλου ACP 126, αναφορικά µε τις FL θα έχει ως αποτέλε-
σµα: 

         (1) Την εύρεση όλων των -ανά περί-
πτωση- απαραίτητων FL/στοιχείων και επαλήθευση ορθότητας αυτών (µετατροπή 
του σήµατος σε ACP 127). 

         (2) Την εύρεση όλων των -ανά περί-
πτωση- απαραίτητων FL, αλλά τον εντοπισµό λανθασµένων ή άγνωστων στοιχεί-
ων (προώθηση του σήµατος σε Faulty Queue). 

         (3) Την εύρεση όλων των -ανά περί-
πτωση- απαραίτητων FL, αλλά τον εντοπισµό/επανάληψη της ίδιας FL παραπάνω 
της µιας φοράς (προώθηση του σήµατος σε Faulty Queue, ∆εν αφορά την προ-
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βλεπόµενη επανάληψη των απαιτούµενων FL, σε περιπτώσεις σηµάτων  Re-
Addressed). 

         (4) Την αδυναµία εύρεσης όλων των -
ανά περίπτωση- απαραίτητων FL (προώθηση του σήµατος σε Faulty Queue). 

       δ. Τα σετ που προκύπτουν θα είναι καταχωρηµένα 
σε υπο-µενού FL Set (Supervisor-Config-FL Set). 

2.7.3.1.1 Standard Σήµατα (Απαιτούµενες FL και στοι-

χεία για Standard σήµα) 

         α. FL 1 – Ο έλεγχος θα περιλαµβάνει 
την εύρεση του SOFT (VZCZC), των πέντε διαστηµάτων και του SWN (UU/HH). 

         β. FL 5* – O έλεγχος θα περιλαµβά-
νει την εύρεση του βαθµού Προτεραιότητας (σε περίπτωση Dual Precedence θα 
περιλαµβάνονται δύο διαφορετικοί βαθµοί) και της HΩΠ (ηµεροµηνία-ώρα-µήνα-
έτος). Σε περίπτωση που υφίσταται ο κώδικας ZPW, θα πρέπει να ακολουθείται 
από χρόνο ακύρωσης (µορφής ΗΩΠ, ηµεροµηνία-ώρα-µήνα-έτος). 

         γ. FL 6* – O έλεγχος θα περιλαµβά-
νει την εύρεση του συνθηµατικού εκµεταλλεύσεως FM και του Εκδότη (µόνο ένας 
Αποδέκτης ως Εκδότης θα γίνεται αποδεκτός). 

         δ. FL 7* – O έλεγχος θα περιλαµβά-
νει την εύρεση του συνθηµατικού εκµεταλλεύσεως TO και τουλάχιστον ενός Απο-
δέκτη (προς Ενέργεια). 

         ε. FL 8 – Η εν λόγω FL δεν είναι υ-
ποχρεωτική, καθότι περιλαµβάνεται στο σήµα µόνο εάν υφίσταται τουλάχιστον έ-
νας Αποδέκτης προς Κοινοποίηση. Εάν υφίσταται, ο έλεγχος θα περιλαµβάνει την 
εύρεση του συνθηµατικού εκµεταλλεύσεως INFO και τουλάχιστον ενός Αποδέκτη 
(προς Κοινοποίηση). 

         στ. FL 9 – Η εν λόγω FL δεν είναι υ-
ποχρεωτική, καθότι περιλαµβάνεται στο σήµα µόνο εάν υφίσταται τουλάχιστον έ-
νας Εξαιρούµενος Αποδέκτης. Η διαδικασία εξαίρεσης ενός Αποδέκτη δικαιολογεί-
ται εφόσον υφίσταται ως Αποδέκτης ένα Group σε FL 7 ή/και 8. Εάν υφίσταται η 
FL, ο έλεγχος θα περιλαµβάνει την εύρεση του συνθηµατικού εκµεταλλεύσεως 
ΧΜΤ και τουλάχιστον ενός Αποδέκτη (Εξαιρούµενος). Σε περίπτωση που το σήµα 
περιέχει παραπάνω του ενός Αποδέκτες, τότε κάθε Αποδέκτης θα πρέπει να κα-
ταλαµβάνει διαφορετική φυσική γραµµή (ισχύει και τις ανωτέρω τηλετυπικές γραµ-
µές). 
         ζ. FL 11* – O έλεγχος θα περιλαµβά-
νει την εύρεση του συνθηµατικού εκµεταλλεύσεως BT, το οποίο θα σηµατοδοτεί 
την αρχή κειµένου. 
         η. FL 12Α* – O έλεγχος θα περιλαµ-
βάνει την εύρεση ενός έγκυρου βαθµού Ασφαλείας (καταχωρηµένου σε Β.∆., ως 
παρά. 8.3). 
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         θ. FL 12Β* – O έλεγχος θα περιλαµ-
βάνει την εύρεση του κώδικα SIC και τουλάχιστον ενός SIC (οµάδα 3 χαρακτή-
ρων). 

         ι. FL 13* – O έλεγχος θα περιλαµβά-
νει την εύρεση του συνθηµατικού εκµεταλλεύσεως BT, το οποίο θα σηµατοδοτεί το 
τέλος κειµένου. Περαιτέρω οδηγίες και παραδείγµατα θα υποδειχθούν στον Ανά-
δοχο µε µέριµνα προσωπικού ΠΝ. 

2.7.3.1.2 Re-Addressed Σήµα - Απαιτούµενες FL και 

στοιχεία για Re-Addressed σήµα. 

         α. Η διαδικασία Re-Addressal αφορά 
στην ανάληψη ενέργειας για αναδιαβίβαση ενός Standard σήµατος σε επιπλέον 
Αποδέκτη/ες (πέραν των Αποδεκτών του αρχικού σήµατος), όταν αυτό απαιτηθεί. 

         β. Η δοµή ενός Re-Addressed σήµα-
τος περιλαµβάνει: 

          (1) Την προσθήκη νέων FL 5 
έως 7 (τουλάχιστον, και εάν απαιτηθεί 8, 9). 

          (2) Την διατήρηση των FL 5 
έως 13 του αρχικού σήµατος που αναδιαβιβάζεται (οι FL 6 έως 9 µπορεί να πα-
ραληφθούν) 

         γ. FL 1 – Ο έλεγχος θα περιλαµβάνει 
την εύρεση του SOFT (VZCZC), των πέντε διαστηµάτων και του SWN (UU/HH). 

         δ. FL 5*, 6*, 7*, 8, 9 (Re-addressal) 
– ως Standard σήµα Απλής µορφής. 

         ε. FL 5* (Αρχικού σήµατος) – O έ-
λεγχος θα περιλαµβάνει µόνο την εύρεση της εν λόγω γραµµής, αλλά δεν θα εκτε-
λούνται περαιτέρω έλεγχοι επί των στοιχείων αυτής. 

         στ. FL 6, 7, 8, 9 (Αρχικού σήµατος) – 
∆εν θα εκτελείται έλεγχος εύρεσης τους, καθότι στο πλαίσιο της αναδιαβίβασης 
είναι δυνατόν να παραληφθούν/διαγραφούν. Συνήθως ο σταθµός που εκτελεί την 
αναδιαβίβαση τις διατηρεί. 

         ζ. FL 11*, 12Α*, 12Β*, 13* – ως 
Standard σήµα Απλής µορφής. Περαιτέρω οδηγίες και παραδείγµατα θα υποδει-
χθούν στον Ανάδοχο µε µέριµνα προσωπικού ΠΝ. 

2.7.3.2  Μετατροπή σήµατος πρωτοκόλλου 

ACP 126 και σύνθεση σήµατος ACP 127  

         α. Για την υλοποίηση της ορθής µε-
τατροπής ενός σήµατος πρωτοκόλλου ACP 126, σε ACP 127, θα πρέπει να πλη-
ρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:  
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          (1) Το σήµα θα πρέπει να πε-
ριέχει τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτούµενες FL ανά τύπο ως ανωτέρω. 

          (2) Στο σήµα δεν θα πρέπει να 
υφίσταται η επανάληψη οποιασδήποτε FL (π.χ. ύπαρξη δύο BT – επανάληψη FL 
11. ∆εν αφορά την προβλεπόµενη επανάληψη των απαιτούµενων FL, σε σήµατα 
Re-Addressed). 

          (3) Τα στοιχεία των FL να είναι 
ορθά, έχοντας την προβλεπόµενη δοµή. 

          (4) Όλοι οι Αποδέκτες/Οµάδες 
Αποδεκτών των FL 7, 8, 9, θα πρέπει να αναγνωριστούν από το λογισµικό (να εί-
ναι καταχωρηµένοι στην Βάση ∆εδοµένων - Β.∆.). 

          (5) Ο περιεχόµενος βαθµός 
Ασφαλείας σε FL 12A, θα πρέπει να αναγνωριστεί από το λογισµικό (να είναι κα-
ταχωρηµένος στην Β.∆). 

         β. Στην περίπτωση που δεν ισχύσει 
έστω και µια εκ των ανωτέρω παραδοχών, τότε δεν θα εκτελείται µετατροπή πρω-
τοκόλλου και το σήµα θα προωθείται στην «Faulty Queue». 

         γ. Σε περίπτωση που το σήµα πλη-
ροί όλες τις προϋποθέσεις, θα διέρχεται επιτυχώς την ανάλυση/ έλεγχο και θα α-
κολουθεί η µετατροπή του. 

2.7.3.2.1 Μετατροπή Standard Σηµάτων 

         α. Κατά τη φάση µετατροπής ενός 
Standard σήµατος θα εκτελούνται τα κάτωθι:  

          (1) FL 1 - θα προστίθεται, σε 
περίπτωση που δεν υφίσταται και θα περιλαµβάνει τα στοιχεία SOFT (VZCZC), 
πέντε διαστήµατα, SWN (UU/HH), συµφώνως βαθµού Ασφαλείας σε FL 12A. 

          (2) FL 2 - θα προστίθεται και 
θα περιλαµβάνει τα στοιχεία: 

           (α) τον βαθµό Προτε-
ραιότητας (δις, ΖΖ, ΟΟ, PP, RR) συµφώνως βαθµού Προτεραιότητας σε FL 5. Σε 
περίπτωση Dual Precedence θα τίθεται µόνον ο ανώτερος. 

           (β) θα προστίθενται όλοι 
οι R.I. που αντιστοιχούν σε κάθε έναν Αποδέκτη των FL 7, 8, είτε πρόκειται για 
µεµονωµένους Αποδέκτες, είτε για το σύνολο των Αποδεκτών που απαρτίζουν µια 
Οµάδα. Οι R.I. θα αντλούνται από την Β.∆. του ΚΕΠΙΚ βάσει της αντιστοίχισης 
R.I.-Αποδέκτη. 

           (γ) Για τους µεµονωµέ-
νους Αποδέκτες των οποίων προηγείται ο κώδικας ΖΕΝ και για όσους Αποδέκτες 
περιέχονται σε FL 9 (Εξαιρούµενοι Αποδέκτες µιας Οµάδας), ο αντιστοιχισµένος 
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R.I. δεν θα εµφανίζεται. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο εν λόγω R.I. αντιστοιχεί σε 
οποιονδήποτε άλλο Αποδέκτη, τότε θα προστίθεται κανονικώς. Τέλος, κάθε R.I. 
θα πρέπει να εµφανίζεται µόνον µια φορά και µε αλφαβητική σειρά. 

          (3) FL 3 - θα προστίθεται και 
θα περιλαµβάνει τα στοιχεία: 

           (α) συνθηµατικό εκµε-
ταλλεύσεως DE. 

           (β) OSRI – τον R.I. του 
ΚΕΠΙΚ. Αφορά τους R.I. που έχουν χαρακτηριστεί ως Center. Η επιλογή National 
ή Nato Center R.I. θα εκτελείται βάσει του βαθµού Ασφαλείας της FL 12A. Σε πε-
ρίπτωση που ο εντοπισθείς β. Ασφαλείας έχει χαρακτηριστεί ως National, να τίθε-
ται ο National Center R.I. και το αντίστροφο. 

           (γ) OSSN/SSN – θα 
προστίθεται ο Αύξων αριθµός Εξερχόµενου σήµατος του ΚΕΠΙΚ. 

           (δ) Julian Date – θα 
προστίθεται βάσει τρέχουσας ηµεροµηνίας και χρόνου συστήµατος ΚΕΠΙΚ. 

          (4) FL 4 - θα προστίθεται και 
θα περιλαµβάνει τα στοιχεία: 

           (α) SWOS, συµφώνως 
βαθµού Ασφαλείας σε FL 12A. Kατά την καταχώρηση ενός βαθµού Ασφαλείας 
στην Β.∆. (ως παρά. 8.3) θα αντιστοιχίζεται το κατάλληλο SWOS. Βάσει αυτής της 
αντιστοίχισης θα εκτελείται η ανωτέρω προσθήκη. 

           (β) SHD, συµφώνως 
SHM (εφόσον υφίσταται) σε FL 12A. Kατά την καταχώρηση ενός Special Handling 
Marking στην Β.∆. (ως παρά. 8.5) θα υφίσταται η δυνατότητα αντιστοίχισης (δεν 
είναι απαραίτητη) µε έναν Special Handling Designator. Εφόσον υπάρχει, βάσει 
αυτής της αντιστοίχισης θα εκτελείται η ανωτέρω προσθήκη. 

           (γ) Transmission Instruc-
tions/ Οδηγίες Εκποµπής – Εάν έχουν καταχωρηθεί στη Β.∆. του ΚΕΠΙΚ Οδηγίες 
Εκποµπής για κάποιον Αποδέκτη των FL 7/8 του σήµατος, κάθε µια θα εµφανίζε-
ται σε ξεχωριστή φυσική γραµµή. Σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί Οδηγίες 
Εκποµπής για κάποιον Αποδέκτη της FL 9 (Εξαιρούµενος) δεν θα εµφανίζονται. 

          (5) FL 5, 6,9,11, 12Α, 12Β, 13 
– οι εν λόγω γραµµές του αρχικού σήµατος θα διατηρούνται αυτούσιες. 

          (6) FL 7 – θα διατηρούνται οι 
περιεχόµενοι Αποδέκτες. Σε περίπτωση που υφίσταται µεµονωµένος Αποδέκτης 
και προηγείται αυτού ο κώδικας ΖEN, το σύνολο θα διατηρείται αυτούσιο, όταν υ-
φίσταται µεµονωµένος Αποδέκτης και δεν προηγείται αυτού ο κώδικας ΖEN, θα 
προστίθεται ο R.I. που έχει αντιστοιχηθεί σε Β.∆., όταν υφίσταται Οµάδα Αποδε-
κτών και προηγείται αυτής ο κώδικας ZOC ή ΖΕΝ, το σύνολο θα διατηρείται αυ-
τούσιο, όταν υφίσταται Οµάδα Αποδεκτών και δεν προηγείται αυτής ο κώδικας 
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ZOC ή ΖΕΝ, το σύνολο και πάλι θα διατηρείται αυτούσιο, όταν σε περίπτωση που 
το σήµα είναι µονής διεύθυνσης (περιλαµβάνει µόνον έναν Αποδέκτη), τότε δεν θα 
προστίθεται R.I. στον Αποδέκτη βάσει της Β.∆.. 

          (7) FL 8 – θα διατηρούνται οι 
περιεχόµενοι Αποδέκτες. Θα ισχύει ότι περιγράφηκε για την FL 7, πλην της τελευ-
ταίας περίπτωσης. 

          (8) FL 15 – θα προστίθεται πε-
ριλαµβάνοντας τον χαρακτήρα & και το ίδιο OSSN/SSN της FL 3. 

         β. Κατά την µετατροπή του σήµατος 
να εφαρµόζονται πιστά οι αρχές σελιδοποίησης (Pages) και διαίρεσης σε τµήµατα 
(Sections), ανάλογα µε την έκταση του σήµατος / τον αριθµό των φυσικών γραµ-
µών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά σε σειρά εγχειριδίων ACP 127.Σε πε-
ρίπτωση που υφίσταται σελιδοποίηση στο αρχικό σήµα να εκτελείται πρώ-

τα απαλοιφή και κατόπιν εφαρµογή της ορθής. 

2.7.3.2.2 Μετατροπή Re-Addressed Σηµάτων 

         α. Κατά τη φάση µετατροπής ενός 
Re-Addressed σήµατος θα εκτελούνται τα κάτωθι:  

          (1) FL 1 - θα προστίθεται, σε 
περίπτωση που δεν υφίσταται και θα περιλαµβάνει τα στοιχεία, SOFT (VZCZC), 
πέντε διαστήµατα, SWN (UU/HH), συµφώνως βαθµού Ασφαλείας σε FL 12A. 

          (2) FL 2 - θα προστίθεται και 
θα περιλαµβάνει τα στοιχεία: 

           (α) Τον βαθµό Προτε-
ραιότητας (δις, ΖΖ, ΟΟ, PP, RR) συµφώνως βαθµού Προτεραιότητας σε νέας FL 
5. Σε περίπτωση Dual Precedence θα τίθεται µόνον ο ανώτερος. 

           (β) Θα προστίθενται όλοι 
οι R.I. που αντιστοιχούν σε κάθε έναν Αποδέκτη των νέων FL 7, 8, είτε πρόκειται 
για µεµονωµένους Αποδέκτες, είτε για το σύνολο των Αποδεκτών που απαρτίζουν 
µια Οµάδα. Οι R.I. θα αντλούνται από την Β.∆. του ΚΕΠΙΚ βάσει της αντιστοίχισης 
R.I.-Αποδέκτη. 

           (γ) Για τους µεµονωµέ-
νους Αποδέκτες των οποίων προηγείται ο κώδικας ΖΕΝ και για όσους Αποδέκτες 
περιέχονται σε FL 9 (Εξαιρούµενοι Αποδέκτες µιας Οµάδας), ο αντιστοιχισµένος 
R.I. δεν θα εµφανίζεται. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο εν λόγω R.I. αντιστοιχεί σε 
οποιονδήποτε άλλο Αποδέκτη, τότε θα προστίθεται κανονικώς. Τέλος, κάθε R.I. 
θα πρέπει να εµφανίζεται µόνον µια φορά και µε αλφαβητική σειρά. 

          (3) FL 3 - θα προστίθεται και 
θα περιλαµβάνει τα στοιχεία: 

           (α) συνθηµατικό εκµε-
ταλλεύσεως DE. 
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           (β) OSRI – τον R.I. του 
ΚΕΠΙΚ. Αφορά τους R.I. που έχουν χαρακτηριστεί ως Center. Η επιλογή National 
ή Nato Center R.I. θα εκτελείται βάσει του βαθµού Ασφαλείας της FL 12A. Σε πε-
ρίπτωση που ο εντοπισθείς β. Ασφαλείας έχει χαρακτηριστεί ως National, να τίθε-
ται ο National Center R.I. και το αντίστροφο. 

           (γ) OSSN/SSN – θα 
προστίθεται ο Αύξων αριθµός Εξερχόµενου σήµατος του ΚΕΠΙΚ. 

           (δ) Julian Date – θα 
προστίθεται βάσει τρέχουσας ηµεροµηνίας και χρόνου συστήµατος ΚΕΠΙΚ. 

          (4) FL 4 - θα προστίθεται και 
θα περιλαµβάνει τα στοιχεία: 

           (α) SWOS, συµφώνως 
βαθµού Ασφαλείας σε FL 12A. Kατά την καταχώρηση ενός βαθµού Ασφαλείας 
στην Β.∆. (ως παρά. 8.3) θα αντιστοιχίζεται το κατάλληλο SWOS. Βάσει αυτής της 
αντιστοίχισης θα εκτελείται η ανωτέρω προσθήκη. 

           (β) SHD, συµφώνως 
SHM (εφόσον υφίσταται) σε FL 12A. Kατά την καταχώρηση ενός Special Handling 
Marking στην Β.∆. (ως παρά. 8.5) θα υφίσταται η δυνατότητα αντιστοίχισης (δεν 
είναι απαραίτητη) µε έναν Special Handling Designator. Εφόσον υπάρχει, βάσει 
αυτής της αντιστοίχισης θα εκτελείται η ανωτέρω προσθήκη. 

           (γ) Transmission Instruc-
tions/Οδηγίες Εκποµπής – Εάν έχουν καταχωρηθεί στη Β.∆. του ΚΕΠΙΚ Οδηγίες 
Εκποµπής για κάποιον Αποδέκτη των νέων FL 7/8 του σήµατος, κάθε µια θα εµ-
φανίζεται σε ξεχωριστή φυσική γραµµή. Σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί 
Οδηγίες Εκποµπής για κάποιον Αποδέκτη της  νέας FL 9 (Εξαιρούµενος) δεν θα 
εµφανίζονται. 

          (5) FL 5,6,9 νέες – οι εν λόγω 
γραµµές θα διατηρούνται αυτούσιες. 

          (6) FL 7 νέα – θα διατηρούνται 
οι περιεχόµενοι Αποδέκτες. Σε περίπτωση που: 

           (α) Υφίσταται µεµονωµέ-
νος Αποδέκτης και προηγείται αυτού ο κώδικας ΖEN, το σύνολο θα διατηρείται 
αυτούσιο. 

           (β) Υφίσταται µεµονωµέ-
νος Αποδέκτης και δεν προηγείται αυτού ο κώδικας ΖEN, θα προστίθεται ο R.I. 
που έχει αντιστοιχηθεί σε Β.∆. 

           (γ) Υφίσταται Οµάδα 
Αποδεκτών και προηγείται αυτής ο κώδικας ZOC ή ΖΕΝ, το σύνολο θα διατηρείται 
αυτούσιο. 
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           (δ) Υφίσταται Οµάδα 
Αποδεκτών και δεν προηγείται αυτής ο κώδικας ZOC ή ΖΕΝ, το σύνολο και πάλι 
θα διατηρείται αυτούσιο. 

           (ε) Σε περίπτωση που 
το σήµα είναι µονής διεύθυνσης (περιλαµβάνει µόνον έναν Αποδέκτη), τότε δεν θα 
προστίθεται R.I. σε Αποδέκτη ανωτέρω δεύτερης περίπτωσης (π.χ. το σύνολο TO 
FG CARA θα παραµένει το ίδιο). 

          (7) FL 8 νέα – θα διατηρούνται 
οι περιεχόµενοι Αποδέκτες. Θα ισχύει ότι περιγράφηκε για την FL 7, πλην της τε-
λευταίας περίπτωσης. 

          (8) FL 5, 11, 12Α, 12Β, 13 – οι 
εν λόγω γραµµές του αρχικού σήµατος θα διατηρούνται αυτούσιες. 

          (9) FL 6 – η εν λόγω γραµµή 
του αρχικού σήµατος, εάν υφίσταται, θα διατηρείται αυτούσια. 

          (10) FL 7 – η εν λόγω γραµµή 
του αρχικού σήµατος, εάν υφίσταται, θα διατηρείται αυτούσια. ∆εν θα λαµβάνονται 
υπ' όψιν οποιοιδήποτε εµπεριεχόµενοι R.I. ή κώδικες και Αποδέκτες, όσον αφορά 
τη σύνθεση της FL 2. 

          (11) FL 8 – η εν λόγω γραµµή 
του αρχικού σήµατος, εάν υφίσταται, θα διατηρείται αυτούσια. ∆εν θα λαµβάνονται 
υπ' όψιν οποιοιδήποτε εµπεριεχόµενοι R.I. ή κώδικες και Αποδέκτες, όσον αφορά 
τη σύνθεση της FL 2. 

          (12) FL 9 – η εν λόγω γραµµή 
του αρχικού σήµατος, εάν υφίσταται, θα διατηρείται αυτούσια. ∆εν θα λαµβάνονται 
υπ' όψιν οποιοιδήποτε εµπεριεχόµενοι Αποδέκτες, όσον αφορά τη σύνθεση της 
FL 2. 

          (13) FL 15 – θα προστίθεται πε-
ριλαµβάνοντας τον χαρακτήρα & και το ίδιο OSSN/SSN της FL 3. 

         β. Κατά την µετατροπή του σήµατος 
να εφαρµόζονται πιστά οι αρχές σελιδοποίησης (Pages) και διαίρεσης σε τµήµατα 
(Sections), ανάλογα µε την έκταση του σήµατος / τον αριθµό των φυσικών γραµ-
µών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά σε σειρά εγχειριδίων ACP 127. Σε πε-
ρίπτωση που υφίσταται σελιδοποίηση στο αρχικό σήµα να εκτελείται πρώτα απα-
λοιφή και κατόπιν εφαρµογή της ορθής. 

2.7.4. Έλεγχος Format Lines σηµάτων πρωτοκόλλου ACP 

127 

      α. Όλα τα εισερχόµενα σήµατα πρωτοκόλλου ACP 
127, ανάλογα µε τον τύπο τους θα πρέπει να περιέχουν συγκεκριµένα σετ Format 
Lines, προκειµένου να επαληθεύεται η ορθότητα τους. Μόνο υπό αυτή τη συνθήκη 
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θα εκτελείται η περαιτέρω προώθηση τους στην εκάστοτε ουρά/κύκλωµα εκπο-
µπής. 

      β. Όσον αφορά το πρωτόκολλο ACP 127, το λογισµι-
κό θα αναγνωρίζει τους ακόλουθους τύπους σηµάτων:  

       (1) Standard σήµατα, 

       (2) Εξώγραµµης Κρυπτογράφησης (Codress), 

       (3) Υπηρεσιακά σήµατα Απλής και Συντετµηµένης 
µορφής – SVC (Service, Abbreviated SVC), 

       (4) Σήµατα Re-Addressed, 

       (5) Σήµατα µε FL Pilot (συνήθως αφορά διαδικασία 
Re-Route). 

      γ. Η ανάλυση ενός εισερχόµενου σήµατος αναφορικά 
µε τις FL θα έχει ως αποτέλεσµα: 

       (1) Την εύρεση όλων των -ανά περίπτωση- απαραί-
τητων FL/στοιχείων και επαλήθευση ορθότητας αυτών (προώθηση του σήµατος). 

       (2) Την εύρεση όλων των -ανά περίπτωση- απαραί-
τητων FL, αλλά τον εντοπισµό λανθασµένων στοιχείων (προώθηση του σήµατος 
σε Faulty Queue). 

       (3) Την εύρεση όλων των -ανά περίπτωση- απαραί-
τητων FL, αλλά τον εντοπισµό/επανάληψη της ίδιας FL παραπάνω της µιας φοράς 
(προώθηση του σήµατος σε Faulty Queue. ∆εν αφορά την προβλεπόµενη επανά-
ληψη των απαιτούµενων FL, σε περιπτώσεις σηµάτων  Re-Addressed ή σηµάτων 
µε FL Pilot). 

       (4) Την αδυναµία εύρεσης όλων των -ανά περίπτω-
ση- απαραίτητων FL (προώθηση του σήµατος σε Faulty Queue). 

      δ. Παρακάτω θα αναφερθούν µόνο οι απαραίτητες FL 
και τα ελάχιστα απαιτούµενα στοιχεία αυτών, ανά τύπο σήµατος, τα οποία και θα 
ελέγχει το λογισµικό κατά τη φάση της ανάλυσης. Τα σετ που προκύπτουν θα εί-
ναι καταχωρηµένα ανά τύπο σήµατος σε υπο-µενού FL Set (Supervisor-Config-FL 
Set) 

2.7.4.1  Standard Σήµατα (Απαιτούµενες FL και 

στοιχεία για Standard σήµα) 

         α. FL 1* – Για εισερχόµενα σήµατα 
µέσω κυκλωµάτων PTP, ο έλεγχος θα περιλαµβάνει την εύρεση του SOFT 
(VZCZC), του SCD+CSN (T.I.), των πέντε διαστηµάτων και του SWN (UU/HH). 
Όσον αφορά το T.I. θα ελέγχεται η αριθµητική συνέχεια του CSN, όπως θα περι-
γραφεί στην παρά. 2.7.5. Για εισερχόµενα σήµατα µέσω κυκλωµάτων S/S και 
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MRL, ο έλεγχος θα περιλαµβάνει την εύρεση του SOFT (VZCZC), των πέντε δια-
στηµάτων και του SWN (UU/HH). 

         β. FL 2* – O έλεγχος θα περιλαµβά-
νει την εύρεση του βαθµού Προτεραιότητας, ο οποίος θα πρέπει να επαναλαµβά-
νεται (ΖΖ, ΟΟ, PP, RR). Ο βαθµός Προτεραιότητας θα πρέπει να συµφωνεί µε αυ-
τόν της FL 5 (σε περίπτωση Dual Precedence µε τον ανώτερο). Κατόπιν θα πρέ-
πει να ακολουθεί τουλάχιστον ένας R.I.      

         γ. FL 3* – O έλεγχος θα περιλαµβά-
νει την εύρεση του συνθηµατικού εκµεταλλεύσεως DE, τον R.I. εκδότου (OSRI), το 
SSN και την Ιουλιανή Ηµεροµηνία (Julian Date). 

         δ. FL 4* – O έλεγχος θα περιλαµβά-
νει την εύρεση του SWOS. Θα επαληθεύεται το επίπεδο ∆ιαβάθµισης σε συνδυα-
σµό µε τον βαθµό Ασφαλείας της FL 12A (ως παρά. 2.7.6). Εφόσον υφίσταται και 
Special Handling Designator, θα εκτελείται επιπρόσθετα επαλήθευση για το εάν 
συµφωνεί µε τον Special Handling Marking της FL 12A, εφόσον έχει εκτελεστεί α-
ντιστοίχιση. 

         ε. FL 5* – O έλεγχος θα περιλαµβά-
νει την εύρεση του βαθµού Προτεραιότητας (σε περίπτωση Dual Precedence θα 
περιλαµβάνονται δύο διαφορετικοί βαθµοί) και της HΩΠ (ηµεροµηνία-ώρα-µήνα-
έτος). Σε περίπτωση που υφίσταται ο κώδικας ZPW, θα πρέπει να ακολουθείται 
από χρόνο ακύρωσης (µορφής ΗΩΠ, ηµεροµηνία-ώρα-µήνα-έτος). 

         στ. FL 6* – O έλεγχος θα περιλαµβά-
νει την εύρεση του συνθηµατικού εκµεταλλεύσεως FM και του Εκδότη (µόνο ένας 
Αποδέκτης ως Εκδότης θα γίνεται αποδεκτός). 

         ζ. FL 7* – O έλεγχος θα περιλαµβά-
νει την εύρεση του συνθηµατικού εκµεταλλεύσεως TO και τουλάχιστον ενός Απο-
δέκτη (προς Ενέργεια). Σε περίπτωση που το σήµα περιέχει παραπάνω του ενός 
Αποδέκτες, τότε κάθε Αποδέκτης θα πρέπει να καταλαµβάνει διαφορετική φυσική 
γραµµή. Αυτό αφορά και τις FL 8 και FL 9. 

         η. FL 8 – Η εν λόγω FL δεν είναι υ-
ποχρεωτική, καθότι περιλαµβάνεται στο σήµα µόνο εάν υφίσταται τουλάχιστον έ-
νας Αποδέκτης προς Κοινοποίηση. Εάν υφίσταται, ο έλεγχος θα περιλαµβάνει την 
εύρεση του συνθηµατικού εκµεταλλεύσεως INFO και τουλάχιστον ενός Αποδέκτη 
(προς Κοινοποίηση).  

         θ. FL 9 – Η εν λόγω FL δεν είναι υ-
ποχρεωτική, καθότι περιλαµβάνεται στο σήµα µόνο εάν υφίσταται τουλάχιστον έ-
νας Εξαιρούµενος Αποδέκτης. Η διαδικασία εξαίρεσης ενός Αποδέκτη δικαιολογεί-
ται εφόσον υφίσταται ως Αποδέκτης ένα Group σε FL 7 ή/και 8. Εάν υφίσταται η 
FL, ο έλεγχος θα περιλαµβάνει την εύρεση του συνθηµατικού εκµεταλλεύσεως 
ΧΜΤ και τουλάχιστον ενός Αποδέκτη (Εξαιρούµενος).  
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         ι. FL 11* – O έλεγχος θα περιλαµβά-
νει την εύρεση του συνθηµατικού εκµεταλλεύσεως BT, το οποίο θα σηµατοδοτεί 
την αρχή κειµένου. 

         ια. FL 12Α* – O έλεγχος θα περιλαµ-
βάνει την εύρεση ενός έγκυρου βαθµού Ασφαλείας (καταχωρηµένου σε Β.∆.,). 

         ιβ. FL 12Β* – O έλεγχος θα περιλαµ-
βάνει την εύρεση του κώδικα SIC και τουλάχιστον ενός SIC (οµάδα 3 χαρακτή-
ρων). 

         ιγ. FL 13* – O έλεγχος θα περιλαµβά-
νει την εύρεση του συνθηµατικού εκµεταλλεύσεως BT, το οποίο θα σηµατοδοτεί το 
τέλος κειµένου. 

         ιδ. FL 15* – O έλεγχος θα περιλαµβά-
νει την εύρεση του SSN. Το SSN θα πρέπει να συµφωνεί µε αυτό της FL 3.   

2.7.4.2  CODRESS Σήµατα 

         α. Τα CODRESS σήµατα αποτελούν 
ένα συγκεκριµένο τύπο σήµατος, ο οποίος εξασφαλίζει την εµπιστευτικότητα του 
Εκδότη, των Αποδεκτών καθώς και του Επιπέδου ∆ιαβάθµισης. Όλα τα εν λόγω 
στοιχεία του σήµατος εµπεριέχονται εντός του κρυπτογραφηµένου κειµένου. 

         β. Το λογισµικό θα χαρακτηρίζει 

και θα διαχειρίζεται ως CODRESS, οποιοδήποτε σήµα περιέχει στην FL 10 

τα συνθηµατικά εκµεταλλεύσεως GR ή GRNC (καθώς επίσης και οποιοδήποτε 
καταχωρηθέν Keyword). 

         γ. Απαιτούµενες FL και στοιχεία 

για CODRESS σήµατα: 

          (1) FL 1*, 2*, 3* – ως Standard 
σήµα Απλής µορφής. 

          (2) FL 4* – O έλεγχος θα περι-
λαµβάνει την εύρεση του SWOS. Ωστόσο, δεν θα επαληθεύεται το επίπεδο ∆ια-
βάθµισης καθότι ο βαθµός Ασφαλείας (FL 12A) εµπεριέχεται εντός κρυπτογραφη-
µένου κειµένου. Το ίδιο θα ισχύει και για τον Special Handling Designator (εφόσον 
υφίσταται). 

          (3) FL 5* – ως Standard σήµα 
Απλής µορφής. 

          (4) FL 6, 7, 8, 9 – ∆εν θα εκτε-
λείται κάποιος έλεγχος καθότι οι εν λόγω γραµµές εµπεριέχονται εντός κρυπτο-
γραφηµένου κειµένου. 

          (5) FL 10* – O έλεγχος θα πε-
ριλαµβάνει την εύρεση του συνθηµατικού εκµεταλλεύσεως GR, GRNC ή οποιου-
δήποτε άλλου καταχωρηθέντος Keyword (Consider as Crypto). 
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          (6) FL 11* – O έλεγχος θα πε-
ριλαµβάνει την εύρεση του συνθηµατικού εκµεταλλεύσεως BT, το οποίο θα σηµα-
τοδοτεί την αρχή του κρυπτογραφηµένου κειµένου. 

          (7) FL 12Α, 12Β – ∆εν θα εκτε-
λείται κάποιος έλεγχος καθότι οι εν λόγω γραµµές εµπεριέχονται εντός κρυπτο-
γραφηµένου κειµένου. 

          (8) FL 13* – O έλεγχος θα πε-
ριλαµβάνει την εύρεση του συνθηµατικού εκµεταλλεύσεως BT, το οποίο θα σηµα-
τοδοτεί το τέλος του κρυπτογραφηµένου κειµένου. 

          (9) FL 15* – ως Standard σήµα 
Απλής µορφής. 

2.7.4.3  SVC Σήµατα 

         α. Τα SVC σήµατα χρησιµοποιούνται 
για την επικοινωνία µεταξύ ΚΕΠΙΚ και Κόµβων και συνήθως αφορούν τη διαχείρι-
ση έτερων σηµάτων ή την παροχή οδηγιών σχετικά µε τη λειτουργία κυκλωµάτων 
επικοινωνιών. 

         β. Το λογισµικό θα χαρακτηρίζει και 
θα διαχειρίζεται ως SVC, οποιοδήποτε σήµα περιέχει ως SIC την οµάδα SVC 
στην FL 12B. 

         γ. Τα SVC σήµατα είναι Απλής µορ-
φής – Standard σήµατα µε SIC SVC, Service Συντετµηµένης µορφής (Abbreviated 
SVC). Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, οι απαιτούµενες FL και τα στοιχεία αυ-
τών δεν διαφοροποιούνται από ότι περιγράφηκε παραπάνω για Standard σήµατα 
(ως παρά. 2.7.4.1). Όσον αφορά τη δοµή των Abbreviated SVC σηµάτων, οι FL 
ελαχιστοποιούνται χάριν συντοµίας ως κάτωθι: 

          (1) FL 1* – ως Standard σήµα 
Απλής µορφής. 

          (2) FL 2* – O έλεγχος θα περι-
λαµβάνει την εύρεση του βαθµού Προτεραιότητας, ο οποίος θα πρέπει να επανα-
λαµβάνεται (ΖΖ, ΟΟ, PP, RR).  ∆εν θα εκτελείται έλεγχος οµοιότητας του βαθµού 
Προτεραιότητας µε αυτόν της FL 5, καθότι η FL 5 δεν περιλαµβάνεται. Κατόπιν θα 
πρέπει να ακολουθεί τουλάχιστον ένας R.I. 

          (3) FL 3* – ως Standard σήµα 
Απλής µορφής. 

          (4) FL 4* – O έλεγχος θα περι-
λαµβάνει την εύρεση του SWOS. Ωστόσο, δεν θα επαληθεύεται το επίπεδο ∆ια-
βάθµισης καθότι η FL 12A (και κατά συνέπεια ο βαθµός Ασφαλείας) δεν περιλαµ-
βάνεται. Το ίδιο θα ισχύει και για τον Special Handling Designator (εφόσον υφί-
σταται). 
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          (5) FL 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12Α, 

12Β – ∆εν θα εκτελείται κάποιος έλεγχος καθότι οι εν λόγω γραµµές δεν περιλαµ-
βάνονται. 

          (6) FL 12G* – Η εν λόγω γραµ-
µή αποτελεί το κείµενο του σήµατος. ∆εν θα εκτελείται κάποιος έλεγχος, ωστόσο 
θα απαιτείται η ύπαρξη της. Συνήθως περιλαµβάνει κώδικες ή συνθηµατικά εκµε-
ταλλεύσεως, βάσει των οποίων εκτελούνται αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες. 

          (7) FL 13 – ∆εν θα εκτελείται 
κάποιος έλεγχος καθότι η εν λόγω γραµµή δεν περιλαµβάνεται. 

          (8) FL 15* – ως Standard σήµα 
Απλής µορφής. 

2.7.4.4  Re-Addressed Σήµατα 

         α. Η διαδικασία Re-Addressal αφορά 
στην ανάληψη ενέργειας για αναδιαβίβαση ενός Standard σήµατος σε επιπλέον 
Αποδέκτη/ες (πέραν των Αποδεκτών του αρχικού σήµατος), όταν αυτό απαιτηθεί. 

         β. Η δοµή ενός Re-Addressed σήµα-
τος περιλαµβάνει: 

          (1) Την αντικατάσταση των FL 
1 έως 4 του αρχικού σήµατος. 

          (2) Την προσθήκη νέων FL 5 
έως 7 (τουλάχιστον, και εάν απαιτηθεί 8, 9). 

          (3) Την διατήρηση των FL 5 
έως 13 του αρχικού σήµατος που αναδιαβιβάζεται (οι FL 6 έως και 9 µπορεί να 
παραληφθούν). 

          (4) Την αντικατάσταση της FL 
15. 

         γ. Απαιτούµενες FL και στοιχεία 

για Re-Addressed σήµατα 

          (1) FL 1* – ως Standard σήµα 
Απλής µορφής. 

          (2) FL 2* – O έλεγχος θα περι-
λαµβάνει την εύρεση του βαθµού Προτεραιότητας, ο οποίος θα πρέπει να επανα-
λαµβάνεται (ΖΖ, ΟΟ, PP, RR). Ο βαθµός Προτεραιότητας θα πρέπει να συµφωνεί 
µε αυτόν της νέας FL 5 (σε περίπτωση Dual Precedence µε τον ανώτερο). Κατό-
πιν θα πρέπει να ακολουθεί τουλάχιστον ένας R.I. 

          (3) FL 3* – ως Standard σήµα 
Απλής µορφής, 
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          (4) FL 4* – O έλεγχος θα περι-
λαµβάνει την εύρεση του SWOS. Θα επαληθεύεται το επίπεδο ∆ιαβάθµισης σε 
συνδυασµό µε τον βαθµό Ασφαλείας της FL 12A αρχικού σήµατος. Εφόσον υφί-
σταται και Special Handling Designator, θα εκτελείται επιπρόσθετα επαλήθευση 
για το εάν συµφωνεί µε τον Special Handling Marking της FL 12A, εφόσον έχει ε-
κτελεστεί αντιστοίχιση.  

          (5) FL 5*, 6*, 7*, 8, 9 (Re-
addressal) – ως Standard σήµα Απλής µορφής. 

          (6) FL 5* (Αρχικού σήµατος) – 
O έλεγχος θα περιλαµβάνει µόνο την εύρεση της εν λόγω γραµµής, αλλά δεν θα 
εκτελούνται περαιτέρω έλεγχοι επί των στοιχείων αυτής. 

          (7) FL 6, 7, 8, 9 (Αρχικού σή-
µατος) – ∆εν θα εκτελείται έλεγχος εύρεσης τους, καθότι στο πλαίσιο της αναδια-
βίβασης είναι δυνατόν να παραληφθούν/διαγραφούν. Συνήθως ο σταθµός που 
εκτελεί την αναδιαβίβαση τις διατηρεί. 

          (8) FL 11*, 12Α*, 12Β*, 13* – 
ως Standard σήµα Απλής µορφής. 

          (9) FL 15* – O έλεγχος θα πε-
ριλαµβάνει την εύρεση του SSN. Το SSN θα πρέπει να συµφωνεί µε αυτό της νέ-
ας FL 3.   

2.7.4.5  Σήµατα µε FL Pilot  

         α. Τα σήµατα που φέρουν FL Pilot, 
είναι συνήθως σήµατα στα οποία έχει εφαρµοστεί η διαδικασία Re-Route µε σκο-
πό την ορθή τους δροµολόγηση. 

         β. Στα σήµατα αυτά η FL 1 (του αρχι-
κού) αντικαθίσταται από τις FL Pilot (A, B, C), ενώ οι υπόλοιπες FL διατηρούνται 
(από 2 έως 16). 

         γ. Απαιτούµενες FL και στοιχεία 

για σήµατα µε FL Pilot: 

          (1) FL A / FL 1* – ως Standard 
σήµα Απλής µορφής. 

          (2) FL B  / FL 2* – O έλεγχος 
θα περιλαµβάνει την εύρεση του βαθµού Προτεραιότητας, ο οποίος θα πρέπει να 
επαναλαµβάνεται (ΖΖ, ΟΟ, PP, RR). Ο βαθµός Προτεραιότητας θα πρέπει να 
συµφωνεί µε αυτόν της FL 2 του αρχικού σήµατος. Κατόπιν θα πρέπει να ακο-
λουθεί τουλάχιστον ένας R.I. 

          (3) FL C / FL 4* – O έλεγχος θα 
περιλαµβάνει την εύρεση του SWOS. To SWOS καθώς και ο Special Handling 
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Designator (εφόσον υφίσταται), θα πρέπει να συµφωνούν µε τα αντίστοιχα στοι-
χεία της FL 4 του αρχικού σήµατος. 

          (4) Λοιπές FL από 2 έως 15 
(αρχικό σήµα) – ως Standard σήµα Απλής µορφής. 

2.7.5. Έλεγχος Αύξοντος Αριθµού (CSN) 

      α. Κάθε σήµα µε την έναρξη της εκποµπής του λαµ-
βάνει συγκεκριµένα στοιχεία όπως το SOM και την Ταυτότητα Εκποµπής (Τ.Ι. - 
Transmission Identification). Η µορφή της Τ.Ι. διαφέρει ανά κύκλωµα, ωστόσο α-
ποτελείται από το σύνολο των SCD (Station and channel designator) και CSN 
(Channel Serial Number).  

      β. Το CSN είναι ένας Αύξων Αριθµός που µεταβάλλε-
ται διαδοχικά µε κάθε εκποµπή. Η Τ.Ι. είναι απαραίτητη καθότι ο σταθµός λήψης 
επιβεβαιώνει την λήψη όλων των σηµάτων βάσει της συνέχειας αυτών των α/α, 
διατηρώντας το αντίστοιχο ηµερολόγιο. 

      γ. Από τους τρείς τύπους κυκλωµάτων S/S, MRL, 
PTP, που εκτελείται λήψη σηµάτων από το ΚΕΠΙΚ, θα εφαρµόζεται έλεγχος της 
συνέχειας του CSN κατά την ανάλυση του σήµατος, µόνο στους δύο (MRL, PTP). 
Στο κύκλωµα S/S δεν θα ελέγχεται η συνέχεια του CSN. 

      δ. Στην περίπτωση που θα εκτελείται λήψη ενός CSN 
εκτός της αναµενόµενης αριθµητικής ακολουθίας, θα εµφανίζεται σχετική προει-
δοποίηση στα παράθυρα κυκλωµάτων λήψης. Ωστόσο, πάντοτε το ληφθέν σήµα 
θα διέρχεται κανονικώς τους ελέγχους ανάλυσης και θα προωθείται στην εκάστοτε 
ουρά. 

      ε. Τα στοιχεία του SOM, του SCD καθώς και του εύ-
ρους (range) του CSN θα καθορίζονται µέσω του µενού «RX Channel» σε «Circuit 
Manager». 

      στ. ∆ιάκριση περιπτώσεων ως ακολούθως: 

       (1) MRL:  

        (α) Όσον αφορά ένα εισερχόµενο σήµα µέσω 
κυκλώµατος MRL RX, το λογισµικό θα αναγνωρίζει την ακόλουθη δοµή: 

         1/ Το SOM θα εµφανίζεται σε ξεχω-
ριστή φυσική γραµµή, άνωθεν της T.I. (εκτός σήµατος). Ουσιαστικά το SOM θα 
αφορά του C/S (Call Sign) του ΚΕΠΙΚ. 

         2/ Η Τ.Ι. θα εµφανίζεται σε ξεχωριστή 
φυσική γραµµή, άνωθεν της FL 1 (εκτός σήµατος). 

         3/ Πάντοτε θα προηγείται το συνθη-
µατικό εκµεταλλεύσεως DE. Η T.I. θα περιλαµβάνει το καθορισθέν SCD ακολου-
θούµενο από τον CSN 
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         4/ Έπειτα θα ακολουθεί η FL 1 του 
εκάστοτε σήµατος. 

        (β) O χειριστής θα αιτεί χειροκίνητα την επα-
ναχείριση των απολεσθέντων σηµάτων. Σε περίπτωση λήψης και ανάλυσης σήµα-
τος µε CSN 999, τότε ο αναµενόµενος CSN του επόµενου ληφθέντος σήµατος θα 
είναι 001 (αρχικοποίηση CSN). 

       (2) PTP: 

        (α) Όσον αφορά ένα εισερχόµενο σήµα µέσω 
κυκλώµατος PTP RX, το λογισµικό θα αναγνωρίζει το SOM και την Τ.Ι. στην FL 1 
(εντός σήµατος). Παράδειγµα ως ακολούθως,  

SOM = VZCZC 
SCD = BRA 
CSN = 3452 (µεταβαλλόµενος)  
VZCZCBRA3452     HH 

        (β) Σε περίπτωση που ληφθεί και αναλυθεί 
σήµα: 

         1/ Με CSN εκτός αριθµητικής σειράς, 
τότε το λογισµικό αυτόµατα θα συνθέτει SVC ZFX µε το οποίο θα αιτείται η επα-
νεκποµπή των απολεσθέντων σηµάτων. 

         2/ που έχει επανεκπεµφθεί (ως πα-
ρά. 2.10.3) τότε το λογισµικό θα αναγνωρίζει µόνο τον πρώτο CSN (η Τ.Ι. θα πε-
ριλαµβάνει δύο CSN, τον νέο και τον CSN της αρχικής εκποµπής). 

         3/ χωρίς CSN,  τότε το λογισµικό αυ-
τόµατα θα συνθέτει SVC ZFT µε το οποίο θα ενηµερώνει σχετικά τον έτερο Κόµβο 
για το ότι ένα σήµα ελήφθη χωρίς CSN (ενώ θα εκτελείται σύνθεση SVC ZFX κα-
τόπιν λήψης του επόµενου CSN). 

         4/ Έχοντας ίδιο CSN µε έτερο σήµα, 
τότε το λογισµικό αυτόµατα θα συνθέτει SVC ZFQ µε το οποίο θα ενηµερώνει σχε-
τικά τον έτερο Κόµβο για το ότι δύο σήµατα ελήφθησαν µε τον ίδιο CSN. 

        (γ) Σε περίπτωση λήψης και ανάλυσης σή-
µατος µε CSN 9999, τότε ο αναµενόµενος CSN του επόµενου ληφθέντος σήµατος 
θα είναι 0001 (αρχικοποίηση CSN). 

       (3) S/S 

        (α) Όσον αφορά ένα εισερχόµενο σήµα µέσω 
κυκλώµατος S/S, το λογισµικό θα αναγνωρίζει την ακόλουθη δοµή:  

         (1) Το SOM θα εµφανίζεται σε ξεχω-
ριστή φυσική γραµµή, άνωθεν της T.I. (εκτός σήµατος). Ουσιαστικά το SOM θα 
αφορά του C/S (Call Sign) του ΚΕΠΙΚ. 
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         (2) Η Τ.Ι. θα εµφανίζεται σε ξεχωριστή 
φυσική γραµµή, άνωθεν της FL 1 (εκτός σήµατος). 

         (3) Πάντοτε θα προηγείται το συνθη-
µατικό εκµεταλλεύσεως DE. Η T.I. θα περιλαµβάνει το καθορισθέν SCD ακολου-
θούµενο από τον CSN. 

         (4) Έπειτα θα ακολουθεί η FL 1 του 
εκάστοτε σήµατος Παράδειγµα ως ακολούθως, 

SOM = SXA 
SCD = 1Q NR KPJ (ως Σηµείωση) 
CSN = 001 (µεταβαλλόµενος)  
 

  SXA 
  DE 1Q NR KPJ 001 
  VZCZC     UU 

         (5) Για το κύκλωµα S/S θα ισχύει το 
εξής. Το λογισµικό θα αναγνωρίζει και θα καταχωρεί στο ηµερολόγιο οποιο-
δήποτε ληφθέν SCD, ακόµη και εάν διαφέρει από το καταχωρηθέν σε RX 

Channel. Αυτή η αναγκαιότητα προκύπτει καθότι οι συνδροµητές του δικτύου εί-
ναι παραπάνω του ενός και χρησιµοποιούν διαφορετικά Αόριστα ∆/Κ. 

         (6) O χειριστής θα αιτεί χειροκίνητα 
την επαναχείριση των απολεσθέντων σηµάτων. 

2.7.6. Έλεγχος Επιπέδου ∆ιαβάθµισης 

      α. Το λογισµικό θα καθορίζει το επίπεδο ∆ιαβάθµισης 
ενός σήµατος: 

       (1) Standard - συγκρίνοντας το SWOS της FL 4 µε 
τον βαθµό Ασφαλείας της FL 12A. Σε περίπτωση που τα δύο αυτά στοιχεία συµ-
φωνούν, θα προσδίδεται στο σήµα το επίπεδο ∆ιαβάθµισης που προκύπτει. Kατά 
την καταχώρηση ενός βαθµού Ασφαλείας στην Β.∆. θα αντιστοιχίζεται το κατάλ-
ληλο SWOS. Βάσει αυτής της αντιστοίχισης θα εκτελείται η ανωτέρω σύγκριση. 

       (2) CODRESS - βάσει του περιεχόµενου SWOS σε 
FL 4 (ληφθεί υπ' όψιν ότι τα CODRESS σήµατα πάντοτε χαρακτηρίζονται ως Αδι-
αβάθµητα, προκειµένου να µην αποκαλυφθεί ο πραγµατικός βαθµός Ασφαλείας 
που φέρουν). 

       (3) SVC (Abbreviated SVC) - βάσει του περιεχόµε-
νου SWOS σε FL 4. 

       (4) Re-Addressed - συγκρίνοντας το SWOS της FL 
4 (νέα FL) µε τον βαθµό Ασφαλείας της FL 12A (του αρχικού σήµατος). Σε περί-
πτωση που τα δύο αυτά στοιχεία συµφωνούν, θα προσδίδεται στο σήµα το επί-
πεδο ∆ιαβάθµισης που προκύπτει. 

       (5) Με FL Pilot - συγκρίνοντας το SWOS της FL 4 
(νέα FL) µε το SWOS της FL 4 (του αρχικού σήµατος). Σε περίπτωση που τα δύο 
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αυτά στοιχεία συµφωνούν, θα προσδίδεται στο σήµα το επίπεδο ∆ιαβάθµισης 
που προκύπτει. 

      β. Εάν υφίσταται Special Handling Designator σε FL 4 
(µετά το SWOS) για τα σήµατα: 

       (1) Standard - θα εκτελείται επαλήθευση για το εάν 
συµφωνεί µε τον Special Handling Marking της FL 12A σε περίπτωση που έχει 
εκτελεστεί σχετική αντιστοίχιση. Kατά την καταχώρηση ενός Special Handling 
Marking στην Β.∆. (ως παρά. 8.5) θα υφίσταται η δυνατότητα αντιστοίχισης (δεν 
είναι απαραίτητη) µε έναν Special Handling Designator. Εφόσον υπάρχει, βάσει 
αυτής της αντιστοίχισης θα εκτελείται η ανωτέρω σύγκριση. 

       (2) CODRESS - δεν θα εκτελείται επαλήθευση κα-
θότι περιέχουν την FL 12Α εντός κρυπτογραφηµένου κειµένου. 

       (3) SVC (Abbreviated SVC) - δεν θα εκτελείται επα-
λήθευση καθότι δεν περιέχουν FL 12A. 

       (4) Re-Addressed - θα εκτελείται επαλήθευση για το 
εάν συµφωνεί µε τον Special Handling Marking της FL 12A (του αρχικού σήµα-
τος). 

       (5) FL Pilot - θα εκτελείται επαλήθευση για το εάν 
συµφωνεί µε τον Special Handling Designator της FL 4 (του αρχικού σήµατος). 

      γ. Στην περίπτωση που δεν συµφωνούν για οποιον-
δήποτε λόγο (δεν αναγνωρίζεται/δεν υφίσταται κάποιο στοιχείο), το λογισµικό θα 
προσδίδει στο σήµα το ανώτερο επίπεδο ∆ιαβάθµισης που εντοπίστηκε και θα 
προωθεί το σήµα στην «Faulty Queue». 

      δ. Σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί οποιοδήποτε 
στοιχείο που να προσδιορίζει το επίπεδο ∆ιαβάθµισης, τότε δεν θα προσδίδεται 
στο σήµα επίπεδο ∆ιαβάθµισης και το σήµα θα καταλήγει στην «Faulty Queue». 

    ε. Εάν το λογισµικό εντοπίσει βαθµό Ασφαλείας ανώτερο του 
Secret και εφόσον είναι ενεργή η επιλογή «Clas. senior to Secret», τότε θα εµφα-
νίζεται σχετική ειδοποίηση στην εφαρµογή «Control Manager». 

2.7.7. Χαρακτηρισµός Σήµατος ως Εθνικό 

      α. Tο λογισµικό θα χαρακτηρίζει ένα σήµα ως Εθνικό, 
βάσει των καθορισθεισών κατηγοριών και παραµέτρων αυτών του υπό-µενού 
«Consider as National». 

      β. Εάν έχουν επιλεχθεί παραπάνω της µιας κατηγορί-
ες (SHD, SHM, Classification), τότε οι έλεγχοι του λογισµικού θα αφορούν τον ε-
ντοπισµό όλων των παραµέτρων, καθώς θα πρέπει να επαληθεύεται ο συνδυα-
σµός τους.  
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      γ. Σε περίπτωση που έχουν επιλεγεί παραπάνω της 
µίας κατηγορίες και εφόσον δεν επαληθευτεί ο συνδυασµός όλων των παραµέ-
τρων, το σήµα θα προωθείται στην «Faulty Queue». 

      δ. Οποιοδήποτε σήµα που θα χαρακτηριστεί ως Εθνι-
κό, θα απαγορεύεται να διεκπεραιωθεί µέσω κυκλωµάτων που έχουν χαρακτηρι-
στεί ως NATO (Circuit Manager-Circuits-Basic Parameters. 

      ε. Σε περίπτωση που ένα Εθνικό σήµα πρόκειται 
προωθηθεί σε NATO κύκλωµα βάσει R.I., τότε το λογισµικό να προωθεί το σήµα 
στην «Faulty Queue», αποτρέποντας την εν λόγω ενέργεια (αφορά σήµατα που 
έχουν διέλθει την «Switching Queue»). Αντιθέτως, δεν θα υφίσταται περιορισµός 
δροµολόγησης ενός σήµατος που έχει χαρακτηριστεί ως NATO µέσω κυκλωµά-
των που έχουν χαρακτηριστεί ως Εθνικά. 

2.7.8. Suspected Duplicates 

      α. Κατά την ανάλυση ενός εισερχόµενου Standard 
σήµατος, πρωτοκόλλων ACP 126/127, θα εκτελείται έλεγχος που θα περιλαµβάνει 
τον εντοπισµό τυχόν προγενέστερης λήψης ακριβώς του ίδιου σήµατος για περισ-
σότερες της µιας φοράς. 

      β. Θα ελέγχεται αυτόµατα η οµοιότητα κατόπιν διαδο-
χικής σύγκρισης των στοιχείων των κάτωθι FL µεταξύ των σηµάτων, µε την ακρι-
βώς ακόλουθη σειρά: 

       (1) Όλα τα στοιχεία της FL 2 

       (2) Όλα τα στοιχεία της FL 3 

       (3) Όλα τα στοιχεία της FL 4 και ειδικά η ύπαρ-
ξη/µεταβολή OPSIG 

       (4) Ο Βαθµός Προτεραιότητας, η ΗΩΠ και ειδικά η 
ύπαρξη/µεταβολή OPSIG (FL 5) 

       (5) Ο Εκδότης (FL 6) 

       (6) Οι Αποδέκτες προς Ενέργεια (FL 7) 

       (7) Οι Αποδέκτες προς Κοινοποίηση (FL 8, εφόσον 
υφίσταται) 

       (8) Όλα τα στοιχεία της FL 12 A 

      γ. Για τα σήµατα πρωτοκόλλου ACP 127 ο έλεγχος θα 
αφορά όλες τις FL, ενώ για σήµατα πρωτοκόλλου ACP 126 ο έλεγχος θα εκτελεί-
ται/ξεκινά από την FL 5 και κάτω. 

      δ. Σε περίπτωση που εντοπισθεί διαφοροποίηση σε 
οποιοδήποτε στοιχείο (έστω και σε ένα), ο έλεγχος θα τερµατίζεται επί τόπου και 
το σήµα θα αναγνωρίζεται ως διαφορετικό.  
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      ε. Σε περίπτωση εξακρίβωσης λήψης του ίδιου σήµα-
τος, αυτό θα χαρακτηρίζεται ως «Suspected Duplicate» και θα προωθείται στην 
«Faulty Queue». Ωστόσο, σε περίπτωση που εξακριβωθεί η λήψη του ίδιου σήµα-
τος, εάν φέρει τον κώδικα ZFG στην FL 5 µετά την ΗΩΠ, δεν θα χαρακτηρίζεται 
ως «Suspected Duplicate» και θα διεκπεραιώνεται κανονικώς.   

2.7.9. Έλεγχος R.I. / Αποδεκτών 

      Όσον αφορά την εκτέλεση ελέγχων αναφορικά µε τους 
R.I., τους Αποδέκτες καθώς και την ορθότητα αντιστοίχισης αυτών, το λογισµικό 
θα εφαρµόζει διαφορετικές λειτουργίες ελέγχων ανά τύπο σηµάτων. 

2.7.9.1  Standard Σήµατα 

         α. Οι Αποδέκτες έκαστου εισερχόµε-
νου Standard σήµατος περιέχονται στις FL 7 και 8. Όπως θα αναφερθεί και σε 
επόµενο κεφάλαιο σε κάθε Αποδέκτη κατά τη σύνθεση του σήµατος αντιστοιχίζε-
ται ένας R.I. Η εν λόγω αντιστοίχιση εκτελείται αυτόµατα βάσει του καταχωρηθέ-
ντος R.I. ανά Αποδέκτη, σε Β.∆. εκάστοτε λογισµικού διαχείρισης σηµάτων. 

         β. Εάν πρόκειται για µεµονωµένο 
Αποδέκτη, ο R.I. προηγείται αυτού σε FL 7 ή 8, αποτελώντας ένα σύνολο R.I.-
Αποδέκτη. Επιπρόσθετα, ο R.I. θα εµφανίζεται και στην FL 2. Εξαίρεση αποτε-
λούν τα σήµατα που περιλαµβάνουν µόνον έναν Αποδέκτη (σήµατα µονής διεύ-
θυνσης – single Address). Σε αυτά ο R.I. του Αποδέκτη εµφανίζεται µόνον στην FL 
2. 

         γ. Εάν πρόκειται για Οµάδα Αποδε-
κτών, τότε κάθε R.I. που αντιστοιχεί σε κάθε έναν Αποδέκτη, εµφανίζεται µόνον 
στην FL 2 του σήµατος. 

         δ. Υφίσταται η περίπτωση που Εκδό-
της σήµατος συµπεριλάβει Οδηγίες Εκποµπής για έναν Αποδέκτη στην FL 4 
(Transmission Instructions). Οι Οδηγίες Εκποµπής χρησιµοποιούνται όταν ο Εκ-
δότης ενός σήµατος δεν γνωρίζει τον ακριβή R.I. ενός Αποδέκτη. Προς εξασφάλι-
ση επίδοσης του σήµατος σε εν λόγω Αποδέκτη, θέτει τον R.I. ενός ΚΕ-
ΠΙΚ/Κόµβου. Το εκάστοτε ΚΕΠΙΚ/Κόµβος λαµβάνοντας σήµα µε Οδηγίες Εκπο-
µπής, καθίσταται αυτοµάτως υπεύθυνο για την ορθή δροµολόγηση του σήµατος 
για τους Αποδέκτες που συµπεριλαµβάνονται σε αυτές και φέρουν τον R.I. του. 
Εάν πρόκειται για µεµονωµένο Αποδέκτη, ο R.I. του ΚΕΠΙΚ/Κόµβου τίθεται τόσο 
στις Οδηγίες της FL 4, όσο και προ του Αποδέκτη στις FL 7/8.Εάν πρόκειται για 
Αποδέκτη που περιέχεται σε Οµάδα Αποδεκτών, ο R.I. του ΚΕΠΙΚ/Κόµβου τίθεται 
µόνο στις Οδηγίες της FL 4. Η δοµή των Οδηγιών Εκποµπής περιλαµβάνει έναν 
R.I., το συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως "Τ" και έναν Αποδέκτη. Κάθε ένα από αυτά 
τα σετ θα αντιµετωπίζεται ως σύνολο R.I.-Αποδέκτη, όπως παραπάνω. 

         ε. Κατά τη φάση ανάλυσης ενός ει-
σερχόµενου Standard σήµατος, το λογισµικό θα ελέγχει κάθε σύνολο R.I.-
Αποδέκτη (πραγµατικό για µεµονωµένους Αποδέκτες και νοητό για κάθε Αποδέ-
κτη Οµάδας Αποδεκτών ή µεµονωµένο Αποδέκτη σήµατος µονής διεύθυνσης), µε 
σκοπό να εντοπίσει: 
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          (1) Σύνολα που περιέχουν R.I. 
χαρακτηρισµένο ως Internal ή Center. 

          (2) Σύνολα που περιέχουν Α-
ποδέκτη που έχει αντιστοιχηθεί στην Β.∆. µε Internal ή Center R.I. 

          (3) Για όσα εντοπιστούν και 
µόνον για αυτά, το λογισµικό θα συγκρίνει ξεχωριστά κάθε σύνολο R.I.-Αποδέκτη 
του σήµατος, µε το αντίστοιχο σύνολο R.I-Αποδέκτη που είναι καταχωρηµένο 
στην Β.∆. του ΚΕΠΙΚ, µε σκοπό την επαλήθευση ορθότητας αντιστοίχισης R.I. µε 
Αποδέκτη. 

          (4) Σε περίπτωση ασυµφωνίας 
(έστω και για ένα σύνολο), το εκάστοτε σήµα θα προωθείται στην «Faulty 
Queue». 

         στ. Σε περίπτωση που ένας Αποδέ-
κτης δεν αναγνωριστεί (είτε λόγω µη ικανοποιητικής λήψης/παραφθοράς, είτε λό-
γω µη καταχώρησης του στην Β.∆.), η παραπάνω συνθήκη θα διαµορφώνεται ως 
εξής: 

          (1) Εάν εντοπιστεί σύνολο µε 
R.I. χαρακτηρισµένο ως Internal ή Center ακολουθούµενο από "άγνωστο" Αποδέ-
κτη, το σήµα θα προωθείται στην «Faulty Queue» τουλάχιστον για τον λόγο αυτό, 
ενώ ο παραπάνω έλεγχος θα εκτελείται και για τα υπόλοιπα σύνολα. 

          (2) Όσον αφορά τη δεύτερη 
περίπτωση, δεν θα είναι δυνατός ο εντοπισµός συνόλου Αποδέκτη που έχει αντι-
στοιχηθεί στην Β.∆. µε Internal ή Center R.I., καθώς ο Αποδέκτης δεν θα αναγνω-
ρίζεται. Αυτό θα αφορά µόνο συγκεκριµένα ανά περίπτωση σύνολα µε "άγνω-
στους" Αποδέκτες, για τα οποία δεν θα εκτελείται έλεγχος ορθότητας R.I.-
Αποδέκτη. Ουσιαστικά το λογισµικό θα "αγνοεί" κάθε τέτοιο σύνολο, ενώ δεν θα 
αποτελούν αιτία προώθησης του σήµατος στην «Faulty Queue». Ωστόσο, θα ε-
κτελείται ο παραπάνω έλεγχος για όλα τα υπόλοιπα σύνολα. 

         ζ. Στην περίπτωση που οι Οδηγίες 
Εκποµπής αφορούν µεµονωµένο Αποδέκτη, τότε τα αντίστοιχα σύνολα των FL 4 
και FL 7/8 θα πρέπει να συµφωνούν. Εάν δεν συµφωνούν, και σε περίπτωση που 
τουλάχιστον το ένα εκ των δύο περιέχει Internal ή Center R.I., το σήµα θα προω-
θείται στην «Faulty Queue». 

         η. Εάν οι Οδηγίες Εκποµπής αφο-
ρούν Αποδέκτη που περιέχεται σε Οµάδα Αποδεκτών, τότε θα εκτελείται ο αντί-
στοιχος έλεγχος που αναφέρθηκε παραπάνω στα "νοητά" σύνολα. 

         θ. Εφόσον οι Internal R.I. αφορούν 
Ασύρµατα κυκλώµατα ευθύνης ΚΕΠΙΚ και επειδή οι Center R.I. αφορούν το ΚΕ-
ΠΙΚ ως Αποδέκτη, θα πρέπει να δικαιολογείται/ εξασφαλίζεται η ύπαρξη κάθε In-
ternal και Center R.I. στην FL 2 έκαστου σήµατος. 

         ι. Σε περίπτωση που κάποιος Inter-
nal ή Center R.I.: 
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          (1) δεν περιλαµβάνεται στην FL 
2, ενώ θα έπρεπε 

          (2) περιλαµβάνεται στην FL 2, 
ενώ δεν θα έπρεπε, 

το σήµα θα προωθείται στην «Faulty Queue». 

         ια. Σε περίπτωση που στην FL 2, πε-
ριλαµβάνεται ένας "άγνωστος" R.I., το σήµα θα προωθείται στην «Faulty Queue». 
Τέτοιοι R.I. µπορεί απλώς να µην είναι  καταχωρηµένοι στην B.∆., ή µπορεί να εί-
ναι λανθασµένοι/κατηργηµένοι. Ωστόσο, θα εκτελείται πάντοτε ο έλεγχος ύπαρξης 
R.I. ρίζας (Root). Εάν έχει καταχωρηθεί στη Β.∆. ένας Root R.I., που οι χαρακτή-
ρες του αντιστοιχούν επακριβώς στους πρώτους χαρακτήρες του "άγνωστου" R.I., 
το σήµα θα διεκπεραιώνεται κανονικώς. 

         ιβ. Εφόσον δεν υφίσταται R.I. ή ο κώ-
δικας ΖΕΝ προ ενός µεµονωµένου Αποδέκτη, το σήµα θα προωθείται στην Faulty 
Queue. Ο εν λόγω κανόνας θα ισχύει µόνον για σήµατα που περιέχουν παραπά-
νω του ενός Αποδέκτες και όχι για σήµατα µονής διεύθυνσης. 

         ιγ. Εφόσον θα υφίσταται R.I. προ µιας 
Οµάδας Αποδεκτών, το σήµα θα προωθείται στην Faulty Queue. Είτε δεν θα προ-
ηγείται τίποτα µιας Οµάδας Αποδεκτών, είτε θα υφίστανται οι κώδικες ZOC, ZEN. 

         ιδ. ∆εν θα εκτελείται έλεγχος σε σύνο-
λα R.I.-Αποδεκτών, για Αποδέκτες που έχουν αντιστοιχηθεί στην Β.∆. µε Internal ή 
Center R.I., εφόσον: 

          (1) Προηγείται ο κώδικας ZEN 
αντί R.I. σε FL7/8. Ο κώδικας ZEN υποδηλώνει ότι το σήµα έχει ήδη παραδοθεί 
στον εκάστοτε Αποδέκτη µε έτερο τρόπο. 

          (2) Περιέχονται σε FL 9 (XMT). 
Χαρακτηρίζονται ως Εξαιρούµενοι Αποδέκτες, για τους οποίους εξαιρείται η επί-
δοση του σήµατος. 

         ιε. Θα υφίσταται η δυνατότητα κατα-
χώρησης µέχρι και 4 R.I. ανά Αποδέκτη στη Β.∆. του ΚΕΠΙΚ. 

         ιστ. Κατά τη φάση της ανάλυσης ενός 
σήµατος που περιέχει Αποδέκτη ανωτέρω περίπτωσης και σε περίπτωση που η 
καταχώρηση αφορά Internal R.I, θα αρκεί η εύρεση µόνο ενός εκ των καταχωρη-
θέντων R.I. (όχι απαραίτητα του Primary), για την περαιτέρω διεκπεραίωση του 
σήµατος. Το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση που ένας τέτοιος Αποδέκτης ε-
µπεριέχεται σε µια Οµάδα Αποδεκτών. 

2.7.9.2  CODRESS Σήµατα 

         α. Σε αντίθεση µε τα Standard, στα 
CODRESS σήµατα οι FL 7 και FL 8 και κατά συνέπεια οι Αποδέκτες περιέχονται 
εντός κρυπτογραφηµένου κειµένου. Γι αυτό το λόγο πάντοτε περιέχουν Οδηγίες 
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Εκποµπής στην FL 4, προκειµένου να γίνεται αντιληπτό ποιον Αποδέκτη αφο-
ρούν. 

         β. Η δοµή των Οδηγιών διαφοροποι-
είται καθόσον περιλαµβάνει έναν R.I., το συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως "Τ" και ένα 
∆ιακριτικό κλήσεως. Τo ∆ιακριτικό κλήσεως χρησιµοποιείται αντί είτε µεµονωµέ-
νου Αποδέκτη, είτε Οµάδας Αποδεκτών, προς απόκρυψη της ταυτότητας αυτών. 
Τονίζεται ότι δεν θα εκτελείται κάποιος έλεγχος ορθότητας επί του συνόλου R.I.-
∆ιακριτικού κλήσεως, καθότι τα ∆/Κ δεν θα είναι (και δεν απαιτείται να είναι) κατα-
χωρηµένα στην B.∆.  

         γ. Κατά τη φάση ανάλυσης ενός ει-
σερχόµενου CODRESS σήµατος θα ισχύουν οι κάτωθι έλεγχοι: 

          (1) Θα πρέπει να δικαιολογεί-
ται/εξασφαλίζεται η ύπαρξη κάθε Internal ή Center R.I. στην FL 2, βάσει των R.I. 
της FL 4.  

          (2) Σε περίπτωση που κάποιος 
Internal ή Center R.I.: 

           (α) δεν περιλαµβάνεται 
στην FL 2, ενώ θα έπρεπε, 

           (β) περιλαµβάνεται στην 
FL 2, ενώ δεν θα έπρεπε, 

το σήµα θα προωθείται στην «Faulty Queue». 

          (3) Σε περίπτωση που στην FL 
2, περιλαµβάνεται ένας "άγνωστος" R.I., το σήµα θα προωθείται στην «Faulty 
Queue». Ωστόσο, θα εκτελείται πάντοτε ο έλεγχος ύπαρξης R.I. ρίζας (Root). 

2.7.9.3  SVC Σήµατα 

         α. Στα «Standard» σήµατα µε SIC 
SVC, οι εκτελούµενοι έλεγχοι R.I. /Ορθότητας R.I.-Αποδεκτών θα ταυτίζονται µε 
αυτούς των «Standard» σηµάτων. 

         β. Στα «Abbreviated SVC», δεν θα 
εκτελείται κάποιος έλεγχος ορθότητας R.I.-Αποδέκτη, καθότι δεν περιλαµβάνουν 
ούτε Οδηγίες Εκποµπής (FL 4), αλλά ούτε και FL 7/8 και κατά συνέπεια Αποδέ-
κτες. 

         γ. Στην FL 2 θα περιέχεται µόνον έ-
νας R.I., βάσει του οποίου θα δροµολογούνται. Σε περίπτωση που αυτός ο R.I. 
στην FL 2, είναι "άγνωστος", το σήµα θα προωθείται στην «Faulty Queue». Ωστό-
σο, θα εκτελείται πάντοτε ο έλεγχος ύπαρξης R.I. ρίζας (Root).  

2.7.9.4  Re-Addressed Σήµατα 
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         Οι εκτελούµενοι έλεγχοι R.I. /Ορθότητας 
R.I.-Αποδεκτών θα ταυτίζονται µε αυτούς των «Standard» σηµάτων, όπως περι-
γράφηκαν παραπάνω, αλλά θα αφορούν αποκλειστικά τις FL 2, 4, 7, 8 του 
πρώτου τµήµατος 

2.7.9.5  Σήµατα µε FL Pilot  

         α. Όπως και στα «Standard» σήµατα, 
η δοµή των Οδηγιών Εκποµπής περιλαµβάνει έναν R.I., το συνθηµατικό εκµεταλ-
λεύσεως "Τ" και έναν Αποδέκτη. Κάθε ένα από αυτά τα σετ θα αντιµετωπίζεται ως 
σύνολο R.I.-Αποδέκτη. 

         β. Κατά τη φάση ανάλυσης ενός ει-
σερχόµενου σήµατος µε FL Pilot, το λογισµικό θα ελέγχει κάθε σύνολο R.I.-
Αποδέκτη της FL 4, µε σκοπό να εντοπίσει: 

          (1) Σύνολα που περιέχουν R.I. 
χαρακτηρισµένο ως Internal ή Center. 

          (2) Σύνολα που περιέχουν Α-
ποδέκτη που έχει αντιστοιχηθεί στην Β.∆. µε Internal ή Center R.I. 

          (3) Για όσα εντοπιστούν και 
µόνον για αυτά, το λογισµικό θα συγκρίνει ξεχωριστά κάθε σύνολο R.I.-Αποδέκτη 
της FL 4, µε το αντίστοιχο σύνολο R.I-Αποδέκτη που είναι καταχωρηµένο στην 
Β.∆. του ΚΕΠΙΚ, µε σκοπό την επαλήθευση ορθότητας αντιστοίχισης R.I. µε Απο-
δέκτη. 

          (4) Σε περίπτωση ασυµφωνίας 
(έστω και για ένα σύνολο), το εκάστοτε σήµα θα προωθείται στην Faulty Queue. 

          (5) Σε περίπτωση που ένας 
Αποδέκτης των Οδηγιών Εκποµπής (FL 4) δεν αναγνωριστεί (είτε λόγω µη ικανο-
ποιητικής λήψης/παραφθοράς, είτε λόγω µη καταχώρησης του στην Β.∆.), η πα-
ραπάνω συνθήκη θα διαµορφώνεται ως εξής: 

           (α) όσον αφορά την 
πρώτη περίπτωση, εάν εντοπιστεί σύνολο µε R.I. χαρακτηρισµένο ως Internal ή 
Center ακολουθούµενο από "άγνωστο" Αποδέκτη, το σήµα θα προωθείται στην 
«Faulty Queue» τουλάχιστον για τον λόγο αυτό, ενώ ο παραπάνω έλεγχος θα ε-
κτελείται και για τα υπόλοιπα σύνολα. 

           (β) όσον αφορά τη δεύ-
τερη, δεν θα είναι δυνατός ο εντοπισµός συνόλου Αποδέκτη που έχει αντιστοιχη-
θεί στην Β.∆. µε Internal ή Center R.I., καθώς ο Αποδέκτης δεν θα αναγνωρίζεται. 
Αυτό θα αφορά µόνο συγκεκριµένα ανά περίπτωση σύνολα µε "άγνωστους" Απο-
δέκτες, για τα οποία δεν θα εκτελείται έλεγχος ορθότητας R.I.-Αποδέκτη. Ουσια-
στικά το λογισµικό θα "αγνοεί" κάθε τέτοιο σύνολο, ενώ δεν θα αποτελούν αιτία 
προώθησης του σήµατος στην «Faulty Queue». Ωστόσο, θα εκτελείται ο παραπά-
νω έλεγχος για όλα τα υπόλοιπα σύνολα. 
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          (6) Θα πρέπει να δικαιολογεί-
ται/εξασφαλίζεται η ύπαρξη κάθε Internal ή Center R.I. στην FL 2, βάσει των R.I. 
της FL 4. Σε περίπτωση που κάποιος Internal ή Center R.I.: 

           (α) δεν περιλαµβάνεται 
στην FL 2, ενώ θα έπρεπε, 

           (β) περιλαµβάνεται στην 
FL 2, ενώ δεν θα έπρεπε, 

το σήµα θα προωθείται στην «Faulty Queue». 

          (7) Σε περίπτωση που στην FL 
2, περιλαµβάνεται ένας "άγνωστος" R.I., το σήµα θα προωθείται στην «Faulty 
Queue». Ωστόσο, θα εκτελείται πάντοτε ο έλεγχος ύπαρξης R.I. ρίζας (Root).  

2.7.10. Faulty Queue 

      α. Κάθε εισερχόµενο σήµα κατά την ανάλυση θα διέρ-
χεται τους ανά περίπτωση απαραίτητους ελέγχους. 

      β. Οποιοδήποτε σφάλµα, αναντιστοιχία, απόκλιση α-
ναφορικά µε την ορθότητα που ορίζουν: 

       (1) Οι κανόνες των ελέγχων που περιγράφηκαν σε 
ανωτέρω παραγράφους. 

       (2) οι κανόνες που διέπουν τη σειρά εγχειριδίων 
ACP 127 καθώς και των εγχειριδίων ACP 100, 117, 121, 126, 131, 176,  

το εκάστοτε σήµα θα προωθείται στην «Faulty Queue», αρχικώς προς έλεγχο και 
κατόπιν προς ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών από τον χειριστή, µε σκοπό 
την διεκπεραίωση του. 

      γ. Παραδείγµατα λανθασµένων σηµάτων και επιπλεόν 
κατευθύνσεις θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο κατά τη φάση Ανάλυσης και Ανάπτυ-
ξης του λογισµικού από αρµόδιο προσωπικό του ΠΝ. Η µορφή της επεξήγησης 
που θα εµφανίζεται για κάθε περίπτωση σφάλµατος εντός πλαισίου «Errors» θα 
υποδεικνύει στον χειριστή τα σηµεία όπου υφίστανται σφάλµατα. Επίσης, µε γνώ-
µονα ότι ορισµένα στοιχεία των FL είναι αλληλεξαρτώµενα (dependent), η επεξή-
γηση των σφαλµάτων θα διαµορφώνεται κατάλληλα, συναρτήσει του γεγονότος 
αυτού. Θα υφίστανται αντίστοιχες σχέσεις/dependencies µεταξύ των επεξηγήσεων 
που θα εµφανίζονται. Λόγου χάριν, εάν απουσιάζει πλήρως µια FL, θα εµφανίζεται 
µόνον η αντίστοιχη επεξήγηση, ενώ δεν θα εµφανίζονται επεξηγήσεις σφάλµατος 
που αφορούν αναντιστοιχία στοιχείων (αυτής µε στοιχεία έτερης FL) που περι-
λαµβάνει. 

      δ. Ο χειριστής ελέγχοντας κάθε σήµα, θα προβαίνει 
στις κατάλληλες διορθώσεις. Πατώντας το «Command Button Check», οι επεξη-
γήσεις των σφαλµάτων θα διαµορφώνονται ανάλογα βάσει των «dependencies». 
Εφόσον, επιλύεται/διορθώνεται ένα σφάλµα η εκάστοτε αντίστοιχη ειδοποίηση θα 
απαλείφεται. 
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      ε. Σε περίπτωση απαλοιφής όλων των σφαλµάτων, 
εντός πλαισίου «Errors» θα εµφανίζεται η ειδοποίηση «Message Corrected». 

      στ. Κατά τη φάση ανάλυσης ενός εισερχόµενου Stan-
dard σήµατος, το λογισµικό θα ελέγχει κάθε σύνολο R.I.-Αποδέκτη (πραγµατικό 
για µεµονωµένους Αποδέκτες και νοητό για κάθε Αποδέκτη Οµάδας Αποδεκτών ή 
µεµονωµένο Αποδέκτη σήµατος µονής διεύθυνσης): 

       (1) Για σύνολα που περιέχουν R.I. χαρακτηρισµένο 
ως Internal ή Center. 

       (2) Για σύνολα που περιέχουν Αποδέκτη που έχει 
αντιστοιχηθεί στην Β.∆. µε Internal ή Center R.I. 

       (3) Όσα εντοπιστούν (και µόνον για αυτά), το λογι-
σµικό θα συγκρίνει ξεχωριστά κάθε σύνολο R.I.-Αποδέκτη του σήµατος, µε το α-
ντίστοιχο σύνολο R.I-Αποδέκτη που είναι καταχωρηµένο στην Β.∆. του ΚΕΠΙΚ, µε 
σκοπό την επαλήθευση ορθότητας αντιστοίχισης R.I. µε Αποδέκτη. 

       (4) Σε περίπτωση που κάποιος Internal ή Center 
R.I.: 

        (α) δεν περιλαµβάνεται στην FL 2, ενώ θα 
έπρεπε, 

        (β) περιλαµβάνεται στην FL 2, ενώ δεν θα 
έπρεπε, 

το σήµα θα προωθείται στην «Faulty Queue». 

      ζ. Σε περίπτωση εξακρίβωσης λήψης του ίδιου σήµα-
τος παραπάνω της µιας φοράς, αυτό θα χαρακτηρίζεται ως «Suspected 
Duplicate» και θα προωθείται στην «Faulty Queue». Η ειδοποίηση που θα εµφα-
νίζεται θα περιλαµβάνει το ID του συγκεκριµένου σήµατος, καθώς και το ΙD όσων 
σηµάτων είναι ίδια µε αυτό ως ακολούθως: 

Suspected Duplicate  - This Msg <ID:xxxx..> with Msg/Msgs 

<ID:xxxx..>, <ID:xxxx..> �.  

      η. Σε περίπτωση που ληφθεί σήµα, στο οποίο δεν ε-
ντοπιστεί καµία από τις FL 1, 2, 3, 4, 5, 6, τότε θα χαρακτηρίζεται ως «probably 
Chaotic». Συνήθως αφορά τη λήψη παρεφθαρµένου/χαοτικού κειµένου, λόγω µη 
ικανοποιητικής ποιότητας λήψης. 

      θ. Μέσω της «Faulty Queue» θα υφίσταται η δυνατό-
τητα ολοκληρωτικής διαγραφής τέτοιου είδους δεδοµένων ενώ θα εµφανίζεται η 
ακόλουθη ειδοποίηση «Msg Probably Chaotic». 

      ι. Σε περίπτωση που ληφθεί σήµα πρωτοκόλλου 
ACP 127, το οποίο εντός κειµένου περιέχει σελίδα µε αριθµό άνω του 20 (π.χ. 
PAGE 21 RKQNZCO 0030 1931200), το σήµα θα προωθείται στην «Faulty 
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Queue» προς έλεγχο, ενώ θα εµφανίζεται η ακόλουθη ειδοποίηση «Msg too long, 
probably wrong division format (pages/sections)». 

2.8. Εξερχόµενα σήµατα – FL και στοιχεία 

    α. Τα εξερχόµενα σήµατα, είναι σήµατα που θα συντάσσονται 
και εκδίδονται από το ΚΕΠΙΚ. Όσον αφορά τα «Standard» σήµατα ως εκδότης δύ-
ναται να τεθεί ο εκάστοτε Αποδέκτης ZKP. 

    β. Κατόπιν συµπλήρωσης/επιλογής των επιθυµητών πεδί-
ων/στοιχείων, θα εκτελείται έλεγχος για την ύπαρξη των ελάχιστων απαραίτητων, 
προκειµένου να εξασφαλίζεται η ορθότητα του σήµατος. Εφόσον το σήµα πληροί 
τις προϋποθέσεις, θα εκτελείται αυτόµατα η σύνθεση του, και θα παράγεται ένα 
αντίγραφο µορφής πρωτοκόλλου ACP 127. 

    γ. Κατά τη φάση σύνθεσης, θα δηµιουργούνται οι απαραίτητες 
FL, ενώ θα εφαρµόζονται πιστά οι αρχές σελιδοποίησης (Pages) και διαίρεσης σε 
τµήµατα (Sections/Parts), ανάλογα µε την έκταση του σήµατος / τον αριθµό των 
φυσικών γραµµών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά σε σειρά εγχειριδίων 
ACP 127.  

    δ. Κάθε εξερχόµενο σήµα, θα αντιµετωπίζεται από το λογισµι-
κό ως εισερχόµενο και θα λαµβάνει αντίστοιχο κλειδί (ID) εισερχόµενου σήµατος. 
Έπειτα, θα προωθείται στην «Switching Queue», θα παράγονται τα ανά περίπτω-
ση απαραίτητα αντίγραφα, τα οποία και θα λαµβάνουν έκαστο διαφορετικό κλειδί. 

    ε. Οι κανόνες που θα διέπουν τη σύνθεση ενός εξερχόµενου 
σήµατος θα περιγραφούν παρακάτω, ανά τύπο σήµατος. 

2.8.1. Σήµατα Standard 

      α. Η σύνταξη ενός εξερχόµενου «Standard» σήµατος 
θα εκτελείται µέσω του υπο-µενού «New Message». Κατόπιν σύνθεσης, ένα 
«Standard» σήµα θα λαµβάνει τις ακόλουθες FL και στοιχεία: 

       (1) FL 1 - θα περιλαµβάνει σε µία φυσική γραµµή: 

        (α) Το SOFT (VZCZC), 

        (β) πέντε διαστήµατα, 

        (γ) Το SWN (UU/HH), συµφώνως επιλεγµέ-
νου βαθµού Ασφαλείας πεδίου Classification. 

       (2) FL 2 - θα περιλαµβάνει: 

        (α) Τον επιλεγµένο βαθµό Προτεραιότητας 
δις (ΖΖ, ΟΟ, PP, RR) πεδίου «Precedence». Σε περίπτωση «Dual Precedence» 
θα τίθεται µόνον ο ανώτερος. 

        (β) Όλους τους R.I. που αντιστοιχούν σε κά-
θε έναν Αποδέκτη που συµπληρώθηκαν σε Boxes ΤΟ/INFO, είτε πρόκειται για 
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µεµονωµένους Αποδέκτες, είτε για το σύνολο των Αποδεκτών που απαρτίζουν µια 
Οµάδα. Οι R.I. θα αντλούνται από την Β.∆. του ΚΕΠΙΚ βάσει της αντιστοίχισης 
R.I.-Αποδέκτη. Επιπρόσθετα, εάν έχουν καταχωρηθεί στη Β.∆. του ΚΕΠΙΚ Οδηγί-
ες Εκποµπής για κάποιον Αποδέκτη των Boxes TO/INFO, κάθε R.I. των Οδηγιών 
Εκποµπής θα εµφανίζεται στην FL 2. 

        (γ) ∆εν θα εµφανίζεται ο R.I. των Αποδεκτών 
που έχουν χαρακτηριστεί ως Εξαιρούµενοι (όσοι έχουν συµπληρωθεί στο Box 
ΧΜΤ). Ωστόσο, σε περίπτωση που ο εν λόγω R.I. αντιστοιχεί σε οποιονδήποτε 
άλλο Αποδέκτη, τότε θα προστίθεται κανονικώς. 

        (δ) Κάθε R.I. θα πρέπει να εµφανίζεται µόνον 
µια φορά και µε αλφαβητική σειρά, ενώ οι R.I. θα καταλαµβάνουν όσες φυσικές 
γραµµές απαιτηθούν. 

       (3) FL 3 - θα περιλαµβάνει σε µια φυσική γραµµή: 

        (α) Το συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως DE. 

        (β) Τον R.I. (OSRI) που έχει αντιστοιχηθεί 
στον επιλεγµένο Αποδέκτη πεδίου FROM. 

        (γ) Το OSSN/SSN – θα προστίθεται ο Αύξων 
αριθµός Εξερχόµενου σήµατος του ΚΕΠΙΚ. 

        (δ) Την Julian Date – θα προστίθεται βάσει 
τρέχουσας ηµεροµηνίας και χρόνου συστήµατος ΚΕΠΙΚ. 

       (4) FL 4 - θα περιλαµβάνει τα στοιχεία: 

        (α) SWOS, συµφώνως επιλεγµένου βαθµού 
Ασφαλείας (Classification). Kατά την καταχώρηση ενός βαθµού Ασφαλείας στην 
Β.∆. θα αντιστοιχίζεται το κατάλληλο SWOS. Βάσει αυτής της αντιστοίχισης θα 
εκτελείται η ανωτέρω προσθήκη. 

        (β) SHD, συµφώνως επιλογής/ων σε πεδίο 
«Special Handling Marking» (εφόσον υφίσταται) . Kατά την καταχώρηση ενός 
«Special Handling Marking» στην Β.∆. θα υφίσταται η δυνατότητα αντιστοίχισης 
(δεν είναι απαραίτητη) µε έναν «Special Handling Designator». Εφόσον υπάρχει, 
βάσει αυτής της αντιστοίχισης θα εκτελείται η ανωτέρω προσθήκη. Ο SHD θα έπε-
ται του SWOS (στην ίδια φυσική γραµµή), ενώ µεταξύ τους θα εµφανίζεται µια κά-
θετος. Επιπρόσθετα, εάν έχουν επιλεγεί παραπάνω του ενός SHM, οι αντίστοιχοι 
SHD θα εµφανίζονται µε την ανάλογη σειρά. 

        (γ) OPSIG, εφόσον έχει συµπληρωθεί σε α-
ντίστοιχο πεδίο και έχει επιλεγεί η FL 4 (εάν έχουν επιλεγεί παραπάνω του ενός, 
να εµφανίζονται µε την ανάλογη σειρά). 

        (δ) Transmission Instructions/Οδηγίες Εκπο-
µπής – Εάν έχουν καταχωρηθεί στη Β.∆. του ΚΕΠΙΚ Οδηγίες Εκποµπής για κά-
ποιον Αποδέκτη των Boxes TO/INFO, κάθε µια θα εµφανίζεται σε ξεχωριστή φυ-
σική γραµµή (κάτωθεν της γραµµής του SWOS). Σε περίπτωση που έχουν κατα-
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χωρηθεί Οδηγίες Εκποµπής για κάποιον Αποδέκτη εντός Box ΧΜΤ (Εξαιρούµε-
νος) δεν θα εµφανίζονται. 

       (5) FL 5 – θα περιλαµβάνει σε µια φυσική γραµµή: 

        (α) τα στοιχεία της DTG, τα οποία θα προ-
κύπτουν βάσει τρέχουσας ηµεροµηνίας και χρόνου συστήµατος ΚΕΠΙΚ. Ωστόσο, 
όπως θα αναφερθεί και στη συνέχεια, θα είναι δυνατή η τροποποίηση αυτών κατά 
την τελική υπογραφή/έγκριση του σήµατος. 

        (β) τον/τους OPSIG, εφόσον έχουν συµπλη-
ρωθεί σε αντίστοιχο πεδίο και έχει επιλεγεί η FL 5 (εάν έχουν επιλεγεί παραπάνω 
του ενός, να εµφανίζονται µε την ανάλογη σειρά). 

       (6) FL 6 – θα περιλαµβάνει σε µια φυσική γραµµή: 

        (α) Το συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως FM 

        (β) τον Αποδέκτη που συµπληρώθηκε σε 
Box FROM, ο οποίος και θα αποτελεί τον Εκδότη του σήµατος. 

       (7) FL 7 – θα περιλαµβάνει το συνθηµατικό εκµε-
ταλλεύσεως TO καθώς επίσης και τον/τους Αποδέκτες (προς Ενέργεια) που συ-
µπληρώθηκαν σε Box ΤΟ, κάθε έναν σε ξεχωριστή φυσική γραµµή. Σε περίπτωση 
που: 

        (α) πρόκειται για µεµονωµένο Αποδέκτη, θα 
προστίθεται/προηγείται αυτού ο R.I. (µετά καθέτου), που έχει αντιστοιχηθεί µε αυ-
τόν σε Β.∆. Στην περίπτωση που έχουν αντιστοιχηθεί παραπάνω του ενός R.I. 
στον Αποδέκτη αυτό, να εµφανίζεται µόνον ο R.I. που έχει χαρακτηριστεί ως Pri-
mary (µέσω της επιλογής «mark as Primary»), 

        (β) το σήµα είναι µονής διεύθυνσης (περι-
λαµβάνει µόνον έναν Αποδέκτη), τότε δεν θα προστίθεται/προηγείται R.I. του Α-
ποδέκτη αυτού. Ο R.I. θα εµφανίζεται µόνον στην FL 2, 

        (γ) πρόκειται για Οµάδα Αποδεκτών, δεν θα 
προηγείται τίποτα. Οι R.I. των Αποδεκτών που αποτελούν την Οµάδα θα εµφανί-
ζονται µόνον στην FL 2. 

       (8) FL 8 – θα περιλαµβάνει το συνθηµατικό εκµε-
ταλλεύσεως INFO καθώς επίσης και τον/τους Αποδέκτες (προς Κοινοποίηση) που 
συµπληρώθηκαν σε Box INFO, κάθε έναν σε ξεχωριστή φυσική γραµµή. Θα ισχύ-
ουν όλα τα παραπάνω ως FL 7 (πλην της περίπτωσης σήµατος µονής διεύθυν-
σης). 

       (9) FL 9 – θα περιλαµβάνει το συνθηµατικό εκµε-
ταλλεύσεως XMT καθώς επίσης και τον/τους Αποδέκτες (Εξαιρούµενους) που συ-
µπληρώθηκαν σε Box ΧΜΤ, κάθε έναν σε ξεχωριστή φυσική γραµµή. ∆εν θα προ-
ηγείται τίποτα αυτών. 
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       (10)FL 11 – θα περιλαµβάνει µόνον το συνθηµατικό 
εκµεταλλεύσεως ΒΤ. 

       (11)FL 12A – θα περιλαµβάνει σε µια φυσική γραµ-
µή: 

        (α) τον επιλεγµένο βαθµό Ασφαλείας πεδίου 
«Classification», 

        (β) τον/ τους  επιλεγµένους «Special Han-
dling Marking» (εφόσον συµπληρώθηκε το αντίστοιχο πεδίο). 

       (12)FL 12B – θα περιλαµβάνει σε µια φυσική γραµ-
µή: 

        (α) την ένδειξη SIC, 

        (β) το/α σύνολα 3 χαρακτήρων που συµπλη-
ρώθηκαν σε αντίστοιχα πεδία (εφόσον πρόκειται για παραπάνω του ενός συνό-
λου, να παρεµβάλλεται µια κάθετος µεταξύ τους) (SIC SAA/SCJ/SIH) 

       (13)Text – Οτιδήποτε έχει καταχωρηθεί (όπως α-
κριβώς έχει καταχωρηθεί ανά φυσική γραµµή) εντός πεδίου Text (στοιχεία FL 
12C, 12D, 12E, 12F, 12G) θα εµφανίζεται µεταξύ των γραµµών FL 12B και FL 13. 

       (14)FL 13 – θα περιλαµβάνει µόνον το συνθηµατικό 
εκµεταλλεύσεως ΒΤ. 

       (15)FL 15 – θα περιλαµβάνει σε µια φυσική γραµ-
µή: 

        (α) τον χαρακτήρα «&», 

        (β) το OSSN/SSN, το οποίο θα είναι ίδιο µε 
αυτό της FL 3. 

      β. Τα συνθηµατικά εκµεταλλεύσεως TΟ, INFO, XMT 
θα εµφανίζονται µόνον µια φορά στην πρώτη φυσική γραµµή των αντίστοιχων FL 
7, 8, 9, και θα προηγούνται των εκάστοτε αντίστοιχων Αποδεκτών (Ενέργειας, 
Κοινοποίησης, Εξαιρούµενων). Όπως αναφέρθηκε, οι υπόλοιποι ανά κατηγορία 
Αποδέκτες, θα εµφανίζονται σε ξεχωριστές φυσικές γραµµές. 

2.8.2. CODRESS Σήµατα 

      α. Η σύνταξη ενός εξερχόµενου «CODRESS» σήµα-
τος θα εκτελείται µέσω του υπο-µενού «New CODRESS». Κατόπιν σύνθεσης, ένα 
«CODRESS» σήµα θα λαµβάνει τις ακόλουθες FL και στοιχεία: 

       (1) FL 1 - ως «Standard» σήµα, µε τη διαφορά ότι 
το SWN θα είναι πάντοτε UU. 

       (2) FL 2 - θα περιλαµβάνει: 
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        (α) Τον επιλεγµένο βαθµό Προτεραιότητας 
δις (ΖΖ, ΟΟ, PP, RR) πεδίου «Precedence». Σε περίπτωση «Dual Precedence» 
θα τίθεται µόνον ο ανώτερος. 

        (β) Όλους τους R.I. που καταχωρήθηκαν σε 
πεδίο R.I. FL 2, µε αλφαβητική σειρά. Oι R.I. θα καταλαµβάνουν όσες φυσικές 
γραµµές απαιτηθούν.  

       (3) FL 3 - θα περιλαµβάνει σε µια φυσική γραµµή: 

        (α) το συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως DE, 

        (β) τον R.I. που επιλέχθηκε σε πεδίο OSRI, 

        (γ) το OSSN/SSN – θα προστίθεται ο Αύξων 
αριθµός Εξερχόµενου σήµατος του ΚΕΠΙΚ, 

        (δ) την Julian Date – θα προστίθεται βάσει 
τρέχουσας ηµεροµηνίας και χρόνου συστήµατος ΚΕΠΙΚ. 

       (4) FL 4 - θα περιλαµβάνει τα στοιχεία: 

        (α) SWOS, πάντοτε ZNR UUUUU, 

        (β) SHD, συµφώνως επιλογής/ων σε πεδίο 
Special Handling Designators (εφόσον υφίσταται). Επιπρόσθετα, εάν έχουν επιλε-
γεί παραπάνω του ενός SHD, θα εµφανίζονται µε την ανάλογη σειρά. 

        (γ) OPSIG, εφόσον έχει συµπληρωθεί σε α-
ντίστοιχο πεδίο και έχει επιλεγεί η FL 4 (εάν έχουν επιλεγεί παραπάνω του ενός, 
να εµφανίζονται µε την ανάλογη σειρά), 

        (δ) Transmission Instructions/Οδηγίες Εκπο-
µπής – Έκαστο καταχωρηθέν σύνολο R.I.-C/S θα εµφανίζεται σε ξεχωριστή φυσι-
κή γραµµή (κάτωθεν της γραµµής του SWOS). 

       (5) FL 5 – ως «Standard» σήµα. 

       (6) FL 10 – θα περιλαµβάνει σε µια φυσική γραµµή 
επακριβώς ότι καταχωρήθηκε εντός TextBox Prosign FL 10. 

       (7) FL 11 – θα περιλαµβάνει µόνον το συνθηµατικό 
εκµεταλλεύσεως ΒΤ. 

       (8) Text – Οτιδήποτε έχει καταχωρηθεί (όπως ακρι-
βώς έχει καταχωρηθεί ανά φυσική γραµµή) εντός πεδίου Text θα εµφανίζεται µε-
ταξύ των γραµµών FL 11 και FL 13. 

       (9) FL 13 – θα περιλαµβάνει µόνον το συνθηµατικό 
εκµεταλλεύσεως ΒΤ. 

       (10)FL 15 – ως Standard σήµα 
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2.8.3. Abbreviated SVC 

      α. Η σύνταξη ενός εξερχόµενου «Abbreviated SVC» 
σήµατος, που εκδίδεται από το ΚΕΠΙΚ, θα εκτελείται είτε αυτόµατα, είτε χειροκίνη-
τα µέσω της επιλογής SVC (Functions-SVC) σε οποιοδήποτε παράθυρο κυκλώ-
µατος PTP TX. 

      β. Σε περίπτωση χειροκίνητης σύνταξης, ένα SVC θα 
λαµβάνει τις ακόλουθες FL και στοιχεία: 

       (1) FL 1 - θα περιλαµβάνει σε µία φυσική γραµµή: 

        (α) το SOFT (VZCZC), 

        (β) πέντε διαστήµατα , 

        (γ) το SWN (UU/HH), συµφώνως επιλεγµέ-
νου SWOS αντίστοιχου πεδίου. 

       (2) FL 2 - θα περιλαµβάνει: 

        (α) τον επιλεγµένο βαθµό Προτεραιότητας 
δις (ΖΖ, ΟΟ, PP, RR) πεδίου Precedence. 

        (β) τον καταχωρηθέν R.I., αντίστοιχου πεδί-
ου. 

       (3) FL 3 - θα περιλαµβάνει σε µια φυσική γραµµή: 

        (α) το συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως DE, 

        (β) τον R.I. που επιλέχθηκε σε πεδίο OSRI, 

        (γ) το OSSN/SSN – θα προστίθεται ο Αύξων 
αριθµός Εξερχόµενου σήµατος του ΚΕΠΙΚ, 

        (δ) την Julian Date – θα προστίθεται βάσει 
τρέχουσας ηµεροµηνίας και χρόνου συστήµατος ΚΕΠΙΚ. 

       (4) FL 4 - θα περιλαµβάνει τα στοιχεία: 

        (α) SWOS, συµφώνως επιλεγµένου SWOS 
αντίστοιχου πεδίου, 

        (β) SHD, συµφώνως επιλογής SHD αντίστοι-
χου πεδίου (εφόσον υφίσταται). Ο SHD θα έπεται του SWOS (στην ίδια φυσική 
γραµµή), ενώ µεταξύ τους θα εµφανίζεται µια κάθετος. 

       (5) Text – Οτιδήποτε έχει καταχωρηθεί (όπως ακρι-
βώς έχει καταχωρηθεί ανά φυσική γραµµή) εντός πεδίου Text θα εµφανίζεται µε-
ταξύ των γραµµών FL 4 και FL 15. 

       (6) FL 15 – ως Standard σήµα 
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2.8.4. Re-Addressed Σήµατα 

      α. Η διαδικασία Re-Addressal αφορά στην ανάληψη 
ενέργειας για αναδιαβίβαση ενός σήµατος σε επιπλέον Αποδέκτη/ες (πέραν των 
Αποδεκτών του αρχικού σήµατος), όταν αυτό απαιτηθεί. 

      β. Η σύνταξη ενός εξερχόµενου «Standard» σήµατος 
θα εκτελείται µέσω της επιλογής «Re-Address the Message» (Message Manager-
Search Message-Actions-Re-Address the Message). Κατόπιν σύνθεσης, ένα «Re-
Addressed» σήµα θα λαµβάνει τις ακόλουθες FL και στοιχεία. 

      (1) Νέα FL 1 - θα περιλαµβάνει σε µία φυσική γραµµή: 

       (α) το SOFT (VZCZC), 

       (β) πέντε διαστήµατα , 

       (γ) το SWN (UU/HH), συµφώνως επιλεγµένου 
SWOS αντίστοιχου πεδίου. 

      (2) Νέα FL 2,3,5,6,15 - ως Standard σήµα. 

      (3) Νέα FL 4 - θα περιλαµβάνει: 

       (α) τον SWOS και τον «Special Handling 
Designator», βάσει επιλογών σε αντίστοιχα πεδία. 

       (β) OPSIG, εφόσον έχει συµπληρωθεί σε αντίστοιχο 
πεδίο και έχει επιλεγεί η FL 4 (εάν έχουν επιλεγεί παραπάνω του ενός, να εµφανί-
ζονται µε την ανάλογη σειρά). 

       (γ) Transmission Instructions/Οδηγίες Εκποµπής – 
Εάν έχουν καταχωρηθεί στη Β.∆. του ΚΕΠΙΚ Οδηγίες Εκποµπής για κάποιον Α-
ποδέκτη των Boxes TO/INFO, κάθε µια θα εµφανίζεται σε ξεχωριστή φυσική 
γραµµή (κάτωθεν της γραµµής του SWOS). Σε περίπτωση που έχουν καταχωρη-
θεί Οδηγίες Εκποµπής για κάποιον Αποδέκτη εντός Box ΧΜΤ (Εξαιρούµενος) δεν 
θα εµφανίζονται. 

      (4) Νέα FL 7 ή/και FL 8 ή/και FL 9 - ως «Standard» 
σήµα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της διαδικασίας «Re-
Addressal» είναι η συµπλήρωση τουλάχιστον ενός Αποδέκτη προς Ενέργεια (ΤΟ). 
Έπειτα θα ακολουθεί το αρχικό σήµα από την FL 5 µέχρι και την FL 13. 

     γ. Η σελιδοποίηση του αρχικού σήµατος θα καταργεί-
ται/αφαιρείται και θα εφαρµόζεται νέα σελιδοποίηση και τµηµατοποίηση (εφόσον 
απαιτηθεί). Παράδειγµα σήµατος κατόπιν εφαρµογής διαδικασίας «Re-Addressal» 
καθώς και οδηγίες θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

2.8.5. Σήµατα µε FL Pilot (Re-Route) 

      α. Τα σήµατα µε «FL Pilot» συνήθως αποτελούν σή-
µατα µε τα οποία εφαρµόζεται η διαδικασία «Re-Route». Η διαδικασία «Re-
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Route» αφορά στην ανάληψη ενέργειας για ορθή δροµολόγηση ενός σήµατος, το 
οποίο φέρει τουλάχιστον έναν λανθασµένο R.I. (misrouted σήµα). 

      β. Η σύνταξη ενός εξερχόµενου σήµατος µε «FL Pilot» 
θα εκτελείται µέσω της φόρµας «Re-Route», η οποία είναι προσβάσιµη από αρκε-
τά µενού/παράθυρα. Κατόπιν σύνθεσης, ένα σήµα µε FL Pilot θα λαµβάνει τις α-
κόλουθες FL και στοιχεία. Στο νέο σήµα προστίθενται 3 νέες FL (A, B, C), που ο-
νοµάζονται «FL Pilot». H FL Pilot: 

       (1) A αντιστοιχεί σε νέα FL 1, 

       (2) B αντιστοιχεί σε νέα FL 2, 

       (3) C αντιστοιχεί σε νέα FL 4 

      γ. Για την εκτέλεση του «Re-Route» θα δηµιουργείται 
ένα νέο σήµα το οποίο θα περιλαµβάνει: 

       (1) FL Pilot A (Νέα FL 1): Θα περιλαµβάνει τα στοι-
χεία της FL 1, SOFT (VZCZC), 5 κενά και το κατάλληλο SWN (UU/HH, βάσει του 
SWOS του αρχικού σήµατος). 

       (2) FL Pilot B (Νέα FL 2): Θα τίθεται αυτόµατα ο 
βαθµός Προτεραιότητας του αρχικού σήµατος, ενώ θα απεικονίζονται όλοι οι R.I.. 
που επιλέχθηκαν κατά τη συµπλήρωση των Transmission Instructions, µε αλφα-
βητική σειρά. Σε περίπτωση που ένας R.I. εµπεριέχεται στις Transmission Instruc-
tions παραπάνω της µιας φοράς, τότε να εµφανίζεται στην FL 2 µόνο µία.. Oι R.I. 
θα καταλαµβάνουν όσες φυσικές γραµµές απαιτηθούν. 

       (3) FL Pilot C (Νέα FL 4): 

        (α) Θα τίθενται αυτόµατα ο SWOS και ο Spe-
cial Handling Designator (εφόσον υφίσταται) του αρχικού σήµατος και θα προστί-
θεται ο κώδικας ZOV, ο οποίος θα ακολουθείται από τον R.I. Center, βάσει επιλο-
γής αντίστοιχου πεδίου. 

        (β) Θα προστίθενται όλα τα επιλεχθέντα σύ-
νολα των Transmission Instructions, κάθε ένα σε ξεχωριστή φυσική γραµµή (κά-
τωθεν της γραµµής του SWOS). Οι εν λόγω οδηγίες θα περιλαµβάνουν σύνολο/α 
που θα αποτελούνται από ορθό R.I., το συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως Τ καθώς 
και Αποδέκτες στους οποίους είχε τεθεί λανθασµένος R.I. 

       (4) Έπειτα θα ακολουθεί αναλλοίωτο το αρχικό σή-
µα από την FL 2 έως και την FL 15, διατηρώντας την αρχική σελιδοποίηση. Παρά-
δειγµα σήµατος κατόπιν εφαρµογής διαδικασίας «Re-Route» καθώς και οδηγίες 
θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

2.8.6. Εξερχόµενα σήµατα – Γενικοί κανόνες 

      α. Όλα τα εξερχόµενα, ανεξαρτήτως τύπου, µε την 
ολοκλήρωση της σύνθεσης τους θα αντιµετωπίζονται ως εισερχόµενα. Κατόπιν θα 
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αποστέλλονται στην «Switching Queue», όπου και θα παράγονται τα ανά περί-
πτωση απαραίτητα αντίγραφα βάσει R.I. 

      β. Όσον αφορά την εύρεση σηµάτων και σύµφωνα µε 
τα ανωτέρω: 

       (1) Το αρχικό πλήρες αντίγραφο του εξερχόµενου 
σήµατος, θα είναι δυνατόν να ευρεθεί κατόπιν επιλογής RX (�), µέσω οποιουδή-
ποτε µενού αναζήτησης σήµατος (Search κ.α). 

       (2) Τα επιµέρους παραγόµενα αντίγραφα του εξερ-
χόµενου σήµατος, θα είναι δυνατόν να ευρεθούν κατόπιν επιλογής TX (�).  

      γ. Κατά τη σύνθεση ενός εξερχόµενου σήµατος µε εκ-
δότη το ΚΕΠΙΚ, εφόσον περιέχεται κάποιος Αποδέκτης που έχει χαρακτηριστεί ως 
Αποδέκτης ZKP (ως µεµονωµένος Αποδέκτης), ή µια Οµάδα Αποδεκτών (στην 
οποία περιέχεται ο ZKP Αποδέκτης ή ο Αποδέκτης του ΚΕΠΙΚ), θα εκτελούνται τα 
κάτωθι: 

       (1) θα παράγονται τα απαιτούµενα αντίγραφα, βά-
σει R.I. της FL 2 και θα τηρούνται οι κανόνες που θα περιγραφούν παρακάτω. 

       (2) τα αντίγραφα που αφορούν τον/τους Αποδέκτες 
ZKP θα προωθούνται στην «ZKP Queue», προς διανοµή. 

       (3) το σήµα θα προωθείται στην «Print Queue», 
προς εκτύπωση για τον Αποδέκτη του ΚΕΠΙΚ. 

       (4) σε όλα τα υπόλοιπα αντίγραφα που θα προω-
θηθούν σε κυκλώµατα εκποµπής (θα αφορούν έτερους Αποδέκτες), όπου θα εµ-
φανίζονται οι Αποδέκτες ZKP (σε FL 7/8) θα συµπληρώνεται ο κώδικας ΖΕΝ αντί 
του R.I. τους. 

       (5) Επιπρόσθετα στην FL 2, ο R.I. που αντιστοιχεί : 

        (α) στους Αποδέκτες ZKP θα αφαιρείται, ε-
φόσον δεν αντιστοιχεί σε κάποιον έτερο Αποδέκτη. 

        (β) στον Αποδέκτη του ΚΕΠΙΚ θα αφαιρείται. 

      δ. Αντιστρόφως, κατά τη σύνθεση ενός εξερχόµενου 
σήµατος µε εκδότη έναν ZKP Αποδέκτη, εφόσον περιέχεται ως Αποδέκτης το ΚΕ-
ΠΙΚ (ως µεµονωµένος Αποδέκτης), ή µια Οµάδα Αποδεκτών (στην οποία περιέχε-
ται το ΚΕΠΙΚ ή ο ZKP Αποδέκτης), θα εκτελούνται τα κάτωθι: 

       (1) θα παράγονται τα απαιτούµενα αντίγραφα, βά-
σει R.I. της FL 2 και θα τηρούνται οι κανόνες που θα περιγραφούν παρακάτω. 

       (2) το σήµα θα προωθείται στην «Print Queue», 
προς εκτύπωση για τον Αποδέκτη του ΚΕΠΙΚ. 
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       (3) το αντίγραφο που αφορά τον Αποδέκτη ZKP θα 
προωθείται στην «ZKP Queue», προς διανοµή. 

       (4) σε όλα τα υπόλοιπα αντίγραφα που θα προω-
θηθούν σε κυκλώµατα εκποµπής (θα αφορούν έτερους Αποδέκτες), όπου θα εµ-
φανίζεται ο Αποδέκτης του ΚΕΠΙΚ (σε FL 7/8) θα συµπληρώνεται ο κώδικας ΖΕΝ 
αντί του Center R.I. 

       (5) Επιπρόσθετα στην FL 2, οι R.I. που αντιστοι-
χούν στον Αποδέκτη ZKP και στον Αποδέκτη του ΚΕΠΙΚ θα αφαιρούνται. 

      ε. Οι λειτουργίες διόρθωσης και επαναχείρισης ενός 
εξερχόµενου σήµατος τύπου «Standard» και «Re-Addressed», θα εκτελούνται 
µέσω της επιλογής «Message Manager»-«Search Message»-«Actions»-
«Correct/Re-Send». 

      στ. Κατόπιν συµπλήρωσης των πεδίων ή/και εφαρµο-
γής των απαιτούµενων διορθώσεων, θα εκτελείται η σύνθεση ενός νέου σήµατος 
συµφώνως των κανόνων που περιγράφηκαν. 

      ζ. Σε κάθε περίπτωση η DTG θα παραµένει ίδια (µε 
αυτή του αρχικού σήµατος). Το SSN σε FL 3 και FL 15, καθώς και τα στοιχεία της 
Julian Date σε FL 3 θα ενηµερώνονται/διαφοροποιούνται. Αντίστοιχα, θα εφαρµό-
ζονται εκ νέου κανόνες σελιδοποίησης και τµηµατοποίησης. 

2.9. Λειτουργίες Προώθησης / ∆ροµολόγησης 

    Οι εν λόγω λειτουργίες αφορούν στην προτεραιοποίηση και ό-
δευση που δύναται να λάβει ένα εισερχόµενο ή εξερχόµενο σήµα (από ουρά σε 
ουρά) ή την παραγωγή των ανά περίπτωση απαιτούµενων αντιγράφων, µε σκοπό 
την διεκπεραίωση του. 

2.9.1. Προτεραιοποίηση Σηµάτων 

    α. Έκαστο σήµα από την στιγµή εισόδου του στο σύστηµα, 
µέχρι και την τελική διεκπεραίωση του (εκποµπή, διανοµή, εκτύπωση), θα διαχει-
ρίζεται άµεσα όσον αφορά τους εκτελούµενους ελέγχους. Ωστόσο, θα λαµβάνει 
Προτεραιότητα, εντός οποιασδήποτε Queue – όπου εκτελούνται αυτόµατες 
λειτουργίες-, έναντι των υπολοίπων, εφόσον ο βαθµός Προτεραιότητας του είναι 
ανώτερος. Επιπρόσθετα, θα συνεκτιµώνται η ΗΩΠ καθώς και ο χρόνος εισόδου 
του σήµατος στο σύστηµα (µε αυτή τη σειρά). 

    β. Το λογισµικό θα µεταβάλει αυτόµατα και κατάλληλα τη σει-
ρά διαχείρισης των σηµάτων, µε γνώµονα τον συνδυασµό όλων των ανωτέρω χα-
ρακτηριστικών κάθε νέο-εισερχόµενου εντός ουράς σήµατος. Η διαχείριση των 
υπηρεσιακών σηµάτων SVC πάντοτε θα προηγείται των σηµάτων ίδιου 

βαθµού Προτεραιότητας. 

    γ. Εφόσον ένα σήµα φέρει διπλό βαθµό Προτεραιότητας 
«Dual Precedence», το λογισµικό θα λαµβάνει υπ’ όψιν µόνον τον πρώτο (ανώτε-
ρος) αναφορικά µε την προτεραιοποίηση του. 
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2.9.2. Λειτουργίες Προώθησης 

      α. Εισερχόµενα: 

       (1) Κατόπιν ανάλυσης, ένα εισερχόµενο σήµα θα 
προωθείται ανά περίπτωση στην ανάλογη ουρά ως ακολούθως: 

        (α) Στην περίπτωση που δεν διέλθει επιτυ-
χώς, για οποιονδήποτε λόγο, τους ελέγχους ανάλυσης θα προωθείται στην 
«Faulty Queue». 

        (β) Στην περίπτωση που διέλθει επιτυχώς 
τους ελέγχους ανάλυσης θα προωθείται στην «Switching Queue». 

        (γ) Στην περίπτωση που διέλθει επιτυχώς 
τους ελέγχους ανάλυσης και είναι «CODRESS» (κρυπτογραφηµένο) θα προωθεί-
ται στην «Crypto Queue». 

       (2) Στην «Switching Queue», βάσει των R.I. της FL 
2 θα εκτελούνται τα κάτωθι: 

        (α) εάν υπάρχει R.I. Center, το σήµα θα 
προωθείται στην «Print Queue». 

        (β) εάν είναι υπηρεσιακό σήµα συντετµηµέ-
νης µορφής SVC και φέρει R.I. Center, θα προωθείται στην «SVC Queue» (και όχι 
στην «Print Queue»). 

        (γ) εάν υπάρχει R.I. ZKP, το σήµα θα προω-
θείται στην ZKP Queue. 

        (δ) εάν υπάρχει R.I. Direct ή External (R.I. 
που αντιστοιχούν σε ενσύρµατα κυκλώµατα εκποµπής), το σήµα θα προωθείται 
στο εκάστοτε κύκλωµα PTP TX, βάσει κατανοµής R.I.  Όσον αφορά τους External, 
µπορεί να ισχύσει και ο κανόνας των Root R.I. 

        (ε) σε περίπτωση ενεργοποίησης της λει-
τουργίας Switch to Secondary, το σύνολο των σηµάτων που θα προορίζονταν για 
ένα PTP κύκλωµα (βάσει Direct ή External R.I.) θα προωθούνται στο επιλεχθέν 
Secondary κύκλωµα. 

        (στ) εάν υπάρχει R.I. Internal (R.I. που αντι-
στοιχούν σε ασύρµατα κυκλώµατα εκποµπής), το σήµα θα προωθείται στο εκά-
στοτε κύκλωµα BCST, BCST SUB, MRL TX, βάσει κατανοµής R.I. 

       (3) Η προώθηση, όπως αναφέρεται ανωτέρω για 
σήµατα µε R.I. ZKP, Direct, External, Internal, δεν αφορά το ίδιο το αρχικό εισερ-
χόµενο σήµα, αλλά περιλαµβάνει την παραγωγή των απαιτούµενων αντιγράφων 
τα οποία και προωθούνται στα κυκλώµατα Εκποµπής/στην «ZKP Queue». Η ίδια 
λογική/διαδικασία παραγωγής αντιγράφων θα ισχύει και για τα Εξερχόµενα σήµα-
τα.   
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       (4) Σε περίπτωση που το σήµα προορίζεται για κύ-
κλωµα BCST: 

        (α) εάν φέρει χρόνο ακύρωσης (κώδικας 
ZPW σε FL 5), ο οποίος έχει παρέλθει και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοι-
χο functionality Screening ZPW, το σήµα θα προωθείται στην «Screening Queue» 
(και όχι στη λίστα σηµάτων του κυκλώµατος BCST). 

        (β) εάν δεν περιέχει καµία παράµετρο που 
επιλέχθηκε ως φίλτρο Vetting και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο «func-
tionality Vetting», το σήµα θα προωθείται στην «Vetting Queue» (και όχι στη λίστα 
σηµάτων του κυκλώµατος BCST). 

       (5) Στα σήµατα που προορίζονται για εκποµπή µέ-
σω κυκλώµατος BCST και εφόσον είναι ενεργοποιηµένα τα αντίστοιχα «functional-
ities», πρώτα θα εκτελούνται οι έλεγχοι «Screening» και έπειτα οι έλεγχοι 
«Vetting». 

      β. Εξερχόµενα: 

       (1) Κατόπιν σύνταξης, ένα εξερχόµενο σήµα θα 
προωθείται: 

        (α) Στην «Draft Queue», εφόσον ο χειριστής 
που το συνέταξε δεν έχει δικαιώµατα Releasing Officer ή επέλεξε την αποθήκευση 
του. 

        (β) Στην «Switching Queue». 

       (2) Στην «Switching Queue», βάσει των R.I. της FL 
2 θα εκτελούνται τα κάτωθι: 

        (α) εάν υπάρχει R.I. Center, το σήµα θα 
προωθείται στην Print Queue. Αφορά περίπτωση κατά την οποία το εξερχόµενο 
σήµα περιλαµβάνει ως Αποδέκτη µια Οµάδα Αποδεκτών, στην οποία περιλαµβά-
νεται Αποδέκτης που φέρει R.I. Center. 

        (β) εάν υπάρχει R.I. ZKP, το σήµα θα προω-
θείται στην «ZKP Queue». 

        (γ) εάν υπάρχει R.I. Direct ή External (R.I. 
που αντιστοιχούν σε ενσύρµατα κυκλώµατα εκποµπής), το σήµα θα προωθείται 
στο εκάστοτε κύκλωµα PTP TX, βάσει κατανοµής R.I. Όσον αφορά τους External, 
µπορεί να ισχύσει και ο κανόνας των Root R.I.  

        (δ) σε περίπτωση ενεργοποίησης της λει-
τουργίας Switch to Secondary, το σύνολο των σηµάτων που θα προορίζονταν για 
ένα PTP κύκλωµα (βάσει Direct ή External R.I.) θα προωθούνται στο επιλεχθέν 
Secondary κύκλωµα. 
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        (ε) εάν υπάρχει R.I. Internal (R.I. που αντι-
στοιχούν σε ασύρµατα κυκλώµατα εκποµπής), το σήµα θα προωθείται στο εκά-
στοτε κύκλωµα BCST, BCST SUB, MRL TX, βάσει κατανοµής R.I. 

       (3) Σε περίπτωση που το σήµα προορίζεται για κύ-
κλωµα BCST, εάν δεν περιέχει καµία παράµετρο που επιλέχθηκε ως φίλτρο 
Vetting και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο functionality Vetting, το σήµα 
θα προωθείται στην «Vetting Queue» (και όχι στη λίστα σηµάτων του κυκλώµατος 
BCST). 

       (4) Όσον αφορά τα εξερχόµενα «Abbreviated 
SVC», µετά την διεκπεραίωση τους στα εκάστοτε κυκλώµατα εκποµπής, θα εµφα-
νίζονται και στην SVC Queue προς ενηµέρωση του Επόπτη. 

2.9.3. Λειτουργίες ∆ροµολόγησης 

      α. Οι λειτουργίες ∆ροµολόγησης που θα περιγραφούν 
στην συνέχεια είναι άµεσα συνυφασµένες µε τις λειτουργίες Προώθησης που πε-
ριγράφηκαν στην προηγούµενη παράγραφο.  

      β. Όσον αφορά το ΚΕΠΙΚ, οι λειτουργίες ∆ροµολόγη-
σης θα λαµβάνουν χώρα στην «Switching Queue», τόσο για τα εισερχόµενα, όσο 
και για τα εξερχόµενα σήµατα. Αναλυτική περιγραφή της πορείας δροµολόγησης 
ενός σήµατος και παράθεση παραδείγµατος, για επεξηγηµατικούς λόγους καθώς 
και οδηγίες θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

      γ. Το σύνολο των σηµάτων διακινείται µέσω συστη-
µάτων διαχείρισης σηµατικής αλληλογραφίας, µε σκοπό την τελική παράδοση 
στους εκάστοτε Αποδέκτες, που έχει καθορίσει ο Εκδότης. Η δροµολόγηση των 
σηµάτων υλοποιείται µε την χρήση των Ενδεικτών ∆ροµολόγησης (R.I.), που ε-
µπεριέχονται στην FL 2 κάθε σήµατος. Οι R.I. που αντιστοιχούν στους Αποδέκτες, 
αποτελούν την χαρακτηριστική "ηλεκτρονική" διεύθυνση τους και καθορίζουν τα 
κυκλώµατα µέσω των οποίων πρέπει να διέλθει το σήµα. Σε κάθε κύκλωµα αντι-
στοιχεί είτε µεµονωµένος R.I., είτε συγκεκριµένο σετ R.I.  

      δ. Η πορεία διεκπεραίωσης ενός σήµατος περιλαµβά-
νει την σταδιακή προώθηση/ διακίνηση του µέσω κυκλωµάτων επικοινωνιών (συ-
νήθως παραπάνω του ενός). Σε κάθε στάδιο της διακίνησης, το σήµα παραδίδεται 
στους Αποδέκτες που υποστηρίζει ο εκάστοτε Κόµβος ή ΚΕΠΙΚ, ενώ η πορεία του 
συνεχίζεται µέχρι και την παράδοση στον τελευταίο Αποδέκτη.  

      ε. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε την παράδοση ενός 
σήµατος σε έναν Αποδέκτη µέσω ενός κυκλώµατος, ο αντίστοιχος R.I. πάντοτε θα 
αφαιρείται από την FL 2. Για την περαιτέρω προώθηση σε έτερα κυκλώµατα, θα 
παράγεται ένα νέο αντίγραφο του σήµατος. Το ίδιο ισχύει και για τα εξερχόµενα 
σήµατα. Όπως έχει αναφερθεί, κάθε εξερχόµενο σήµα, κατόπιν σύνθεσης, θα α-
ντιµετωπίζεται από το λογισµικό αρχικώς ως εισερχόµενο και θα διέρχεται τους 
απαραίτητους ελέγχους ανάλυσης. Έπειτα, θα προωθείται στην Switching Queue, 
όπου και θα παράγονται τα ανά περίπτωση απαραίτητα αντίγραφα. 

      στ. Όσον αφορά τα αντίγραφα, θα ισχύουν τα κάτωθι: 
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       (1) Κάθε παραγόµενο αντίγραφο θα λαµβάνει δια-
φορετικό κλειδί (ID). 

       (2) Σε περίπτωση που το αρχικό εισερχόµενο σήµα 
έχει ληφθεί µέσω κυκλώµατος PTP (RX), τότε στα παραγόµενα αντίγραφα θα α-
παλείφονται τα στοιχεία SCD+CSN της FL 1. Ωστόσο, σε κάθε αντίγραφο θα δια-
τηρούνται το SOFT (VZCZC) και το SOMF (πέντε διαστήµατα και το SWN 
UU/HH).  

       (3) Σε κάθε αντίγραφο θα διαφοροποιείται η FL 2, 
αναφορικά µε τους περιεχόµενους R.I.  

       (4) Έκαστο αντίγραφο θα αποτελεί ακριβές αντί-
γραφο του αρχικού σήµατος από την FL 3 έως και την FL 15. 

       (5) Σε κάθε αντίγραφο θα απαλείφεται η FL 16 του 
αρχικού σήµατος. Η εν λόγω γραµµή και οι αντίστοιχες λειτουργίες τέλους σήµα-
τος/εκποµπής, θα τίθενται αυτόµατα κατά την έναρξη εκποµπής του εκάστοτε α-
ντιγράφου (Status Run). 

       (6) Στην FL 2 κάθε αντίγραφου θα περιέχονται οι 
υπόλοιποι R.I., των υπολειπόµενων Αποδεκτών, για τους οποίους εκκρεµεί η πα-
ράδοση και οι οποίοι εξυπηρετούνται από έτερους Κόµβους/ΚΕΠΙΚ, µέσω έτερων 
κυκλωµάτων επικοινωνιών. 

       (7) Η παραγωγή των ανά περίπτωση απαιτούµενων 
αντιγράφων και η δροµολόγηση/προώθηση τους θα εκτελείται εντός της «Switch-
ing Queue».  

2.9.4. Root R.I. (Ενδείκτης Ρίζας) 

      α. Οι R.I. αποτελούν σύνολα χαρακτήρων και εξυπη-
ρετούν τη δροµολόγηση των σηµάτων, µέσω συστηµάτων διαχείρισης σηµατικής 
αλληλογραφίας. Αποτελούνται από τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες (έως επτά). 
Ωστόσο, σε περίπτωση που ένας R.I. χαρακτηριστεί ως Root R.I. (Ενδείκτης Ρί-
ζας) µπορεί να αποτελείται από µόλις δύο χαρακτήρες. 

      β. Η χρήση των Root R.I. βρίσκει εφαρµογή σχεδόν 
αποκλειστικά σε PTP κυκλώµατα και αφορά ιδίως κυκλώµατα που συνδέουν δια-
φορετικά Έθνη. Με αυτούς εξασφαλίζεται η δροµολόγηση των σηµάτων, ακόµη 
και εάν ένας R.I. δεν έχει καταχωρηθεί στην Β.∆. Αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό 
καθόσον σε διασυµµαχικό επίπεδο υφίστανται χιλιάδες R.I., οι οποίοι ανά διαστή-
µατα µεταβάλλονται (δηµιουργία νέων/ κατάργηση). 

      γ. Ένα από τα στάδια ελέγχου των R.I. περιλαµβάνει 
τον έλεγχο εάν κάθε R.I. που περιέχει η FL 2, είναι καταχωρηµένος στην Β.∆.  
Εφόσον κάποιος δεν εντοπιστεί θεωρείται ως "άγνωστος" R.I. Συνήθως, τέτοιοι 
R.I. µπορεί απλώς να µην είναι καταχωρηµένοι ή και λανθασµένοι/ κατηργηµένοι. 
Σε περίπτωση που στην FL 2, περιλαµβάνεται ένας "άγνωστος" R.I., το σήµα θα 
προωθείται στην «Faulty Queue». Ωστόσο, εάν έχει καταχωρηθεί στη Β.∆. ένας 
Root R.I., που οι χαρακτήρες του αντιστοιχούν επακριβώς στους πρώτους χαρα-
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κτήρες του "άγνωστου" R.I., το σήµα θα διεκπεραιώνεται κανονικώς και δεν θα 
προωθείται στην Faulty Queue, τουλάχιστον για αυτό τον λόγο. 

2.9.5. Force Route 

      α. Το «Force Route» αποτελεί µια διαδικασία αναγκα-
στικής δροµολόγησης ενός σήµατος µέσω της «Faulty Queue». Η εν λόγω διαδι-
κασία θα περιλαµβάνει την χειροκίνητη επιλογή κυκλωµάτων εκποµπής, εκτύπω-
σης και διανοµής. Η επιλογή κυκλωµάτων εκποµπής θα αφορά την απευθείας 
προώθηση του σήµατος στα κυκλώµατα αυτά. Η εκτύπωση θα αφορά την προώ-
θηση του σήµατος στην «Print Queue», για επιλεχθέντες Αποδέκτες µε R.I. 
Center. Η διανοµή θα αφορά την προώθηση του σήµατος στην «ZKP Queue», για 
επιλεχθέντες Αποδέκτες ZKP. 

      β. Εφόσον εφαρµοστεί, το σήµα θα παρακάµπτει τε-
λείως την «Switching Queue», ενώ θα παράγονται τόσα απαιτούµενα αντίγραφα 
όσα τα επιλεχθέντα κυκλώµατα εκποµπής καθώς και όσοι οι επιλεχθέντες Αποδέ-
κτες ZKP για διανοµή. 

      γ. Όσον αφορά τα αντίγραφα, θα ισχύουν τα εξής: 

       (1) Κάθε αντίγραφο θα λαµβάνει διαφορετικό κλειδί 
(ID). 

       (2) Τα αντίγραφα των κυκλωµάτων εκποµπής θα 
εµφανίζονται στις αντίστοιχες λίστες σηµάτων. 

       (3) Τα αντίγραφα για τους Αποδέκτες ZKP θα προ-
ωθούνται στην «ZKP Queue» για τον εκάστοτε Αποδέκτη. 

       (4) Σε περίπτωση που το αρχικό εισερχόµενο σήµα 
έχει ληφθεί µέσω κυκλώµατος PTP (RX), τότε στα παραγόµενα αντίγραφα θα α-
παλείφονται τα στοιχεία SCD+CSN της FL 1. Ωστόσο, σε κάθε αντίγραφο θα δια-
τηρούνται το SOFT (VZCZC) και το SOMF (πέντε διαστήµατα και το SWN 
UU/HH). Για παράδειγµα για εισερχόµενο σήµα µε FL 1:   VZCZCARB3412     HH 
, τα αντίγραφα που θα παραχθούν, θα έχουν FL 1:    VZCZC     HH 

       (5) Έκαστο αντίγραφο θα αποτελεί ακριβές αντί-
γραφο του αρχικού σήµατος από την FL 2 έως και την FL 15. 

       (6) Σε κάθε αντίγραφο θα απαλείφεται η FL 16 του 
αρχικού σήµατος. Η εν λόγω γραµµή και οι αντίστοιχες λειτουργίες τέλους σήµα-
τος/εκποµπής, θα τίθενται αυτόµατα κατά την έναρξη εκποµπής του εκάστοτε α-
ντιγράφου (Status Run) 

2.10. Λειτουργίες ∆ιαµόρφωσης 

    α. Οι λειτουργίες διαµόρφωσης αφορούν την σύνθεση της τε-
λικής µορφής ενός σήµατος (παραγόµενου αντίγραφου) κατά τη φάση εκπο-
µπής/επανεκποµπής του. Σε αυτό το στάδιο θα διαµορφώνονται το SOM και η 
Ταυτότητα Εκποµπής (Transmission Identification – T.I., SCD+CSN) που θα λαµ-
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βάνει το εκάστοτε σήµα καθώς και επιπλέον στοιχεία όπως η επιλεγµένη CV (για 
BCST). 

    β. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της µορφής του SOM και 
της T.I. που θα λαµβάνει κάθε σήµα ανά τύπο κυκλώµατος εκποµπής. Τα στοιχεία 
του SOM, του SCD καθώς και του εύρους (range) του CSN θα καθορίζονται µέσω 
του µενού TX Channel σε Circuit Manager.  

2.10.1. Κύκλωµα BCST/BCST SUB 

      α. Κατά την αρχική εκποµπή ενός σήµατος µέσω κυ-
κλώµατος BCST: 

       (1) Tο SOM (1V/1F για Εθνικό κύκλωµα, NAWS για 
NATO κύκλωµα) θα εµφανίζεται σε ξεχωριστή φυσική γραµµή, άνωθεν της T.I. (ε-
κτός σήµατος). 

       (2) H Τ.Ι. θα εµφανίζεται σε ξεχωριστή φυσική 
γραµµή, άνωθεν της FL 1 (εκτός σήµατος). 

       (3) H T.I. θα περιλαµβάνει το καθορισθέν SCD, α-
κολουθούµενο από τον CSN. Σε περίπτωση εφαρµογής της διαδικασίας Group 
Linking (µόνο για BCST και εφόσον Loaded CV > 2), µετά τον CSN θα εµφανίζεται 
µια κάθετος (/) και θα ακολουθεί η επιλεγµένη CV. 

       (4) Έπειτα θα ακολουθεί η FL 1 του εκάστοτε σήµα-
τος. 

      β. Σε περίπτωση επανεκποµπής του σήµατος (Re-
Run/ZDK ή Re-Transmit ή Automatic INT ZDK – περιπτώσεις που θα περιγρα-
φούν σε ακόλουθα κεφάλαια), το σήµα θα διατηρεί τον ίδιο CSN, ενώ θα προστί-
θεται ο κώδικας ZDK (υποδηλώνει επαναχείριση). Το ίδιο θα ισχύει και για κάθε 
τυχόν επόµενη επανεκποµπή του. Ανεξάρτητα από τον αριθµό επανεκποµπών, το 
σήµα θα διατηρεί το ίδιο κλειδί (ID). 

     γ. Σε περίπτωση που ο CSN ενός σήµατος λάβει την τιµή 
9999, τότε το επόµενο σήµα που θα εκπεµφθεί θα λαµβάνει τον CSN 0001 (θα 
εκτελείται αρχικοποίηση των CSN).  

2.10.2. Κύκλωµα MRL (TX) 

      α. Κατά την αρχική εκποµπή ενός σήµατος µέσω κυ-
κλώµατος MRL: 

       (1) Το SOM θα εµφανίζεται σε ξεχωριστή φυσική 
γραµµή, άνωθεν της T.I. (εκτός σήµατος). Ουσιαστικά το SOM θα αφορά του C/S 
(Call Sign) του Πλοίου/συνδροµητή. 

       (2) Η Τ.Ι. θα εµφανίζεται σε ξεχωριστή φυσική 
γραµµή, άνωθεν της FL 1 (εκτός σήµατος). 
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       (3) Πάντοτε θα προηγείται το συνθηµατικό εκµεταλ-
λεύσεως DE. Η T.I. θα περιλαµβάνει το καθορισθέν SCD ακολουθούµενο από τον 
CSN. 

       (4) Έπειτα θα ακολουθεί η FL 1 του εκάστοτε σήµα-
τος. 

      β. Σε περίπτωση επανεκποµπής του σήµατος (Re-
Transmit), το σήµα θα διατηρεί τον ίδιο CSN, ενώ θα προστίθεται ο κώδικας ZDK. 
Το ίδιο θα ισχύει και για κάθε τυχόν επόµενη επανεκποµπή του. Ανεξάρτητα από 
τον αριθµό επανεκποµπών, το σήµα θα διατηρεί το ίδιο κλειδί (ID).   

      γ. Σε περίπτωση που ο CSN ενός σήµατος λάβει την 
τιµή 999, τότε το επόµενο σήµα που θα εκπεµφθεί θα λαµβάνει τον CSN 001 (θα 
εκτελείται αρχικοποίηση των CSN). 

2.10.3. Κύκλωµα PTP (TX) 

      α. Κατά την αρχική εκποµπή ενός σήµατος µέσω κυ-
κλώµατος PTP: 

       (1) Το SOM καθώς και η Τ.Ι. θα εµπεριέχονται την 
FL 1 του σήµατος. 

       (2) Η T.I. θα περιλαµβάνει το καθορισθέν SCD και 
τον CSN. 

       (3) Η δοµή της FL 1 θα ολοκληρώνεται από τα πέ-
ντε κενά (spaces) ακολουθούµενα από το ανά περίπτωση SWN – Security warn-
ing prosing (UU ή ΗΗ). 

     β. Σε περίπτωση επανεκποµπής του σήµατος (Re-
Transmit ή αυτόµατα κατόπιν λήψης SVC ZFX– περιπτώσεις που θα περιγρα-
φούν σε ακόλουθα κεφάλαια), το σήµα θα λαµβάνει νέο CSN. Μετά τον νέο CSN 
θα εµφανίζεται µια κάθετος (/) και θα ακολουθεί ο CSN της αρχικής εκποµπής. Σε 
αυτή την περίπτωση, το σήµα θα λαµβάνει νέο κλειδί (ID), καθώς το λογισµικό θα 
το αντιµετωπίζει ως διαφορετικό σήµα.   

     γ. Σε περίπτωση που εκτελεστεί επιπρόσθετη επανεκπο-
µπή, το σήµα θα λαµβάνει και πάλι νέο CSN. Μετά τον νέο CSN θα εµφανίζεται 
µια κάθετος (/) και θα ακολουθεί ο CSN της αρχικής εκποµπής. 

     δ. Σε περίπτωση επανεκποµπής ενός σήµατος επαναχεί-
ρισης (π.χ. του σήµατος µε CSN 3482), θα ισχύει η ίδια λογική. Το σήµα θα λαµ-
βάνει και πάλι νέο CSN. Μετά τον νέο CSN θα εµφανίζεται µια κάθετος (/) και θα 
ακολουθεί ο CSN της αρχικής εκποµπής του σήµατος επαναχείρισης (όχι του αρ-
χικού σήµατος). Και πάλι το σήµα θα λαµβάνει νέο κλειδί (ID). 

     ε. Σε περίπτωση που ο CSN ενός σήµατος λάβει την τιµή 
9999, τότε το επόµενο σήµα που θα εκπεµφθεί θα λαµβάνει τον CSN 0001 (θα 
εκτελείται αρχικοποίηση των CSN). 
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2.10.4. ZXC 

      α. Σε όλα τα κυκλώµατα εκποµπής υφίσταται η δυνα-
τότητα ενεργοποίησης της επιλογής ZXC (Automatic SVC). Κατόπιν ενεργοποίη-
σης και σε περίπτωση που εκπέµπεται ένα σήµα (το οποίο δεν φέρει Βαθµό Προ-
τεραιότητας FLASH) και προκύψει η αποστολή ενός ή περισσοτέρων σηµάτων 
FLASH, τότε η εκποµπή του πρώτου διακόπτεται (ωστόσο το σήµα θα παραµένει 
στην Transmission Queue). Στο σηµείο όπου θα διακόπτεται η εκποµπή του σή-
µατος, θα προστίθεται µια φυσική γραµµή που θα περιλαµβάνει τον κώδικα ZXC 
τρεις φορές (ZXC                        ZXC                           ZXC), καθώς και µια δεύτε-
ρη φυσική γραµµή που θα περιλαµβάνει τον EOM Indicator (NNNN). 

      β. Έπειτα, κάθε σήµα FLASH θα εκπέµπεται εµβόλιµα 
λαµβάνοντας διαδοχικά τον ακριβώς επόµενο/ους CSN. Με την ολοκλήρωση της 
αποστολής όλων των σηµάτων FLASH, θα εκτελείται αυτόµατα, εκ νέου η εκπο-
µπή του σήµατος που διακόπηκε, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθεί η εκποµπή των 
υπόλοιπων σηµάτων βάσει προτεραιοποίησης. Το σήµα που διακόπηκε θα δια-
τηρεί τον ίδιο CSN. Αυτός ο κανόνας θα ισχύει ανεξαιρέτως για κάθε κύκλωµα εκ-
ποµπής. 

2.11. Λειτουργίες Ενηµέρωσης 

    α. Οι λειτουργίες Ενηµέρωσης θα περιλαµβάνουν την κατα-
χώρηση και την επικαιροποίηση των στοιχείων κάθε λειτουργίας/διαδικασίας από 
την οποία θα διέρχεται/υποβάλλεται ένα σήµα.  

    β. Το σύνολο των εν λόγω στοιχείων θα αποτελεί το Ιστορικό 
(History) κάθε σήµατος. Θα περιλαµβάνει λεπτοµερή και ακριβή στοιχεία του σή-
µατος για κάθε στάδιο από την λήψη ή τη σύνταξη/σύνθεση ή την εισαγωγή του, 
έως και την τελική εκποµπή ή εκτύπωση ή αποθήκευση ή διανοµή ή διαγραφή ή 
εξαγωγή του. Στο History θα καταχωρούνται τουλάχιστον: 

     (1) Ηµεροµηνία-Χρόνος (µε δευτερόλεπτα). 

     (2) Κλειδί σήµατος (ID). 

     (3) Ουρές (Queues) όπου προωθήθηκε και αιτιολογία. 

     (4) Παραγόµενα Αντίγραφα. 

     (5) Κυκλώµατα (Circuits) από όπου ελήφθη ή όπου προω-
θήθηκε προς εκποµπή.  

    γ. Λεπτοµέρειες, παραδείγµατα καθώς και οδηγίες θα υποδει-
χθούν στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

    δ. Τα στοιχεία ενός σήµατος που θα συµπληρώνονται / µετα-
βάλλονται κατά τις λειτουργίες διαµόρφωσης (CSN, CV, ZDK κ.α.), θα εµφανίζο-
νται σε αντίστοιχα ηµερολόγια κυκλωµάτων (Circuit Log) καθώς και σε µενού ανα-
ζήτησης (Search Message). 
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    ε. Η τελική µορφή των λειτουργιών Ενηµέρωσης θα διαµορ-
φωθεί κατά την ανάπτυξη του λογισµικού. Όπου απαιτηθεί, θα εκτελεστεί προ-
σθήκη/αφαίρεση/µεταβολή στοιχείων. 

2.12. Εκποµπή Σηµάτων – ∆ιακοπή Εκποµπής 

    α. Όσον αφορά την εκποµπή, το λογισµικό θα προσθέτει πά-
ντοτε και αυτόµατα το EOTF στο τέλος κάθε "δεδοµένου" που εκπέµπεται µέσω 
εκάστοτε κυκλώµατος εκποµπής. Εν λόγω λειτουργία θα αφορά οτιδήποτε και εάν 
εκπεµφθεί όπως: 

     (1) Σήµατα/Παραγόµενα αντίγραφα. 

     (2) «Abbreviated SVC» (είτε παραχθούν αυτόµατα, είτε 
χειροκίνητα). 

     (3) Recap. 

     (4) ∆εδοµένα ελεύθερου κειµένου (π.χ. Free Text). 

     (5) Συντονιστικά σήµατα λειτουργίας «Νο-Traffic Period». 

    β. Σε περίπτωση επιλογής επανεκποµπής ενός σήµατος/SVC 
ανωτέρω κατηγοριών, αυτό θα εµφανίζεται στην λίστα σηµάτων του εκάστοτε κυ-
κλώµατος εκποµπής, χωρίς το EOTF. To EOTF θα προστίθεται εκ νέου αυτόµατα 
µόνο κατά την νέα εκποµπή. 

    γ. Όσον αφορά τη διακοπή (Interrupt), sε περίπτωση που ε-
φαρµοστεί διακοπή εκποµπής ενός σήµατος/SVC, τότε θα προστίθεται το σύνολο 
E E E E E E E E AR και το EOΜ Indicator (κάθε ένα σε ξεχωριστή φυσική γραµ-
µή), µετά την τελευταία γραµµή/χαρακτήρα του σήµατος που πρόλαβε να εκπεµ-
φθεί. Το εν λόγω σύνολο θα εµφανίζεται στην καταγραφή/λήψη του εκάστοτε συν-
δροµητή και µε το οποίο θα γίνεται αντιληπτό ότι εκτελέστηκε διακοπή της εκπο-
µπής. Η συγκεκριµένη λειτουργία θα ισχύει σε κάθε διακοπή εκποµπής σήµατος, 
από οποιοδήποτε κύκλωµα εκποµπής. 

2.13. Εκτύπωση Σηµάτων 

    Η σελίδα ενός εκτυπωµένου σήµατος θα περιλαµβάνει τρία 
τµήµατα (Άνω τµήµα, Κύριο τµήµα, Κάτω τµήµα) ως ακολούθως: 

     (1) Άνω τµήµα: 

      (α) Στο κέντρο θα εµφανίζεται το «Classification» και το 
Special Handling Marking του σήµατος (FL 12 A). 

      (β) Αριστερά θα εµφανίζεται η ένδειξη ID: ακολουθού-
µενη από το κλειδί του σήµατος. 

      (γ) ∆εξιά θα εµφανίζεται η ηµεροµηνία και ο χρόνος 
εκτύπωσης του σήµατος (Ζ). 
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     (2) Κύριο τµήµα: 

      (α) Σε περίπτωση που η εκτύπωση εκτελέστηκε αυτό-
µατα (κατόπιν επιτυχούς ανάλυσης του σήµατος), το σήµα θα εκτυπώνεται από 
την FL 5 και κάτω. 

      (β) Σε περίπτωση που η εκτύπωση εκτελέστηκε χειρο-
κίνητα (µέσω οποιουδήποτε µενού/υπο-µενού ή µέσω διαδικασίας «Force Route», 
το σήµα θα εκτυπώνεται από την αρχή (από FL 1). 

      (γ) Και στις δύο περιπτώσεις δεν θα εµφανίζονται οι 4 
γραµµές LF (Line Feed) της σελιδοποίησης που µεσολαβούν µεταξύ των Pages, 
καθώς και οι 8 γραµµές LF της λειτουργίας τέλους σήµατος. 

      (δ) Οι φυσικές γραµµές που θα εµφανίζονται ανά σελί-
δα, να είναι περί τις 50. Η επιλογή της γραµµατοσειράς να γίνει µε γνώµονα την 
ανωτέρω απαίτηση και εξασφαλίζοντας ότι το κείµενο θα είναι ευανάγνωστο. Για 
κάθε φυσική γραµµή, θα διατηρείται ο περιορισµός των 69 χαρακτήρων. 

      (ε) Σε περίπτωση που η εκτύπωση καταλαµβάνει πα-
ραπάνω της µίας σελίδας, τότε ως πρώτη φυσική γραµµή κάθε επόµενης σελίδας, 
να τίθεται η τελευταία φυσική γραµµή της προηγούµενης σελίδας (να επαναλαµ-
βάνεται). 

     (3) Κάτω τµήµα: 

      (α) Στο κέντρο θα εµφανίζεται ξανά το Classification και 
το Special Handling Marking του σήµατος (FL 12 A). 

      (β) Αριστερά θα εµφανίζεται η ένδειξη FOR: ακολου-
θούµενη από τον Αποδέκτη για τον οποίο εκτυπώθηκε το σήµα. 

       1/ Σε περίπτωση αυτόµατης εκτύπωσης κατόπιν 
ανάλυσης, εφόσον έχει εκτελεστεί στη Β.∆. αντιστοίχιση παραπάνω του ενός Α-
ποδεκτών στον ίδιο R.I. Center, το λογισµικό να αναγνωρίζει για ποιον από τους 
Αποδέκτες θα εκτυπωθεί. 

       2/ Σε περίπτωση επιλογής Αποδέκτη µέσω Force 
Route, να εµφανίζεται ο εκάστοτε επιλεγµένος Αποδέκτης. 

       3/ Σε περίπτωση επιλογής εκτύπωσης µέσω της 
ZKP Queue, να εµφανίζεται ο εκάστοτε Αποδέκτης ZKP. 

       4/ Σε περίπτωση που εκτελέστηκε χειροκίνητη ε-
κτύπωση, να εµφανίζεται η ένδειξη  Manual Print. 

      (γ) ∆εξιά θα εµφανίζεται η ένδειξη PAGE: x OF y. Η 
τιµή x θα αφορά την τρέχουσα σελίδα εκτύπωσης, ενώ η τιµή y θα αφορά τον συ-
νολικό αριθµό σελίδων του σήµατος 

3. BROADCAST (BCST) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
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3.1. Γενικά 

    α. Η Απροειδοποίητη Εκποµπή (Α.Ε.) / Broadcast (BCST) εί-
ναι ένα ασύρµατο κύκλωµα επικοινωνιών (εκποµπής). Αποτελεί το κύριο µέσο δι-
αβίβασης σηµάτων προς Π.Πλοία εν πλω, καθώς το ΚΕΠΙΚ εκπέµπει ταυτόχρονα 
σε διαφορετικές συχνότητες/στοιχεία, σήµατα προς πολλούς συνδροµητές. Το ίδιο 
ισχύει και για τις BCST SUB, µε τη διαφορά ότι οι συνδροµητές είναι Υποβρύχια, 
ενώ η εκποµπή περιλαµβάνει µια συχνότητα που διαιρείται σε επιµέρους τµήµα-
τα/κανάλια (µέσω πολυπλεξίας). 

    β. Κατά τη συνήθη λειτουργία όλα τα σήµατα που προορίζο-
νται για Αποδέκτες/συνδροµητές που εκτελούν ακρόαση στην BCST, εκπέµπονται 
χωρίς να υπόκεινται σε περαιτέρω έλεγχο. Ωστόσο, όταν έχουν τεθεί σε εφαρµογή 
συγκεκριµένες διαδικασίες (Screening, Vetting) το σύνολο των σηµάτων ελέγχεται, 
µε σκοπό την έγκριση ή µη της εκποµπής τους. 

    γ. Προς ελαχιστοποίηση της πιθανότητας απώλειας ενός σή-
µατος εφαρµόζεται η διαδικασία Re-Run (µόνο για BCST). Σε περίπτωση απώλει-
ας προ αποστολής αίτησης επαναχείρισης, οι συνδροµητές έχουν τη δυνατότητα 
να ελέγξουν εάν τους αφορά κάποιο απολεσθέν σήµα µέσω του συνοπτικού σή-
µατος RECAP. 

    δ. Το ΚΕΠΙΚ πάντοτε εκτελεί λήψη της BCST ευθύνης του, 
προς έλεγχο της ποιότητας εκποµπής (ΟΤΑΜ- Over The Air Monitoring). Επιπρό-
σθετα, υφίσταται η δυνατότητα εκποµπής των σηµάτων µε διαφορετική κρυπτο-
κάλυψη, µε σκοπό την λήψη τους από συγκεκριµένες ανά περίπτωση οµάδες συν-
δροµητών (Group-Linking, µόνο για BCST). 

3.2. Σήµατα 

    α. Όσον αφορά το κύκλωµα BCST, όλα τα Αστραπιαία σήµα-
τα (που φέρουν β. Προτεραιότητας "Ζ") που εκπέµπονται µέσω κυκλωµάτων 
BCST, πρέπει πάντοτε να εκπέµπονται δύο φορές. Με την ολοκλήρωση της πρώ-
της εκποµπής, θα ξεκινάει αυτόµατα και η δεύτερη. Το σήµα θα διατηρεί τον ίδιο 
CSN (δεν θα προστίθεται ο κώδικας ZDK), ενώ το Status του θα µεταβάλλεται σε 
Sent µε την ολοκλήρωση της δεύτερης εκποµπής. Σε περίπτωση επανεκποµπής 
και πάλι θα εκπέµπεται δύο φορές, θα διατηρεί τον ίδιο CSN και θα προστίθεται ο 
κώδικας ZDK. 

    β. Όσον αφορά το κύκλωµα BCST SUB, τα σήµατα που αφο-
ρούν τα Υποβρύχια διαµορφώνονται κατάλληλα από την Αρχή Επιχειρησιακού 
ελέγχου, η οποία και προετοιµάζει ένα συνοπτικό σήµα. Κάθε συνοπτικό σήµα, 
αναλόγως µε την καθορισθείσα κατάσταση (STATE), εκπέµπεται διαρκώς για συ-
γκεκριµένο χρονικό διάστηµα (Schedule). 

3.3. Screening 

    α. Η διαδικασία Screening αφορά τον έλεγχο συγκεκριµένων 
κατηγοριών σηµάτων που προορίζονται για εκποµπή µέσω κυκλωµάτων BCST. 
Αποσκοπεί στην µη εκποµπή σηµάτων των οποίων έχει παρέλθει ο χρόνος ακύ-
ρωσης (ZPW). Με αυτό τον τρόπο εφαρµόζεται περιστολή των µη αναγκαίων ση-
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µάτων, µε αποτέλεσµα την αµεσότερη διεκπεραίωση του εν ισχύ επιχειρησιακού 
traffic. 

    β. Σε περίπτωση ενεργοποίησης (�) του φίλτρου «Screening 
ZPW» θα εκτελείται έλεγχος χρόνου ακύρωσης σήµατος για σήµατα που φέρουν 
τον κώδικα ZPW (σε FL 5). Θα ελέγχεται αυτόµατα εάν έχει παρέλθει ο εν λόγω 
χρόνος κατόπιν σύγκρισης µε χρόνο συστήµατος. Σε περίπτωση που: 

     (1) Έχει παρέλθει, το σήµα θα προωθείται στην 
«Screening Queue». 

     (2) ∆εν έχει παρέλθει, το σήµα θα καταλήγει στο εκάστοτε 
κύκλωµα BCST. 

     (3) Τα στοιχεία του χρόνου ακύρωσης είναι ελλιπή ή δεν 
έχουν την προβλεπόµενη δοµή ή εάν ο χρόνος ακύρωσης είναι προγενέστερος 
της ΗΩΠ, το σήµα θα προωθείται στην «Faulty Queue». 

    γ. Το ΚΕΠΙΚ θα αποστέλνει SVC σήµα (Screening Msg) το 
οποίο θα περιλαµβάνει το σύνολο των σηµάτων που απορρίφθηκαν και δεν διαβι-
βάστηκαν µέσω των BCST λόγω παρέλευσης του χρόνου ακύρωσης, προς τους 
εκδότες των σηµάτων αυτών. 

    δ. Η διαδικασία «Screening», όπως περιγράφηκε παραπάνω 
δεν αφορά το κύκλωµα BCST SUB. 

3.4. Vetting 

    α. Η διαδικασία «Vetting» αφορά την εφαρµογή φίλτρων, µε 
σκοπό τον έλεγχο σηµάτων που προορίζονται για εκποµπή µέσω κυκλωµάτων 
BCST. Αποσκοπεί στην µη εκποµπή σηµάτων τα οποία δεν περιέχουν καµία από 
τις παράµετρους των εν λόγω φίλτρων. Με αυτό τον τρόπο εφαρµόζεται περιστο-
λή των µη αναγκαίων σηµάτων, µε αποτέλεσµα την αµεσότερη διεκπεραίωση του 
εν ισχύ επιχειρησιακού traffic. 

    β. Σε περίπτωση ενεργοποίησης (�) του functionality Vetting 
(αντίστοιχο CheckBox σε Specific Parameters) και βάσει των καθορισθέντων φίλ-
τρων (Tab Vetting), τα σήµατα που δεν περιέχουν καµία από τις παραµέτρους, θα 
προωθούνται στην Vetting Queue προς περαιτέρω έλεγχο από αρµόδιο χειριστή 
(χωρίς την επιλογή των φίλτρων θα προωθούνταν αυτόµατα στo εκάστοτε κύκλω-
µα BCST βάσει R.I.). 

    γ. Το ΚΕΠΙΚ θα αποστέλνει σήµα (Vetting Msg) το οποίο θα 
περιλαµβάνει το σύνολο των σηµάτων που απορρίφθηκαν και δεν διαβιβάστηκαν 
µέσω των BCST, προς τους εκδότες των σηµάτων αυτών. Επιπρόσθετα, το ΚΕ-
ΠΙΚ υποχρεούται να αναλάβει περαιτέρω ενέργειες δροµολόγησης για τα εν λόγω 
σήµατα (Vett Off). 

    δ. Η διαδικασία Vetting, όπως περιγράφηκε παραπάνω δεν 
αφορά το κύκλωµα BCST SUB. 

3.5. Re-Run 
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    α. Η διαδικασία «Re-Run» αφορά στην επανεκποµπή όλων 
των σηµάτων, τα οποία διεκπεραιώνονται µέσω κυκλωµάτων BCST, για ακόµα 
µια φορά. Στοχεύει στην µεγιστοποίηση της πιθανότητας λήψης ενός σήµατος, 
που τυχόν δεν έχει ληφθεί από έναν συνδροµητή/πλοίο την πρώτη φορά που εκ-
πέµφθηκε. Συνεπώς, περιορίζεται ο συνολικός αριθµός αιτήσεων επαναχείρισης 
χαµένων σηµάτων από τα πλοία/συνδροµητές. 

    β. Όλα τα σήµατα θα πρέπει να επανεκπέµπονται αυτοβού-
λως µέσα σε 1 έως 12 ώρες από την αρχική εκποµπή τους. 

    γ. Τα σήµατα Re-Run πρέπει να φέρουν τον αρχικό αύξοντα 
αριθµό εκποµπής (original broadcast serial number) τον οποίο θα ακολουθεί ο 
κώδικας ZDK. 

    δ. Η επιλογή του εύρους (από-έως) των σηµάτων που θα ε-
πανεκπεµφθούν θα εκτελείται πάντοτε από τον χειριστή. Κατόπιν, όλα τα επιλεγ-
µένα σήµατα θα εµφανίζονται στην αντίστοιχη λίστα σηµάτων εκάστοτε κυκλώµα-
τος BCST. 

    ε. Τα εν λόγω σήµατα θα διατηρούν το ίδιο ID (κλειδί), καθό-
σον δεν αποτελούν νέα σήµατα. Με την ολοκλήρωση της, η ενέργεια της επανεκ-
ποµπής θα καταχωρείται στο ιστορικό έκαστου σήµατος.  

3.6. RECAP 

    α. Η διαδικασία «RECAP» θα εφαρµόζεται εφόσον έχει ενερ-
γοποιηθεί (�) το αντίστοιχο functionality σε «Specific Parameters» εκάστοτε κυ-
κλώµατος BCST. 

    β. Θα αφορά στην αυτόµατη σύνθεση και εκποµπή αντίστοι-
χου συνοπτικού σήµατος, ανά µισή ώρα, το οποίο περιλαµβάνει όλους τους α/α 
των σηµάτων που εκπέµφθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούµενης µισής ώρας, 
από το εν λόγω κύκλωµα BCST. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνθεση των σηµάτων 
«RECAP», αυτά θα προωθούνται αυτόµατα στην «Transmission Queue» του ε-
κάστοτε κυκλώµατος BCST. Σε περίπτωση που κάποιος συνδροµητής έχει απο-
λέσει σήµατα, ελέγχοντας το «RECAP» υποτυπώνει άµεσα ποια σήµατα τον αφο-
ρούν. Συνεπώς, στο σήµα αίτησης επαναχείρισης σηµάτων δεν αιτεί το σύνολο 
των απολεσθέντων σηµάτων, αλλά συγκεκριµένα µόνο αυτά που τον αφορούν. 

    γ. Η αυτόµατη σύνθεση του «RECAP» θα εκτελείται για κάθε 
ενεργό (ΟΝ) κύκλωµα BCST, ξεχωριστά. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που έχει 
ενεργοποιηθεί (�) το functionality Separate Recap) τότε θα δηµιουργούνται ξεχω-
ριστά σήµατα «RECAP» ανά CV. 

    δ. Κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας θα αποστέλλονται 48 σήµατα 
«RECAP» (ένα ανά µισή ώρα). Κάθε «RECAP» θα λαµβάνει ξεχωριστό κλειδί 
(ID). 

    ε. Το σήµα «RECAP» έχει τυποποιηµένη µορφή και δεν ακο-
λουθεί τη δοµή ενός σήµατος. Αναλυτικές οδηγίες και κατευθύνσεις θα υποδει-
χθούν στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 
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3.7. No-Traffic Period 

    α. Στα κυκλώµατα BCST, σε περίπτωση που µεσολαβήσει το 
χρονικό διάστηµα της καθορισθείσας τιµής του functionality «No-Traffic Period» 
από τελευταία εκποµπή, θα εκτελείται αυτόµατα εκποµπή συντονιστικών σηµάτων 
(θα προωθούνται αυτόµατα στην «Transmission Queue»). Με αυτό τον τρόπο, οι 
συνδροµητές του κυκλώµατος ελέγχουν την ποιότητα λήψης/καταγραφής ακόµη 
και όταν δεν υφίσταται traffic. 

    β. Αναλυτικές οδηγίες και κατευθύνσεις σε ότι αφορά τα συ-
ντονιστικά σήµατα, θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 
Επισηµαίνεται ότι τα συντονιστικά σήµατα δεν θα λαµβάνουν κλειδί και δεν θα κα-
ταχωρούνται σε ηµερολόγιο. 

3.8. Automatic INT ZDK 

    α. H διαδικασία «Automatic INT ZDK» αφορά στην αυτόµατη 
αναζήτηση και εύρεση αφορόντων σηµάτων, τα οποία έχουν απολεσθεί και αιτηθεί 
από εκάστοτε Π.Πλοίο που ακροάται κύκλωµα BCST. Για την επίτευξη της αυτό-
µατης διαδικασίας το σήµα αίτησης θα πρέπει να πληροί συγκεκριµένες προϋπο-
θέσεις. 

    β. Η αυτόµατη αναζήτηση και εύρεση θα αφορά τον Εκδότη 
του σήµατος. Ωστόσο, θα αφορά επιπλέον: 

     (1) ∆ιοικητή/ες εν πλω, σε περίπτωση που επιβαίνει επί 
του Π.Πλοίου-Εκδότη. 

     (2) Έτερα Π.Πλοία, για τα οποία ο Εκδότης είναι υπεύθυ-
νος για τήρηση ηµερολογίου (ZKP). 

     (3) ∆ιοικητή/ες εν πλω, σε περίπτωση που επιβαίνει επί 
των Π.Πλοίων-ZKP. 

    γ. Όσον αφορά την αναζήτηση, το λογισµικό θα αναγνωρίζει 
ως: 

     (1) Εκδότη: τον Αποδέκτη του Εκδότη (FL 6). 

     (2) ∆ιοικητή εν πλω επί του Π.Πλοίου-Εκδότη, οποιονδή-
ποτε Αποδέκτη έχει το ίδιο ∆ιεθνές ∆/Κ µε αυτό του Εκδότη (ίδιο καταχωρηθέν 
Call Sign. 

     (3) Αποδέκτη ZKP, οποιονδήποτε Αποδέκτη καταχωρηθεί 
µετά τον αντίστοιχο κώδικα στην τελευταία γραµµή του σήµατος αίτησης. 

     (4) ∆ιοικητή εν πλω επί οποιουδήποτε Π.Πλοίου ZKP, ο-
ποιονδήποτε Αποδέκτη έχει το ίδιο ∆ιεθνές ∆/Κ µε οποιοδήποτε Π.Πλοίο ZKP (ί-
διο καταχωρηθέν Call Sign. 

    δ. Η καταχώρηση του ίδιου ∆/Κ στον Αποδέκτη/∆ιοικητή εν 
πλω επί οποιουδήποτε Π.Πλοίου (Εκδότη/ Πλοίου ZKP) θα εκτελείται αποκλειστι-
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κά από το ΚΕΠΙΚ, στο πλαίσιο ενηµέρωσης της Β.∆. ∆εν θα απαιτείται η προσθή-
κη των Αποδεκτών αυτών στο σήµα αίτησης. 

    ε. Η διαδικασία θα περιλαµβάνει και την αυτόµατη σύνθεση 
σήµατος απάντησης προς τον εκδότη, στο οποίο θα αναφέρονται ποια σήµατα, 
από το σύνολο των αιτηθέντων, τον αφορούν και ποια όχι (και ανά περίπτωση τον 
∆ιοικητή επ’ αυτού, τα Π.Πλοία ZKP, τους ∆ιοικητές επί των Π.Πλοίων ZKP). 

    στ. Σε περίπτωση που κάποιο Π.Π. έχει απολέσει σήµατα, α-
ποστέλλει στο ΚΕΠΙΚ σήµα αίτησης χαµένων σηµάτων. Η αίτηση θα έχει τη δοµή 
ενός κανονικού σήµατος, αλλά θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις όπως θα 
υποδειχθούν στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό του ΠΝ.  

    ζ. Κατόπιν λήψης του σήµατος αίτησης, το λογισµικό θα προ-
βαίνει σε αυτόµατη αναζήτηση, η οποία θα περιλαµβάνει τον έλεγχο των FL 7, FL 
8 και FL 9 κάθε αιτηθέντος σήµατος. 

    η. Ένα σήµα θα χαρακτηρίζεται ως αφορών εφόσον εντοπι-
στεί ο Αποδέκτης του Εκδότη (είτε ως µεµονωµένος Αποδέκτης, είτε ως Αποδέ-
κτης εντός ενός Group), ή ανά περίπτωση: 

     (1) οποιοσδήποτε Αποδέκτης που έχει το ίδιο ∆ιεθνές ∆/Κ 
µε αυτό του Εκδότη, 

     (2) οποιοσδήποτε Αποδέκτης εκ των ZKP, 

     (3) οποιοσδήποτε Αποδέκτης που έχει το ίδιο ∆ιεθνές ∆/Κ 
µε οποιοδήποτε Αποδέκτη  ZKP, 

     (4) εφόσον κάποιο σήµα από τους αιτηθέντες CSN αντι-
στοιχεί σε σήµα «CODRESS» ή «Abbreviated SVC». Εν λόγω ενέργεια θα εφαρ-
µόζεται καθότι οι ανωτέρω τύποι σηµάτων δεν περιέχουν FL 7, 8, µε αποτέλεσµα 
την αδυναµία εύρεσης Αποδεκτών. 

    θ. Ένα σήµα θα χαρακτηρίζεται ως µη αφορών, µόνο εάν δεν 
ισχύει καµία από τις ανωτέρω συνθήκες, ή εάν το σύνολο του Εκδότη και των Α-
ποδεκτών ZKP/∆ιοικητών εν πλω εµπεριέχονται στην FL 9. 

    ι. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου και εφόσον 
όλα τα αιτηθέντα σήµατα έχουν χαρακτηριστεί ως αφορόντα ή µη, το λογισµικό θα 
εκτελεί ταυτόχρονα: 

     (1) Αυτόµατη σύνθεση σήµατος απάντησης προς τον εκδό-
τη (περαιτέρω κατευθύνσεις και οδηγίες θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο). 

     (2) Αυτόµατη προσθήκη των αφορόντων σηµάτων στην 
λίστα σηµάτων του κυκλώµατος BCST. 

3.9. ΟΤΑΜ 

    α. Η διαδικασία OTAM (Over The Air Monitoring) εφαρµόζεται 
από το ΚΕΠΙΚ για κάθε ενεργό κύκλωµα BCST/BCST SUB. Αφορά στην λήψη ε-
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νός στοιχείου εκποµπής, ανά δεδοµένη στιγµή, µε σκοπό τον έλεγχο της ποιότη-
τας εκποµπής. 

    β. Το λογισµικό θα εκτελεί σύγκριση χαρακτήρα-χαρακτήρα, 
µεταξύ 100 χαρακτήρων ανά δεδοµένη στιγµή των δεδοµένων εκποµπής (BCST 
TX) και λήψης (ΟΤΑΜ). 

    γ. Ο χειριστής κατά τη δηµιουργία του κυκλώµατος θα έχει τη 
δυνατότητα καθορισµού της τιµής ενός ορίου/threshold (%), το οποίο θα µπορεί 
να µεταβληθεί όποτε απαιτηθεί. 

    δ. Όταν θα σηµειώνεται διαφορά µεταξύ των χαρακτήρων εκ-
ποµπής / λήψης θα προκύπτει µια σχετική τιµή Character Error Rate (%), ανάλογα 
µε το πόσοι από τους 100 αναµενόµενους χαρακτήρες ελήφθησαν ορθά ή όχι. 
Εφόσον η τιµή απόκλισης υπερβαίνει το καθορισθέν threshold, τότε θα εµφανίζε-
ται σχετική ειδοποίηση σε εφαρµογή «Control Manager». Με αυτό τον τρόπο ο 
χειριστής θα ενηµερώνεται ότι η ποιότητα λήψης στο εκάστοτε επιλεχθέν στοιχείο 
εκποµπής δεν είναι ικανοποιητική και θα προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες (αλ-
λαγή συχνότητας στοιχείου κ.α.). 

    ε. Το λογισµικό θα ελέγχει παράλληλα την κατάσταση του 
modem και της κρυπτοσυσκευής λήψης (Κ/Σ). Σε περίπτωση που η Κ/Σ χάσει τον 
συγχρονισµό (out of sync), τότε θα εµφανίζεται µία φόρα η σχετική ειδοποίηση. 
Κατόπιν, θα αναµένεται η εκ νέου επίτευξη συγχρονισµού της Κ/Σ, προκειµένου 
να αρχίσει και πάλι ο έλεγχος/σύγκριση των χαρακτήρων. 

3.10. Group Linking - Crypto Compartmentation 

    Tο λογισµικό πρέπει να υποστηρίζει την υλοποίηση του Group-

Linking για κυκλώµατα τύπου Α.Ε. 

3.11. OTAD 

    β. Το λογισµικό απαιτείται να επιτρέπει την εκτέλεση των δια-
δικασιών OTAD (OTAT, OTAR)  µέσω του εξοπλισµού κυκλωµάτων τύπου 
BCST/BCST SUB. Λεπτοµερής περιγραφή των διαδικασιών περιέχεται στα ACP 
132, ACP 176 N.S -1. 

4.  SHIP SHORE (S/S) - CARB ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

4.1. Γενικά 

    Το Κύµα Πλοίου Ξηράς (ΚΠΞ) / Ship Shore (S/S) είναι ένα α-
σύρµατο κύκλωµα επικοινωνιών (λήψης). Αποτελεί το κύριο µέσο διαβίβασης ση-
µάτων από Π.Πλοία εν πλω, προς το ΚΕΠΙΚ. Η λειτουργία του κυκλώµατος S/S 
διαµορφώνεται βάσει της εφαρµοζόµενης µεθόδου. Υφίστανται τρεις µέθοδοι λει-
τουργίας, η Alfa (A), η Bravo (B) και η Charlie (C). Λεπτοµέρειες, οδηγίες και κα-
τευθύνσεις θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. Συνο-
πτικά, αναφέρονται τα κάτωθι: 

4.2. Μέθοδοι λειτουργίας 

    α. Method Bravo (Β) 
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     Τα Π.πλοία αποστέλλουν το «traffic» µε εφαρµογή κρυπτο-
κάλυψης (RATT On-line) µέσω ενός στοιχείου εκποµπής, ενώ  το ΚΕΠΙΚ απαντά-
ει/βεβαιώνει λήψη µέσω φωνητικών δικτύων (voice) µέσω ενός στοιχείου λήψης. 
Τα στοιχεία εκποµπής και λήψης έχουν διαφορετική συχνότητα, ενώ για κάθε στοι-
χείο εκποµπής  αντιστοιχεί συγκεκριµένο στοιχείο λήψης. 

    β. Method Charlie (C) 

     (1) Τα Π.πλοία αποστέλλουν το «traffic» µε εφαρµογή 
κρυπτοκάλυψης (RATT On-line) µέσω ενός στοιχείου εκποµπής, ενώ  το ΚΕΠΙΚ 
απαντάει/βεβαιώνει λήψη µέσω ενός αυτοµατοποιηµένου µη κρυπτοκαλυµµένου 
κειµένου, που ονοµάζεται CARB/FAB (Channel Availability Receipt Broadcast/ 
Frequency Availability Broadcast). Η εκποµπή της CARB µπορεί να εκτελεστεί 
ταυτοχρόνως από παραπάνω του ενός στοιχείου/συχνότητας. ∆εν υφίσταται αντι-
στοίχιση στοιχείων εκποµπής / λήψης (όπως στη µέθοδο Β), καθότι το περιεχόµε-
νο της CARB αφορά απάντηση σε όλα τα στοιχεία λήψης.  

     (2) Προ εκποµπής του traffic, όλοι οι συνδροµητές υπο-
χρεούνται να ελέγχουν την διαθεσιµότητα των υφιστάµενων στοιχείων S/S, εκτε-
λώντας λήψη της CARB. 

     (3) Το αυτοµατοποιηµένο κείµενο της CARB θα περιλαµ-
βάνει ανά γραµµή τα ∆ιακριτικά των διατιθέµενων στοιχείων λήψης και την κατά-
σταση αυτών. Μεταξύ των στοιχείων θα τίθενται κάθετοι (/) ενώ στην αρχή και στο 
τέλος έκαστης γραµµής θα τίθενται δύο κάθετοι (//). 

     (4) Σε κάθε γραµµή θα εµφανίζεται το διακριτικό ενός στοι-
χείου λήψης µόνο όταν το αντίστοιχο κύκλωµα S/S είναι ενεργό (ΟΝ). 

     (5) Εφόσον ένα κύκλωµα S/S έχει χαρακτηριστεί ως Na-
tional, το διακριτικό του στοιχείου λήψης θα εµφανίζεται στο αντίστοιχο National 
κύκλωµα CARB.Αντίθετα, το διακριτικό του στοιχείου λήψης ενός S/S που έχει 
χαρακτηριστεί ως NΑΤΟ, θα εµφανίζεται µόνον στο NATO κύκλωµα CARB.  

     (6) Η ενηµέρωση της κατάστασης των στοιχείων θα εκτε-
λείται διαρκώς και τουλάχιστον ανά 15 δευτερόλεπτα, βάσει συγκεκριµένων κωδι-
κών όπως θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ και περι-
γράφονται στην κατωτέρω παράγραφο. Μερικοί από τους κώδικες θα αποτελούν 
το αντίστοιχο «Legend», το οποίο και θα προβάλλεται περιοδικά ανά 5 λεπτά. 

     (7) Η διαδικασία περιλαµβάνει τη δέσµευση, χρήση (απο-
στολή σήµατος/ων από το πλοίο) και την αποδέσµευση του στοιχείου. Σε περί-
πτωση που ένα στοιχείο είναι διαθέσιµο, το πλοίο αποστέλλει ένα τυποποιηµένο 
σήµα (SAM) για να λάβει άδεια χρήσης του στοιχείου, επιλέγοντας ένα Αόριστο 
∆ιακριτικό κλήσης (∆/Κ). Το λογισµικό αυτόµατα θα δίνει προτεραιότητα και θα 
δεσµεύει το στοιχείο για το εκάστοτε πλοίο, σε περίπτωση που η δοµή του SAM 
είναι ορθή. Σε ότι αφορά το τυποποιηµένο σήµα (SAM): 

     (α) SAM 1: Αίτηση άδειας προς δέσµευση και χρήση 
του εκάστοτε στοιχείου λήψης που θα απαρτίζεται από Στοιχείο λήψης, Επανάλη-
ψη στοιχείου λήψης, Συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως DE, Αόριστο ∆ιακριτικό κλήσης 
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(∆/Κ) Επανάληψη Αόριστου ∆/Κ, Κώδικας ZBO, Αριθµός σηµάτων προς εκποµπή, 
Βαθµός Προτεραιότητας σηµάτων προς εκποµπή, RY (69 χαρακτήρες). 

      (β) SAM 2: Αποδέσµευση του στοιχείου µετά την ολο-
κλήρωση αποστολής όλων των σηµάτων που θα απαρτίζεται από Στοιχείο λήψης 
που δεσµεύτηκε, Επανάληψη στοιχείου λήψης, Συνθηµατικό εκµεταλλεύσεως DE, 
Αόριστο ∆ιακριτικό κλήσης (∆/Κ) που χρησιµοποιήθηκε στο SAM 1, Κώδικας 
QRU. 

     (8) Με τη λήψη προτεραιότητας, ο συνδροµητής θα απο-
στέλλει το traffic. Ο χειριστής του ΚΕΠΙΚ θα ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα 
των σηµάτων και θα επιλέγει τον κατάλληλο ανά περίπτωση κώδικα (χειροκίνητα). 
Το λογισµικό θα ενηµερώνει την κατάσταση του στοιχείου βάσει του επιλεγµένου 
κώδικα.  

     (9) Με την ολοκλήρωση αποστολής όλων των σηµάτων, ο 
συνδροµητής θα αποστέλλει έτερο SAM για αποδέσµευση του εν χρήσει στοιχεί-
ου. 

     (10)Το λογισµικό να αποτρέπει την επίδοση προτεραιότη-
τας/άδειας σε έτερο συνδροµητή εφόσον το στοιχείο δεν έχει αποδεσµευτεί 
(Status IDLE). 

    γ. Και στις δύο περιπτώσεις, το ΚΕΠΙΚ είναι υπεύθυνο για το 
συντονισµό και την τήρηση πειθαρχίας στο κύκλωµα ΚΠΞ, καθορίζοντας τη σειρά 
προτεραιότητας των εκάστοτε συνδροµητών. 

4.3 Κώδικες Ενηµέρωσης Κατάστασης Στοιχείων 

4.3.1 Κώδικες εκτός Legend 

      α. Ο κάτωθι πίνακας περιλαµβάνει τους κώδικες που 
δεν περιλαµβάνονται στο Legend καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο θα αποτυ-
πώνονται στο κείµενο της CARB. Κατόπιν λήψης του SAM 1 και ανά περίπτωση, 
είτε το λογισµικό θα θέτει αυτόµατα τον κώδικα V, είτε ο χειριστής θα θέτει χειρο-
κίνητα τον κώδικα EC. 
 

Codes Status 

V VERIFY 

EC ENCRYPT CHECK 

 

      β. Και οι δύο κώδικες αφορούν στην µη αποδοχή του 
SAM 1. Και στις δύο περιπτώσεις δεν θα εµφανίζεται ο δεύτερος χαρακτήρας του 
Αόριστου ∆/Κ που χρησιµοποιεί ο συνδροµητής, καθότι το SAM δεν αναγνωρίζε-
ται/γίνεται δεκτό. ∆εξιά από κάθε στοιχείο θα εµφανίζεται µόνον ο αντίστοιχος κώ-
δικας. 

      γ. Ερµηνεία Code/Status ως ακολούθως: 

       (1) V (VERIFY): Το λογισµικό αναγνωρίζει λήψη δε-
δοµένων σε ένα στοιχείο λήψης, αλλά δεν αναγνωρίζει το SAM. Είτε το SAM δεν 
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έχει την καθορισµένη δοµή, είτε έχει ληφθεί µε παραφθορά (µη ικανοποιητική λή-
ψη). 

       (2) EC (ENCRYPT CHECK): Μόνο στην περίπτωση 
που ο χειριστής αντιληφθεί ότι ο συνδροµητής δεν χρησιµοποιεί ορθή κλείδα κρυ-
πτοκάλυψης, θέτει χειροκίνητα τον κώδικα EC, αντικαθιστώντας τον κώδικα V. 

       (3) Μετά την απεικόνιση του κώδικα V (ή του EC), 
σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί καµία ενέργεια από τον συνδροµητή για 4 λεπτά 
(αποστολή SAM), το λογισµικό θα θέτει το στοιχείο σε κατάσταση IDLE. 

4.3.2 Κώδικες Legend 

      α. Ο κάτωθι πίνακας περιλαµβάνει τους κώδικες του 
Legend καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο θα αποτυπώνονται στο κείµενο της 
CARB. Όπως προαναφέρθηκε, τα περιεχόµενα των στηλών Codes και Status θα 
εµφανίζονται οµαδοποιηµένα στην CARB (εµβόλιµα των γραµµών του κειµένου) 
ανά 5 λεπτά. 

 

Codes Status 

(Κενό) IDLE 

K TRANSMIT 

Ο  OCCUPIED 

U  UNREADABLE 

M  REPEAT 

RP (01-99) REPEAT PAGE  

N (2-16) CHECK 

AS WAIT 

R RECEIVED 

 

      β. Τονίζεται ότι στο κείµενο (δεξιά από κάθε στοιχείο) 
θα πρέπει να απεικονίζεται µόνον ο δεύτερος χαρακτήρας του Αόριστου ∆/Κ που 
χρησιµοποιεί ο συνδροµητής. 

      γ. Τα Αόριστα ∆/Κ που θα αναγνωρίζει το λογισµικό 
θα είναι: 

       (1) Εθνικό πλαίσιο: Συνδυασµοί χαρακτήρων από 
1A έως και 1Ζ. 

       (2) NATO πλαίσιο: Συνδυασµοί χαρακτήρων από 
KA έως και ΚΖ. 

      δ. Οι καταστάσεις IDLE, TRANSMIT, OCCUPY καθώς 
και οι αντίστοιχοι κώδικες, συνήθως τίθενται αυτόµατα από το λογισµικό. Ωστόσο, 
υφίσταται και η δυνατότητα χειροκίνητης εφαρµογής από τον χειριστή όταν απαι-
τηθεί. Όλες οι υπόλοιπες εκτελούνται αποκλειστικά από τον χειριστή. 

      ε. Ερµηνεία κωδικών/κατάστασης ως ακολούθως: 
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       (1) IDLE: Το στοιχείο είναι διαθέσιµο προς χρήση. 
∆εν υφίσταται κώδικας και θα τίθεται κενό δεξιά του στοιχείου. Η κατάσταση IDLE 
τίθεται είτε αυτόµατα από το λογισµικό (σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί καµία 
ενέργεια για 4 λεπτά, είτε από τον συνδροµητή, είτε από τον χειριστή του ΚΕΠΙΚ), 
είτε χειροκίνητα από τον χειριστή. 

       (2) TRANSMIT: Κατόπιν επιτυχούς λήψης και ανα-
γνώρισης του SAM 1, το λογισµικό θέτει αυτόµατα τον κώδικα Κ, δεσµεύοντας το 
στοιχείο για τον συνδροµητή, ο οποίος και λαµβάνει άδεια χρήσης του στοιχείου. 
Είναι δυνατόν να τεθεί και χειροκίνητα από τον χειριστή. 

       (3) OCCUPIED: Το στοιχείο είναι κατειληµµένο. Η 
αποστολή σηµάτων από τον συνδροµητή που έχει δεσµεύσει το στοιχείο, βρίσκε-
ται εν εξελίξει. Ο κώδικας της κατάστασης OCCUPY τίθεται είτε αυτόµατα από το 
λογισµικό, είτε χειροκίνητα από τον χειριστή. 

       (4) UNREADABLE: Η ποιότητα λήψης στο συγκε-
κριµένο στοιχείο δεν επιτρέπει την ικανοποιητική λήψη του σήµατος. Ο χειριστής 
θέτει τον κώδικα U, ενηµερώνοντας τον συνδροµητή να επιλέξει έτερο στοιχεί-
ο/συχνότητα. 

       (5) REPEAT: Κατόπιν ανεπιτυχούς λήψης σήµατος 
(παραφθορά, µη ολοκληρωµένη λήψη), ο χειριστής θέτει τον κώδικα Μ, ενηµερώ-
νοντας τον συνδροµητή να επαναλάβει την εκποµπή. 

       (6) REPEAT PAGE: Κατόπιν ανεπιτυχούς λήψης 
συγκεκριµένου page(s), ο χειριστής θέτει τον κώδικα RP συνοδευόµενο από τον 
αριθµό της σελίδας/εύρους σελίδων. Ο συνδροµητής πρέπει να επαναλάβει την 
εκποµπή της δεικνυόµενης σελίδας(ων). 

       (7) CHECK: Ο χειριστής εντόπισε σφάλµα σε κά-
ποια FL του ληφθέντος σήµατος. Θέτοντας τον κώδικα Ν συνοδευόµενο από τον 
αριθµό της FL, ενηµερώνει τον συνδροµητή ότι το σήµα απορρίπτεται. Ο συνδρο-
µητής ελέγχει και διορθώνει την δεικνυόµενη FL και επανεκπέµπει το σήµα. 

       (8) WAIT: Ο χειριστής θέτει τον κώδικα AS, ενηµε-
ρώνοντας τον συνδροµητή να αναµείνει για περαιτέρω οδηγίες. 

       (9) RECEIVED: Το ληφθέν σήµα είναι πλήρες και 
ορθό. Ο χειριστής θέτει τον κώδικα R, ενηµερώνοντας τον συνδροµητή για την ε-
πιτυχή λήψη του σήµατος. 

      στ. Σε περίπτωση επιτυχούς λήψης ενός σήµατος, θα 
υφίσταται η δυνατότητα απάντησης/επιβεβαίωσης λήψης και µε τη χρήση ελεύθε-
ρου κειµένου (αντί κώδικα R). Το κείµενο θα περιλαµβάνει συγκεκριµένα στοιχεία 
του σήµατος κατά κρίση του χειριστή (SSN, DTG κ.α.) 

4.4 Ροή ∆έσµευσης – Χρήσης – Αποδέσµευσης Στοιχείου 

    α. Ακολουθεί διάγραµµα που περιλαµβάνει την τυπική ροή 
ενεργειών για δέσµευση, χρήση και αποδέσµευση ενός στοιχείου S/S από τον χει-
ριστή ενός Π.Πλοίου (Π.Π.) καθώς και οι αντίστοιχες από τον χειριστή του ΚΕΠΙΚ. 
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Το διάγραµµα καλύπτει κάθε πιθανή περίπτωση χρήσης των κωδικών που ανα-
φέρθηκαν παραπάνω. 

    β. Σε όποιο στάδιο της διαδικασίας αναφέρεται "αναµονή", θα 
ισοδυναµεί µε το χρονικό διάστηµα που θα απαιτείται για την ενηµέρωση και την 
αποτύπωση της κατάστασης εκάστοτε στοιχείου, στο κείµενο της CARB. 
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5.  MARITIME REAL LINK (MRL) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

5.1. Γενικά 

    Το Maritime Real Link (MRL) είναι ένα ασύρµατο κύκλωµα επι-
κοινωνιών (αµφίδροµη εκποµπή/λήψη). Αποτελεί µέσο διαβίβασης σηµάτων από 
Π.Πλοία εν πλω, προς το ΚΕΠΙΚ και αντίστροφα. Συνήθως το MRL χρησιµοποιεί-
ται µόνο από συγκεκριµένο συνδροµητή (dedicated). 

5.2. Σήµατα 

    α. Όλα τα Αστραπιαία σήµατα (που φέρουν β. Προτεραιότη-
τας "Ζ") που εκπέµπονται µέσω κυκλωµάτων MRL, πρέπει πάντοτε να εκπέµπο-
νται δύο φορές. Με την ολοκλήρωση της πρώτης εκποµπής, θα ξεκινάει αυτόµατα 
και η δεύτερη. Το σήµα θα διατηρεί τον ίδιο CSN (δεν θα προστίθεται ο κώδικας 
ZDK), ενώ το Status του θα µεταβάλλεται σε Sent µε την ολοκλήρωση της δεύτε-
ρης εκποµπής. 

    β. Σε περίπτωση επανεκποµπής και πάλι θα εκπέµπεται δύο 
φορές, θα διατηρεί τον ίδιο CSN και θα προστίθεται ο κώδικας ZDK. 

6.  POINT TO POINT (PTP) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

6.1. Γενικά 

    α. Το Point To Point (PTP) είναι ένα ενσύρµατο κύκλωµα επι-
κοινωνιών (αµφίδροµη εκποµπή/λήψη). Αποτελεί το κύριο µέσο διαβίβασης σηµά-
των µεταξύ Κόµβων/Σταθµών Ξηράς. Όσον αφορά το ΚΕΠΙΚ, όλα τα σήµατα που 
λαµβάνονται µέσω ασύρµατων κυκλωµάτων, εφόσον αφορούν Σταθ-
µούς/Αποδέκτες Ξηράς ή έτερα ΚΕΠΙΚ δροµολογούνται προς κυκλώµατα PTP. 
Αντίστροφα, µέσω PTP λαµβάνονται όλα τα σήµατα που αφορούν Π.Πλοία εν 
πλω, µε σκοπό την προώθηση τους στα εκάστοτε ασύρµατα κυκλώµατα επικοι-
νωνιών που υποστηρίζει το ΚΕΠΙΚ. 

    β. Το «Switching mode» του λογισµικού θα δύναται να υπο-
στηρίξει τη λειτουργία δροµολόγησης σηµάτων µέσω κυκλωµάτων (Primary, Sec-
ondary) PTP (λειτουργία Gateway). Λεπτοµέρειες, οδηγίες και κατευθύνσεις θα 
παρασχεθούν στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

    γ. Όσον αφορά το λογισµικό, βάσει της επιλογής Circuit Level 
ένα κύκλωµα PTP χαρακτηρίζεται είτε ως Primary, είτε ως Secondary. Ένα (ή πε-
ρισσότερα) Secondary PTP όταν συνδέεται µε ένα Primary, αποτελεί το εναλλα-
κτικό του.  

    δ. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ενός Primary κυκλώµατος, 
κατόπιν ενεργοποίησης της λειτουργίας Switch to Secondary όλα τα σήµατα (που 
προορίζονταν για αυτό) θα προωθούνται στο Secondary. 

    ε. Στην περίπτωση που υφίστανται δύο Secondary κυκλώµα-
τα (συνδεδεµένα σε ένα Primary), η προώθηση των σηµάτων θα γίνεται πάντοτε 
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µόνον προς ένα, βάσει χειροκίνητης επιλογής. Η εν λόγω προώθηση θα εκτελείται 
µέσω της «Switching Queue», χωρίς όµως να απαιτείται κάποια επιπλέον αλλαγή 
στην κατανοµή R.I. σε Β.∆. και θα ισχύει µέχρι και την απενεργοποίηση της επιλο-
γής «Switch to Secondary». 

6.2. Σήµατα 

    Τα Αστραπιαία σήµατα (που φέρουν β. Προτεραιότητας "Ζ") 
που εκπέµπονται µέσω κυκλωµάτων PTP, να εκπέµπονται µόνο µία φορά. 

6.3. SVC 

    α. Στα κυκλώµατα PTP εφαρµόζονται αυτοµατοποιηµένες δι-
αδικασίες ακόµη και όταν επιλέγεται χειροκίνητος τρόπος λειτουργίας. Οι εν λόγω 
διαδικασίες υλοποιούνται στο πλαίσιο αποστολής/λήψης συγκεκριµένων τυποποι-
ηµένων υπηρεσιακών σηµάτων SVC. 

    β. Συγκεκριµένα: 

     (1) FL 1 – Θα λαµβάνουν SCD+CSN κατά την εκποµπή 
τους, βάσει των καθορισµένων παραµέτρων εκάστοτε κυκλώµατος PTP TX. 

     (2) FL 2 – Θα τίθεται ο R.I. Άκρης (Direct/Sec. Direct R.I.) 
του έτερου Κόµβου (προς τον οποίο θα αποσταλεί το SVC). Αυτό θα ισχύει για 
όλα τα παρακάτω SVC, πλην του Channel Check, στο οποίο θα τίθεται ο R.I. του 
ΚΕΠΙΚ (Center R.I.) 

     (3) FL 3 – Τα απαραίτητα στοιχεία (DE, OSRI, SSN, Julian 
Date) θα συµπληρώνονται αυτόµατα από το λογισµικό. Ειδικά, όσον αφορά τον 
OSRI, θα τίθεται είτε ο National, είτε ο NATO Center R.I., βάσει αντίστοιχου χαρα-
κτηρισµού του R.I. της FL 2. 

     (4) FL 4 – Όλα τα SVC θα είναι Αδιαβάθµητα. Θα τίθεται το 
SWOS ZNR UUUUU. Σε περίπτωση που το κύκλωµα PTP έχει χαρακτηριστεί ως 
National (Circuits -Basic Parameters, µετά το SWOS θα ακολουθεί το Special 
Handling Designator ZZZZZ (ZNR UUUUU/ZZZZZ). 

     (5) FL 12G – Ανάλογα µε το είδος του SVC θα εµφανίζο-
νται ανά περίπτωση τα απαραίτητα στοιχεία/κώδικες. Όπου απαιτείται χειροκίνητη 
συµπλήρωση τιµών θα εµφανίζονται τελείες. Οι τελείες θα αντικαθίστανται µε τις 
ανά περίπτωση επιθυµητές αριθµητικές τιµές από τον χειριστή. 

     (6) FL 15 – Θα συµπληρώνεται αυτόµατα το OSSN (ίδιο µε 
αυτό της FL 3). 

    γ. Παραδείγµατα καθώς και περιγραφή λειτουργικότητας τυ-
ποποιηµένων SVC θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο από το αρµόδιο προσωπικό 
ΠΝ. 

    δ. Το αποτέλεσµα/ενέργεια που επιφέρει η χρήση των SVC, 
θα είναι το ίδιο, ανεξαρτήτως εάν η σύνθεση τους εκτελεστεί αυτόµατα ή χειροκί-
νητα.  
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7.  USER MANAGER (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ) 

  α. Στην εν λόγω εφαρµογή θα καταχωρούνται οι χρήστες και θα καθο-
ρίζεται το επίπεδο δικαιωµάτων τους. 

  β. Η εφαρµογή User Manager θα αποτελείται από ένα παράθυρο, το 
οποίο θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα µενού: 

   (1) Session 

   (2) Users 

   (3) Password Policy 

   (4) Users' Status 

   (5) Workstations 

   (6) Log 

  γ. Όλα τα µενού πλην του Session θα είναι αρχικώς απενεργοποιηµέ-
να (grayed). 

7.1. Session 

    α. Μέσω της επιλογής µενού Session θα επιτρέπεται η σύν-
δεση του χρήστη στην εφαρµογή και θα εµφανίζεται υποµενού ως ακολούθως: 

     (1) Open – Σύνδεση σε εφαρµογή. Εµφάνιση φόρµας µε 
πεδία Username, Password. 

     (2) Close – Αρχικά grayed. Σε περίπτωση επιτυχούς σύν-
δεσης, επιτρέπει την αποσύνδεση από την εφαρµογή. 

     (3) Change Password – Αρχικά grayed. Σε περίπτωση επι-
τυχούς σύνδεσης, επιτρέπει την αλλαγή password ανά πάσα στιγµή από το χρή-
στη. Εµφάνιση φόρµας µε πεδία Password (εν ισχύ), New Password, Confirm 
Password, Exit – Έξοδος από εφαρµογή (εφόσον έχει προηγηθεί αποσύνδεση-
Close). 

    β. Τα υπο-µενού και οι λειτουργίες του µενού Session, όπως 
περιγράφηκαν παραπάνω θα ισχύουν για το σύνολο των εφαρµογών. 

7.2. Users 

    α. Μέσω της επιλογής µενού Users, θα εµφανίζεται υποµενού 
µε τις επιλογές «New User», «Users' List». 

    β. Με την επιλογή «New User» θα εµφανίζεται µια φόρµα που 
θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα πεδία: 

     (1) Username (TextBox, έως 25 χαρ.) 
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     (2) Surname (TextBox, έως 25 χαρ.) 

     (3) First Name (TextBox, έως 25 χαρ.) 

     (4) Password (ως Επεξήγηση 2) + Confirm (TextBox, έως 
15 χαρ.) 

     (5) Role (Επίπεδο Εξουσιοδότησης) (ListBox, προκαθορι-
σµένες επιλογές ως Επεξήγηση 1) 

     (6) Releasing Officer (∆ικαίωµα υπογραφής/έγκρισης εξερ-
χόµενου σήµατος) (CheckBox), 

     (7) CommandButton (OK, Exit). 

   γ. Επεξήγηση 1: 

     (1) Τα επίπεδα εξουσιοδότησης των χρηστών του πεδίου 
Role, αφορούν τους ρόλους «Security Officer» (Υπεύθυνος ασφαλείας), Supervi-
sor (Επόπτης), Operator (Χειριστής). 

     (2) Ο Security Officer θα έχει πρόσβαση σε όλες τις εφαρ-
µογές µε πλήρη δικαιώµατα. Συγκεκριµένα για την εφαρµογή του «User 
Manager», µόνο αυτός θα έχει δικαίωµα: 

      (α) Καταχώρησης, διαγραφής και απενεργοποίησης/ 
ενεργοποίησης των λογαριασµών των χρηστών, 

      (β) Καθορισµού του επιπέδου πρόσβασης των χρη-
στών σε έτερες εφαρµογές, 

      (γ) Καθορισµού της πολιτικής ασφαλείας (passwords), 

      (δ) Αρχικοποίησης του password των χρηστών, 

      (ε) Καταχώρησης, διαγραφής και µεταβολής στοιχείων 
των σταθµών εργασίας, 

      (στ) Πρόσβασης σε ηµερολόγια καταγραφής ενεργειών 
χρηστών. 

     (3) Ο Supervisor θα έχει πρόσβαση σε όλες τις εφαρµογές 
παρά. 1.4 πλην του User Manager µε πλήρη δικαιώµατα. 

     (4) Ο Operator θα έχει πρόσβαση µόνο στις εφαρµογές 
«Message Manager» και «DB Manager» µε πλήρη δικαιώµατα. 

    δ. Επεξήγηση 2: Όσον αφορά το password των λογαριασµών 
θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

     (1) Κατά τη δηµιουργία ενός νέου λογαριασµού ο Security 
Officer θα θέτει ένα τυχαίο password, το οποίο και θα κοινοποιεί στον χρήστη. 
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     (2) Με την πρώτη είσοδο του χρήστη σε οποιαδήποτε ε-
φαρµογή, το λογισµικό θα επιβάλει την αλλαγή του password. 

     (3) Το password που επιλέγει ο χρήστης, θα είναι κοινό και 
θα ισχύει για σύνδεση σε όλες τις εφαρµογές. 

     (4) Σε οποιαδήποτε εφαρµογή θα υφίσταται η δυνατότητα 
αλλαγής password, ανά πάσα στιγµή, από οποιονδήποτε χρήστη. 

     (5) Σε περίπτωση που παρέλθει το καθορισθέν όριο ισχύ-
ος του password, το λογισµικό θα επιβάλλει στον χρήστη την αλλαγή του. 

    ε. Με την επιλογή «Users' List»: 

     (1) Θα εµφανίζεται µια φόρµα στην οποία θα προβάλλονται 
σε στήλες οι εγγραφές όλων των παραπάνω πεδίων (πλην password και θα περι-
λαµβάνει τα CommandButton (Print, Export, Exit). 

     (2) Σε υφιστάµενη εγγραφή θα επιτρέπεται τόσο η διαγρα-
φή της (επιλογή Delete), όσο και η επεξεργασία πεδίων ανωτέρω φόρµας (επιλο-
γή Properties). 

     (3) Μέσω του «CommandButton» θα: 

      (α) Εκτελείται εκτύπωση των στοιχείων του υπο-µενού 
Users' List (PRINT). 

     (β) Εµφανίζεται ένα παράθυρο όπου θα είναι δυνατός 
ο καθορισµός του path προορισµού και η ονοµασία του αρχείου, µε σκοπό την 
εξαγωγή και αποθήκευση εν λόγω στοιχείων (EXPORT). Το αρχείο θα είναι µορ-
φής υπολογιστικού φύλλου (τύπου .xls, .xlsx ή αντίστοιχου). 

7.3. Password Policy 

    Με την επιλογή µενού «Password Policy» θα εµφανίζεται µια 
φόρµα, που θα αφορά αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά των passwords και θα 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα πεδία: 

    α. Re-use old passwords (CheckBox), 

    β. Minimum password length (TextBox, 1 αρ.), 

    γ. Maximum password length (TextBox, έως 2 αρ.), 

    δ. Maximum password duration (days) (TextBox, έως 3 αρ.), 

    

    ε. User Lockout Threshold (TextBox, έως 1 αρ.), 

    στ. Complexity Requirements (CheckBox). Σε περίπτωση επι-
λογής, το password θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον έναν πεζό και έναν 
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κεφαλαίο χαρακτήρα (a-z A-Z), έναν αριθµό (0-9), και έναν από τους εξής ειδικούς 
χαρακτήρες: ( ) - : , . /. 

    ζ. CommandButton (OK, Exit). 

7.4. Users' Status 

    α. Με την επιλογή µενού «Users' Status», θα εµφανίζεται µια 
φόρµα που θα αποτελείται από τρείς στήλες (Username, Locked (CheckBox), Dis-
abled (CheckBox)) καθώς επίσης και τα CommandButton (OK, Exit). 

    β. Η στήλη Username θα ενηµερώνεται βάσει προσθη-
κών/διαγραφών των λογαριασµών. 

    γ. Η στήλη Locked θα αφορά το κλείδωµα λογαριασµού, εφό-
σον ο χρήστης υπερβεί το καθορισθέν threshold, πληκτρολογώντας λανθασµένο 
password. O Security Officer θα έχει τη δυνατότητα να "ξεκλειδώνει" άµεσα οποι-
ονδήποτε λογαριασµό. 

    δ. Η στήλη Disabled θα επιτρέπει άµεσα στον Security Officer 
την απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση (εφόσον απαιτηθεί) οποιουδήποτε 
λογαριασµού. 

7.5. Workstations 

    α. Με την επιλογή µενού «Workstations», θα εµφανίζεται υπο-
µενού µε τις επιλογές «New Workstation», «Workstations' List». 

    β. Στο υπο-µενού «New Workstation», θα εµφανίζεται µια 
φόρµα που θα περιλαµβάνει τα CommandButton (OK, Exit) και τα ακόλουθα πε-
δία: 

     (1) Computer Name (TextBox, έως 25 χαρ.) 

     (2) IP Address (TextBox, έως 15 χαρ.) 

    γ. Στο υπο-µενού «Workstations’ List»: 

     (1) Θα εµφανίζεται µια φόρµα στην οποία θα προβάλλονται 
σε στήλες οι εγγραφές των παραπάνω πεδίων και θα περιλαµβάνει τα Com-
mandButton (Print, Export, Exit). 

     (2) Σε υφιστάµενη εγγραφή θα επιτρέπεται τόσο η διαγρα-
φή της (επιλογή Delete), όσο και η επεξεργασία πεδίων ανωτέρω φόρµας (επιλο-
γή Properties). 

     (3) Μέσω του «CommandButton» θα: 

      (α) Εκτελείται εκτύπωση των στοιχείων του υπο-µενού 
Workstations' List (PRINT). 

     (β) Εµφανίζεται ένα παράθυρο όπου θα είναι δυνατός 
ο καθορισµός του path προορισµού και η ονοµασία του αρχείου, µε σκοπό την 
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εξαγωγή και αποθήκευση εν λόγω στοιχείων (EXPORT). Το αρχείο θα είναι µορ-
φής υπολογιστικού φύλλου (τύπου .xls, .xlsx ή αντίστοιχου). 

    δ. Η καταχώρηση ενός σταθµού εργασίας θα αποτελεί δικλεί-
δα ασφαλείας καθώς δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε οποιαδήποτε εφαρµογή, 
από οποιονδήποτε άλλον Η/Υ εκτός λίστας. 

7.6. Log 

    α. Με την επιλογή µενού «Log» θα: 

     (1) Εµφανίζεται µια φόρµα η οποία θα περιλαµβάνει τα κά-
τωθι: 

      (α) Πεδία: 

       1/ Date (Calendar, από – έως, όριο τουλάχιστον 31 
ηµερών), 

       2/ Users (ListBox) (λογαριασµοί Χρηστών + επιλο-
γή All), 

       3/ Event (ListBox) (ως Σηµείωση 1 + επιλογή All). 

      (β) Στήλες: 

       1/ S/N (Αύξων αριθµός εγγραφής), 

       2/ Date-Time, 

       3/ User, 

       4/ Event, 

       5/ Application. 

      (γ) CommandButtons (Search, Print, Export, Clear, 
Exit). 

     (2) Υφίσταται η δυνατότητα αναζήτησης δεδοµένων, µέσω 
καθορισµού αντίστοιχων πεδίων/φίλτρων (Search). Με την ολοκλήρωση της ανα-
ζήτησης θα υπάρχει δυνατότητα ταξινόµησης (sorting) και επιλογής των αποτελε-
σµάτων (εµφάνιση CheckBox αριστερά από κάθε εγγραφή), έτσι ώστε ο χρήστης 
να µπορεί να δηµιουργεί κατ' επιλογή συγκεκριµένες λίστες αποτελεσµάτων. 

    β. Με την επιλογή «CommandButton»: 

     (1) θα εκτελείται εκτύπωση των αποτελεσµάτων (PRINT), 

     (2) θα εµφανίζεται ένα παράθυρο όπου θα είναι δυνατός ο 
καθορισµός του path προορισµού και η ονοµασία του αρχείου, µε σκοπό την εξα-
γωγή και αποθήκευση εν λόγω αποτελεσµάτων (EXPORT). Το αρχείο θα είναι 
µορφής υπολογιστικού φύλλου (τύπου .xls, .xlsx ή αντίστοιχου). 





Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
Ε-84-Ι 

 

 

     (3) θα εκτελείται καθαρισµός των επιλεγµένων φίλ-
τρων/πεδίων και ευρεθέντων δεδοµένων (για νέα αναζήτηση) (CLEAR). 

    γ. Στο Ηµερολόγιο να καταχωρούνται µε λεπτοµέρεια και α-
κρίβεια όλες οι ενέργειες των χρηστών, που θα αφορούν τουλάχιστον στα κάτωθι 
συµβάντα: 

     (1) Log in, 

     (2) Log out, 

     (3) Change Password, 

     (4) Wrong Password, 

     (5) User Lockout, 

     (6) Lock Analyze, 

     (7) Unlock Analyze. 

8.  DB MANAGER (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ)  

  α. Στην εν λόγω εφαρµογή θα υφίσταται η δυνατότητα προβολής και 
επεξεργασίας (καταχώρηση/διαγραφή/µεταβολή) δεδοµένων, που απαιτούνται για 
την ορθή διαχείριση σηµάτων και κυκλωµάτων επικοινωνιών. 

  β. Η εφαρµογή DB Manager θα αποτελείται από ένα παράθυρο, το 
οποίο θα διαιρείται σε δύο πλαίσια. Άνωθεν των πλαισίων θα υφίσταται το µενού 
«Session».  

   (1) Το αριστερό πλαίσιο θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα µενού, τα 
οποία θα παρατίθενται σε στήλη: 

    (α) Precedence (Βαθµοί Προτεραιότητας), 

    (β) Security Warning Operating Signals - SWOS (Κώδικες 
Προειδοποίησης Ασφαλείας), 

    (γ) Classification (Βαθµοί Ασφαλείας), 

    (δ) Special Handling Designators (Ενδείκτες Ειδικού Χειρι-
σµού), 

    (ε) Special Handling Markings (Σηµάνσεις Ειδικού Χειρισµού), 

    (στ) Routing Indicators - R.I. (Ενδείκτες ∆ροµολόγησης - Ε.∆.), 

    (ζ) Addresses (Αποδέκτες), 

    (η) Groups (Οµάδες Αποδεκτών), 

    (θ) SIC (Subject Indicator Code), 
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    (ι) OPSIG – Operating Signals (Κώδικες Q και Ζ), 

    (ια) Circuits (Κυκλώµατα Επικοινωνιών), 

    (ιβ) Crypto Keys (Κλείδες). 

   (2) Στο δεξί πλαίσιο θα προβάλλονται σε στήλες όλες οι εγγραφές 
δεδοµένων του επιλεχθέντος µενού.  

8.1. Precedence (Βαθµοί Προτεραιότητας) 

    α. Οι Βαθµοί Προτεραιότητας είναι πάγιοι, προσδιορίζουν την 
σειρά µε την οποία διαχειρίζονται τα σήµατα αναφορικά µε τον χρόνο διεκπεραίω-
σης. Αναλυτική περιγραφή σε εγχειρίδια ACP 121 και σειράς ACP 127. 

    β. Με την επιλογή του µενού «Precedence», θα εµφανίζονται 
τα δεδοµένα στη στήλη «Precedence». Τα δεδοµένα της στήλης είναι προκαθορι-
σµένα και διαθέσιµα µόνο για προβολή. 

    γ. Ενώ οι βαθµοί Προτεραιότητας είναι κοινοί για κάθε κατη-
γορία σηµάτων, να εξασφαλιστεί ότι η διεκπεραίωση των Υπηρεσιακών σηµάτων 
(Service Messages) θα προηγείται πάντοτε των υπολοίπων, επί του ίδιου βαθµού 
προτεραιότητας. 

    δ. Λόγω του γεγονότος ότι όλα τα σήµατα θα κατηγοριοποιού-
νται βάσει βαθµού Προτεραιότητας (στα παράθυρα διαχείρισης τους), να προστε-
θεί µία επιπλέον κατηγορία Προτεραιότητας πέραν των προβλεπόµενων µε Ενδεί-
κτη Α (Absent). Με αυτό τον τρόπο, όλα τα εισερχόµενα σήµατα που λαµβάνονται 
ελλιπή, χωρίς βαθµό Προτεραιότητας θα κατηγοριοποιούνται ξεχωριστά υπό τον 
Ενδείκτη Α, σε συγκεκριµένη λίστα (Faulty Queue - Λίστα Λανθασµένων Σηµά-
των). 

8.2. Security Warning Operating Signals - SWOS (Κώδικες  Προει-
δοποίησης Ασφαλείας) 

  α. Οι Κώδικες Προειδοποίησης Ασφαλείας είναι πάγιοι, προσ-
διορίζουν τον τρόπο διαχείρισης και διεκπεραίωσης των σηµάτων αναφορικά µε 
το επίπεδο διαβάθµισης κυκλωµάτων επικοινωνιών. Αναλυτική περιγραφή σε εγ-
χειρίδια σειράς ACP 127. 

    β. Με την επιλογή του µενού «Security Warning Operating 
Signals», θα εµφανίζονται τα δεδοµένα στη στήλη «Security Warning Operating 
Signals». 

    γ. Τα δεδοµένα της στήλης είναι προκαθορισµένα και διαθέ-
σιµα µόνο για προβολή (ZNR UUUUU, ZNY RRRRR, ZNY CCCCC, ZNY SSSSS). 

8.3. Classification (Βαθµοί Ασφαλείας) 

    α. Οι Βαθµοί Ασφαλείας έχουν προκαθορισµένη µορφή τόσο 
σε Εθνικό, όσο και σε Νατοϊκό επίπεδο. Ο πρωταρχικός τους σκοπός είναι η α-
ποφυγή διαρροής πληροφοριών, που εξασφαλίζεται µε επιβολή περιορισµών επί 
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της διεκπεραίωσης σηµάτων µέσω κυκλωµάτων επικοινωνιών µικρότερου επιπέ-
δου διαβάθµισης. Οι Βαθµοί Ασφαλείας συνδέονται άµεσα µε τους Κώδικες Προ-
ειδοποίησης Ασφαλείας. Αναφορά σε εγχειρίδια σειράς ACP 127. 

    β. Με την επιλογή του µενού «Classification», θα εµφανίζονται 
τα δεδοµένα σε τρεις στήλες (Classification, SWOS, National / NATO). 

    γ. Στη στήλη National / NATO να υφίσταται αντίστοιχη διαφο-
ρετική σήµανση/εικονίδιο ανά είδος. 

    δ. Σε κενό σηµείο εντός πλαισίου και επιλογή «New», θα εµ-
φανίζεται φόρµα όπου και θα επιτρέπεται η καταχώρηση νέας εγγραφής µε τα α-
κόλουθα πεδία καθώς επίσης και τα CommandButton (OK, Exit): 

     (1) Classification (TextBox, έως 69 χαρ.), 

     (2) SWOS (ListBox) (εγγραφές), 

     (3) National / NATO (ListBox) (National ή NATO). 

    ε. Σε υφιστάµενη εγγραφή θα επιτρέπεται τόσο η διαγραφή 
της (επιλογή Delete), όσο και η επεξεργασία πεδίων ανωτέρω φόρµας (επιλογή 
Properties). 

    στ. Για την καταχώρηση µιας νέα εγγραφής θα απαιτείται η συ-
µπλήρωση/επιλογή όλων των πεδίων. Σε αντίθετη περίπτωση, να εµφανίζεται 
σχετική ειδοποίηση, που θα αποτρέπει την καταχώρηση. 

8.4. Special Handling Designators (Ενδείκτες Ειδικού Χειρισµού) 

    α. Οι Ενδείκτες Ειδικού Χειρισµού έχουν προκαθορισµένη 
µορφή και προσδιορίζουν σήµατα που χρήζουν ειδικής διαχείρισης. Η συνηθέστε-
ρη χρήση αφορά στην αποτροπή διεκπεραίωσης Εθνικών σηµάτων µέσω Nato 
κυκλωµάτων επικοινωνιών. Αναλυτική περιγραφή σε εγχειρίδια σειράς ACP 127. 

    β. Με την επιλογή του µενού «Special Handling Designators», 
θα εµφανίζονται τα δεδοµένα στην στήλη «Special Handling Designators». 

    γ. Σε κενό σηµείο εντός πλαισίου και επιλογή «New», θα εµ-
φανίζεται φόρµα όπου και θα επιτρέπεται η καταχώρηση νέας εγγραφής µε το πε-
δίο «Special Handling Designators» (TextBox, έως 5 χαρ.) καθώς επίσης και τα 
CommandButton (OK, Exit). 

    δ. Σε υφιστάµενη εγγραφή θα επιτρέπεται τόσο η διαγραφή 
της (επιλογή Delete), όσο και η επεξεργασία πεδίου ανωτέρω φόρµας (επιλογή 
Properties). 

8.5. Special Handling Markings (Σηµάνσεις Ειδικού Χειρισµού) 

    α. Οι Σηµάνσεις Ειδικού Χειρισµού συνδέονται άµεσα µε τους 
αντίστοιχους Ενδείκτες Ειδικού Χειρισµού, προσδιορίζοντας σήµατα που χρήζουν 
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ειδικής διαχείρισης. Εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, αλλά τίθενται σε διαφορετικό 
σηµείο του σήµατος.Αναλυτική περιγραφή σε εγχειρίδια σειράς ACP 127. 

    β. Με την επιλογή του µενού «Special Handling Markings», θα 
εµφανίζονται τα δεδοµένα σε δύο στήλες (Special Handling Markings, Special 
Handling Designators). 

    γ. Σε κενό σηµείο εντός πλαισίου και επιλογής «New», θα εµ-
φανίζεται φόρµα όπου και θα επιτρέπεται η καταχώρηση νέας εγγραφής µε τα α-
κόλουθα πεδία καθώς επίσης και τα CommandButton (OK, Exit): 

     (1) Special Handling Markings (TextBox, έως 35 χαρ.), 

     (2) Special Handling Designators (ListBox) (εγγραφές). 

    δ. Σε υφιστάµενη εγγραφή θα επιτρέπεται τόσο η διαγραφή 
της (επιλογή Delete), όσο και η επεξεργασία πεδίων ανωτέρω φόρµας (επιλογή 
Properties). 

    ε. Κατά την καταχώρηση ενός SHM, δεν θα απαιτείται η αντι-
στοίχιση του µε έναν SHD.  

8.6. Routing Indicators - R.I. (Ενδείκτες ∆ροµολόγησης - Ε.∆.) 

    α. Οι Ενδείκτες ∆ροµολόγησης αποτελούν σύνολα χαρακτή-
ρων και εξυπηρετούν τη δροµολόγηση των σηµάτων, µέσω συστηµάτων διαχείρι-
σης σηµατικής αλληλογραφίας, προσδιορίζοντας την διεύθυνση ενός αποδέκτη. 
Αναλυτική περιγραφή σε εγχειρίδια ACP 117 και ACP 121. 

    β. Με την επιλογή του µενού «Routing Indicators», θα εµφανί-
ζονται τα δεδοµένα σε πέντε στήλες(R.I., Type, National / NATO, Root, Circuit) 

    γ. Στις στήλες Type και National / NATO να υφίστανται αντί-
στοιχες διαφορετικές σηµάνσεις/εικονίδια ανά είδος. 

    δ. Σε κενό σηµείο εντός πλαισίου και επιλογή «New», θα εµ-
φανίζεται φόρµα όπου και θα επιτρέπεται η καταχώρηση νέας εγγραφής µε τα α-
κόλουθα πεδία καθώς επίσης και τα CommandButton (OK, Exit): 

     (1) R.I. (TextBox, έως 15 χαρ., πρώτος χαρακτήρας πάντα 
"R"), 

     (2) Type (ListBox, Internal, External, Center, ZKP, Direct) + 
Κενό Box, 

     (3) Sec. Direct (CheckBox), 

     (4) National / NATO (ListBox) (National ή NATO), 

     (5) Root (CheckBox), 
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     (6) Circuits (Tab) (Λίστα υφιστάµενων Κυκλωµάτων) + Εµ-
φάνιση κενού πλαισίου, 

     (7) Addresses (Tab) (Λίστα Αποδεκτών) + Εµφάνιση κενού 
πλαισίου. 

    ε. Σε υφιστάµενη εγγραφή θα επιτρέπεται τόσο η διαγραφή 
της (επιλογή Delete), όσο και η επεξεργασία πεδίων ανωτέρω φόρµας (επιλογή 
Properties). 

    στ. Στους R.I. πρέπει πάντοτε να αντιστοιχίζεται τουλάχιστον 
ένα Κύκλωµα εκποµπής. Επίσης, παρόλο που δεν είναι απαραίτητο, συνήθως α-
ντιστοιχίζεται και τουλάχιστον ένας Αποδέκτης. Η διαδικασία καταχώρησης του 
R.I. θα επιτρέπεται/ολοκληρώνεται ακόµη και εάν δεν καταχωρηθεί κάποιος Απο-
δέκτης. 

    ζ. Η φόρµα θα περιλαµβάνει δύο πλαίσια: 

     (1) Στο αριστερό να εµφανίζονται διαδοχικά (κατόπιν επι-
λογής) δύο Tabs, η λίστα Κυκλωµάτων και η λίστα Αποδεκτών. 

     (2) Μεταξύ του αριστερού τµήµατος (των Tabs) και του δε-
ξιού τµήµατος (Κενό πλαίσιο) να υφίστανται τα CommandButton � �, µέσω των 
οποίων θα εκτελείται η µεταφορά των εγγραφών (προσθήκη/αφαίρεση από πλαί-
σιο).  

     (3) Στη λίστα Κυκλωµάτων να επιτρέπεται η επιλογή και 
µεταφορά µόνο µιας εγγραφής στο δεξί πλαίσιο, καθότι ένας R.I. ανεξαρτήτως τύ-
που µπορεί να αντιστοιχηθεί µόνο σε ένα κύκλωµα εκποµπής. 

     (4) Σε περίπτωση ενεργοποίησης (�) του CheckBox Sec. 
Direct, το πλαίσιο της λίστας Κυκλωµάτων να διαιρείται σε δύο τµήµατα, καθώς ο 
R.I. θα έχει διττό τύπο/ρόλο. Παράλληλα, θα εµφανίζονται δύο ζεύγη Command-
Button � �. 

Το άνω τµήµα θα αφορά τον εκάστοτε επιλεχθέν τύπο του R.I. και την αντιστοίχη-
ση του µε το ανάλογο κύκλωµα. Το κάτω τµήµα θα αφορά τον τύπο Sec. Direct 
και την αντιστοίχηση του µε κάποιο κύκλωµα PTP. 

     (5) Στη λίστα Αποδεκτών να υφίσταται η δυνατότητα πολ-
λαπλής επιλογής (Ctrl, Shift) και µεταφοράς των περιεχοµένων της στο αντίστοιχο 
δεξί διαδοχικό πλαίσιο. Τονίζεται ότι κατά τη φάση καταχώρησης ενός νέου R.I. 
δεν θα είναι απαραίτητη η αντιστοίχηση Αποδέκτη. 

    η. Οι Τύποι R.I. αφορούν σε: 

     (1) Internal – R.I. που αντιστοιχίζονται σε Ασύρµατα Κυ-
κλώµατα επικοινωνιών (BCST/BCST SUB, MRL) που υποστηρίζονται από το 
ΚΕΠΙΚ, 

     (2) External – R.I. που αντιστοιχίζονται σε Ενσύρµατα Κυ-
κλώµατα επικοινωνιών (PTP) που υποστηρίζονται από το ΚΕΠΙΚ, 
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     (3) Center – R.I. του ΚΕΠΙΚ, 

     (4) ZKP – R.I. που αντιστοιχίζονται σε Αποδέκτες, για τους 
οποίους το ΚΕΠΙΚ αναλαµβάνει τήρηση αρχείου, 

     (5) Direct – R.I. που αντιστοιχεί σε ΚΣ / Κόµβους (R.I. Ά-
κρης Primary κυκλώµατος PTP), 

     (6) Sec. Direct – R.I. που αντιστοιχεί σε ΚΣ / Κόµβους (R.I. 
Άκρης Secondary κυκλώµατος PTP). 

    θ. Ανάλογα µε την επιλογή «Type», στη λίστα Κυκλωµάτων 
(Tab Circuits) να απεικονίζονται τα ακόλουθα ως διαθέσιµες επιλογές: 

     (1) Internal – Κυκλώµατα BCST/BCST SUB, MRL, 

     (2) External – Κυκλώµατα PTP, 

     (3) Center – Ουδεµία επιλογή, 

     (4) ZKP – Ουδεµία επιλογή, 

     (5) Direct – Κυκλώµατα PTP, 

     (6) Sec. Direct (�) – Κυκλώµατα PTP. 

    ι. Οι R.I. αποτελούνται από τουλάχιστον τέσσερις χαρακτή-
ρες. Ωστόσο, οι R.I. που χαρακτηρίζονται ως Root µπορούν να αποτελούνται από 
τουλάχιστον δύο. 

8.7. Addresses (Αποδέκτες) 

    α. Οι Αποδέκτες (Plain Language Address - PLA, Signal 
Message Address - SMA) είναι οι συντετµηµένοι τίτλοι/ονοµασίες Υπηρεσιών και 
αποτελούν τους παραλήπτες ενός σήµατος. Αναφορά σε εγχειρίδιο ACP 121. 

    β. Με την επιλογή του µενού «Addresses», θα εµφανίζονται τα 
δεδοµένα σε τέσσερις στήλες (Addresses, Type, R.I. (σε περίπτωση καταχώρησης 
παραπάνω του ενός, θα εµφανίζεται µόνον ο Primary), Call Sign). 

    γ. Στη στήλη «Type» να υφίσταται αντίστοιχη διαφορετική σή-
µανση/εικονίδιο ανά είδος και θα απεικονίζονται οι ενδείξεις: 

     (1) Center – Εφόσον ο Αποδέκτης έχει αντιστοιχηθεί µε 
Center R.I. 

     (2) Internal – Εφόσον ο Αποδέκτης έχει αντιστοιχηθεί µε 
Internal R.I. 

     (3) External – Εφόσον ο Αποδέκτης έχει αντιστοιχηθεί µε 
External, Direct, Sec.Direct R.I. 
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     (4) ZKP – Εφόσον ο Αποδέκτης έχει αντιστοιχηθεί µε ZKP 
R.I. 

    δ. Σε κενό σηµείο εντός πλαισίου και επιλογής «New», θα εµ-
φανίζεται φόρµα όπου και θα επιτρέπεται η καταχώρηση νέας εγγραφής µε τα α-
κόλουθα πεδία καθώς επίσης και τα CommandButton (OK, Exit): 

     (1) Address (TextBox, έως 55 χαρ.), 

     (2) Call Sign (CheckBox), σε περίπτωση επιλογής εµφάνι-
ση επιπλέον πεδίου για καταχώρηση ∆ιεθνούς ∆ιακριτικού - ∆/Κ (TextBox, έως 10 
χαρ.), 

     (3) R.I. (Tab) (Λίστα R.I.) + Εµφάνιση κενού πλαισίου, 

     (4) Transmission Instructions (Tab) (Λίστα R.I.) + Εµφάνι-
ση κενού πλαισίου. 

    ε. Σε υφιστάµενη εγγραφή θα επιτρέπεται τόσο η διαγραφή 
της (επιλογή Delete), όσο και η επεξεργασία πεδίων ανωτέρω φόρµας (επιλογή 
Properties). 

    στ. Επιπρόσθετα, θα υφίσταται η επιλογή «Address in Group» 
µε την επιλογή του οποίου θα εµφανίζεται ένα παράθυρο που θα περιλαµβάνει 
ένα πλαίσιο καθώς και το Exit. Εντός του πλαισίου θα εµφανίζονται όλα τα Groups 
(σε στήλη), στα οποία περιλαµβάνεται ο εν λόγω Αποδέκτης. Εάν δεν περιλαµβά-
νεται σε κάποιο, το πλαίσιο θα παραµένει κενό. Με Exit το παράθυρο θα κλείνει. 

    ζ. Στους Αποδέκτες πρέπει πάντοτε να αντιστοιχίζεται τουλά-
χιστον ένας R.I. (µε δυνατότητα καταχώρησης έως και 4), ενώ δύναται αντιστοιχη-
θεί και R.I. ως Transmission Instruction (R.I. -T-).  

    η. Η φόρµα θα περιλαµβάνει δυο πλαίσια: 

     (1) Στο αριστερό να εµφανίζονται διαδοχικά (κατόπιν επι-
λογής) δύο Tabs, η λίστα R.I. και η λίστα Transmission Instructions. Τα περιεχό-
µενα και των δύο λιστών θα είναι τα ίδια. 

     (2) Μεταξύ του αριστερού τµήµατος (των Tabs) και του δε-
ξιού τµήµατος (Κενό πλαίσιο) να υφίστανται τα CommandButton � �, µέσω των 
οποίων θα εκτελείται η µεταφορά των εγγραφών (προσθήκη/αφαίρεση από πλαί-
σιο).  

     (3) Στις λίστες να υφίσταται η δυνατότητα πολλαπλής επι-
λογής (Ctrl, Shift) και µεταφοράς των περιεχοµένων τους στα αντίστοιχα δεξιά δι-
αδοχικά πλαίσια. 

    θ. Σε περίπτωση που αντιστοιχηθούν παραπάνω του ενός 
R.I. σε έναν Αποδέκτη (είτε κατά τη φάση καταχώρησης νέου R.I., είτε κατά την 
εκτέλεση αλλαγών) θα είναι απαραίτητος ο χαρακτηρισµός ενός εξ αυτών ως Pri-
mary. ∆εν θα επιτρέπεται η ολοκλήρωση οποιασδήποτε καταχώρησης εάν δεν ε-
κτελεστεί η εν λόγω επιλογή, ενώ θα εµφανίζεται και σχετική ειδοποίηση. Εν λόγω 
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λειτουργία θα αφορά την αντιστοίχιση του επιλεγµένου R.I. στον Αποδέκτη κατά 
τη σύνθεση ενός εξερχόµενου σήµατος και θα υλοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
και κατευθύνσεις που θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο κατά τη φάση ανάλυσης και 
ανάπτυξης από το αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

    ι. Να µην επιτρέπεται η καταχώρηση νέας εγγραφής ή η κα-
ταχώρηση αλλαγών, εάν δεν έχει εκτελεστεί αντιστοίχιση τουλάχιστον ενός R.I. µε 
Αποδέκτη (Να εµφανίζεται σχετική ειδοποίηση). 

8.8. Groups (Οµάδες Αποδεκτών) 

    α. Οι Οµάδες Αποδεκτών αντιπροσωπεύουν ένα προκαθορι-
σµένο σύνολο αποδεκτών. Είναι δυνατόν µια Οµάδα Αποδεκτών να αποτελείται 
από επιµέρους Οµάδες. Χρησιµοποιούνται για λόγους συντοµίας κατά την προε-
τοιµασία και διαβίβαση ενός σήµατος. Η σύνθεση τους µπορεί να είναι προσωρι-
νή, αλλά συνήθως έχουν µόνιµο χαρακτήρα. Αναλυτική περιγραφή σε εγχειρίδιο 
ACP 100. 

    β. Με την επιλογή µενού «Groups», θα εµφανίζονται τα δεδο-
µένα στην στήλη «Groups». 

    γ. Με την επιλογή σε σε κενό σηµείο εντός πλαισίου και επι-
λογής «New», θα εµφανίζεται φόρµα όπου και θα επιτρέπεται η καταχώρηση νέας 
εγγραφής µε τα ακόλουθα πεδία µε τα «CommandButtons» (OK, Exit): 

     (1) Group (TextBox, έως 40 χαρ.) 

     (2) Valid Date (Calendar, από – έως) 

     (3) Addresses (Tab) (Λίστα Αποδεκτών) + Εµφάνιση κενού 
πλαισίου, Groups (Tab) (Λίστα υφιστάµενων Groups) + Εµφάνιση κενού πλαισίου. 

    δ. Με την επιλογή σε υφιστάµενη εγγραφή θα επιτρέπεται τό-
σο η διαγραφή της (επιλογή Delete), όσο και η επεξεργασία πεδίων ανωτέρω 
φόρµας (επιλογή Properties). 

    ε. Λεπτοµερείς οδηγίες και κατευθύνσεις σε ότι αφορά τη σύν-
θεση των «Groups» θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο κατά τη φάση της ανάλυσης 
και ανάπτυξης από το αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

    στ. Σε περίπτωση διαγραφής ενός Αποδέκτη, η αντίστοιχη δια-
γραφή του (ενηµέρωση) από τις Οµάδες Αποδεκτών όπου ανήκει, να εκτελείται σε 
πραγµατικό χρόνο.  

    η. Η περίοδος «Valid Date» αφορά αποκλειστικά την εµφάνι-
ση σχετικής ειδοποίησης σε «Control Manager», σε περίπτωση που παρέλθει η 
ηµεροµηνία ισχύος. 

8.9. SIC (Subject Indicator Code) 

    α. Οι Κώδικες SIC είναι οµάδες τριών χαρακτήρων. Κάθε χα-
ρακτήρας ανήκει σε αντίστοιχες υποκατηγορίες (σφαίρα, περιοχή, προσδιορισµός) 
θεµατολογίας, ενώ η τελική σύνθεση της οµάδας προσδιορίζει -όσο το δυνατόν µε 
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µεγαλύτερη ακρίβεια- συγκεκριµένο θέµα. Η χρήση του SIC στοχεύει κυρίως στην 
τυποποίηση της αναγνώρισης του θέµατος µε σκοπό την αυτοµατοποίηση της 
εσωτερικής διανοµής των σηµάτων σε επιµέρους ∆ιευθύνσεις/Τµήµατα µιας Υπη-
ρεσίας. Αναλυτική περιγραφή σε εγχειρίδιο NASIS. 

    β. Με την επιλογή µενού «SIC», θα εµφανίζονται τα δεδοµένα 
στις κάτωθι στήλες: 

     (1) SIC, 

     (2) Real, 

     (3) Crypto Keys, 

     (4) Description. 

    γ. Με την επιλογή σε κενό σηµείο εντός πλαισίου και επιλογής 
«New», θα εµφανίζεται φόρµα όπου και θα επιτρέπεται η καταχώρηση νέας εγ-
γραφής µε τα ακόλουθα πεδία µε τα CommandButton (OK, Exit): 

     (1) SIC (TextBox, έως 5 χαρ.), 

     (2) Real (CheckBox) 

     (3) Crypto Keys (ListBox) 

     (4) Description (TextBox, έως 100 χαρ.). 

    δ. Με την επιλογή σε υφιστάµενη εγγραφή θα επιτρέπεται τό-
σο η διαγραφή της (επιλογή Delete), όσο και η επεξεργασία πεδίων ανωτέρω 
φόρµας (επιλογή Properties). 

    ε. Σε περίπτωση που ένα SIC είναι Ασκήσεως ή Ειδικού Χει-
ρισµού δεν χαρακτηρίζεται ως Real και πρέπει πάντοτε να ακολουθείται από του-
λάχιστον ένα ακόµα SIC. 

    στ. Όσον αφορά την αυτόµατη εφαρµογή της διαδικασίας 
Group Linking, το λογισµικό να λαµβάνει υπ' όψιν µόνο το πρώτο SIC του σήµα-
τος και να το εκπέµπει από την CV που έχει αντιστοιχηθεί σε αυτό.  

8.10. OPSIG (Operating Signals) 

    α. Οι Κώδικες OPSIG είναι οµάδες τριών γραµµάτων, οι οποί-
οι πάντοτε ξεκινούν από το γράµµα Q ή Ζ, ενώ είναι δυνατόν να ακολουθούνται 
από έναν αριθµό. Χρησιµοποιούνται χάριν συντοµίας καθώς κάθε Κώδικας αντι-
στοιχεί ακόµη και σε ολόκληρες προτάσεις. Αναλυτική περιγραφή σε εγχειρίδιο 
ACP 131. 

    β. Με την επιλογή µενού OPSIG, θα εµφανίζονται τα δεδοµέ-
να σε δύο στήλες (OPSIG, Description). 
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    γ. Με την επιλογή σε κενό σηµείο εντός πλαισίου και επιλογής 
«New», θα εµφανίζεται φόρµα όπου και θα επιτρέπεται η καταχώρηση νέας εγ-
γραφής µε τα ακόλουθα πεδία µε τα CommandButton (OK, Exit): 

     (1) OPSIG (TextBox, έως 10 χαρ.), 

     (2) Description (TextBox, έως 100 χαρ.). 

    δ. Με την επιλογή σε υφιστάµενη εγγραφή θα επιτρέπεται τό-
σο η διαγραφή της (επιλογή Delete), όσο και η επεξεργασία πεδίων ανωτέρω 
φόρµας (επιλογή Properties). 

8.11. Circuits (Κυκλώµατα Επικοινωνιών) 

    α. Σε λίστα «Circuits» θα αποτυπώνονται τα βασικά στοιχεί-
α/παράµετροι όλων των υφιστάµενων κυκλωµάτων του συστήµατος. 

    β. Με την επιλογή µενού «Circuits», θα εµφανίζονται τα δεδο-
µένα στις κάτωθι στήλες: 

     (1) Circuit, 

     (2) Circuit Type, 

     (3) National / Nato, 

     (4) Operating Method, 

     (5) Speed. 

    γ. Τα δεδοµένα της λίστας Circuits θα είναι διαθέσιµα µόνο για 
προβολή.  

8.12. Crypto Keys (Κλείδες) 

    α. Η λίστα Crypto Keys θα περιλαµβάνει τουλάχιστον οκτώ 
προκαθορισµένες αριθµητικές εγγραφές (αριθµοί από 1 έως και 8).  

    β. Με την επιλογή µενού «Crypto Keys», θα εµφανίζονται τα 
δεδοµένα στην στήλη «Crypto Keys». 

    γ. Με την επιλογή σε κενό σηµείο εντός πλαισίου και επιλογή 
New, θα εµφανίζεται φόρµα όπου και θα επιτρέπεται η καταχώρηση νέας εγγρα-
φής µε το πεδίο «Crypto Keys» (TextBox, έως 2 αρ.) καθώς επίσης και τα Com-
mandButton (OK, Exit). 

    δ. Με την επιλογή σε υφιστάµενη εγγραφή, πλην των οκτώ 
προκαθορισµένων, θα επιτρέπεται τόσο η διαγραφή της (επιλογή Delete), όσο 
και η επεξεργασία πεδίου ανωτέρω φόρµας (επιλογή Properties). 

9.  CIRCUIT MANAGER (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ) 
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  α. Στην εν λόγω εφαρµογή θα υφίσταται η δυνατότητα προβολής και 
επεξεργασίας (καταχώρηση/διαγραφή/µεταβολή) δεδοµένων, που απαιτούνται για 
την ρύθµιση των απαραίτητων παραµέτρων, µε σκοπό την λειτουργία των κυκλω-
µάτων επικοινωνιών. 

  β. Η εφαρµογή Circuit Manager θα αποτελείται από ένα παράθυρο, το 
οποίο θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα µενού: 

   (1) Session, 

   (2) System Configuration, 

   (3) RX Channel, 

   (4) ΤΧ Channel, 

   (5) S/S Components (Στοιχεία Κ.Π.Ξ.), 

   (6) Com Ports, 

   (7) Circuits, 

   (8) Circuit Status, 

   (9) Circuit Log. 

9.1. System Configuration 

    α. Το µενού θα αποτελείται από τα βασικά στοιχεία λειτουργί-
ας του ΚΕΠΙΚ. 

    β. Με την επιλογή του µενού «System Configuration» θα εµ-
φανίζεται µια φόρµα, που θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα πεδία µε τα Command-
Button (OK, Exit): 

     (1) Id Station (TextBox, έως 20 χαρ.), 

     (2) Station Address (TextBox, έως 55 χαρ.), 

     (3) System Type (ListBox, Radio mode ή Switching mode), 

     (4) Min Days Online (Κατώτερο Όριο ηµερών ∆ιατήρησης 
Σηµάτων σε Β∆) (TextBox, έως 3 αρ.), 

     (5) Max Days Online (Μέγιστο Όριο ηµερών ∆ιατήρησης 
Σηµάτων σε Β∆) (TextBox, έως 3 αρ.). 

    γ. Βάσει της καθορισθείσας τιµής του κατώτερου ορίου θα 
αποτρέπεται η εκτέλεση αποφόρτωσης σηµάτων από τη Β∆. Αντίστοιχα, κατά την 
υπέρβαση του µέγιστου ορίου, θα εµφανίζεται σχετική προειδοποίηση για ανα-
γκαιότητα εκτέλεσης αποφόρτωσης.  

9.2. RX Channel 
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    α. To µενού «RX Channel» θα αφορά τα απαραίτητα στοιχεία 
που συνθέτουν την ταυτότητα λήψης κάθε σήµατος και απαιτούνται για ορθή τή-
ρηση ηµερολογίου. 

    β. Με την επιλογή µενού RX Channel θα εµφανίζεται υπο-
µενού µε τις επιλογές «New RX Channel» και «RX Channels' List». 

9.2.1. New RX Channel 

      α. Με την επιλογή «New RX Channel» θα εµφανίζεται 
µια φόρµα, που θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα πεδία µε τα CommandButton (OK, 
Exit): 

       (1) Assign to Circuit (TextBox, έως 30 χαρ.), 

       (2) SOM-C/S (Start of Message- Call Sign) (Text-
Box, έως 30 χαρ.), 

       (3) SCD - Station and channel designator (Χαρα-
κτηριστικό σταθµού και καναλιού) (TextBox, έως 25 χαρ.), 

       (4) CSN Range  (3ψήφιο ή 4ψήφιο) (ListBox, 3, 4), 

       (5) CSN – Channel serial number (Αύξων Αριθµός, 
εύρος από 0001 έως 9999) (TextBox, έως 4 αρ.) (αυτόµατη ενηµέρωση). 

      β. Κατόπιν συµπλήρωσης των πεδίων και µε την επι-
λογή: 

       (1) «ΟΚ», τα στοιχεία θα καταχωρούνται και το πα-
ράθυρο θα κλείνει, 

       (2) «Exit», το παράθυρο θα κλείνει, χωρίς να απο-
θηκεύεται οποιαδήποτε καταχώρηση/αλλαγή. 

9.2.2. RX Channels' List 

      α. Με την επιλογή «RX Channels' List», θα εµφανίζε-
ται µια φόρµα στην οποία θα προβάλλονται σε στήλες οι εγγραφές των πεδίων 
(Assign to Circuit, SOM, SCD, CSN) καθώς επίσης και το CommandButton (Exit). 

      β. Με την επιλογή σε υφιστάµενη εγγραφή θα επιτρέ-
πεται τόσο η διαγραφή της (επιλογή Delete), όσο και η επεξεργασία πεδίων ανω-
τέρω φόρµας (επιλογή Properties). 

      γ. Εφόσον είναι ενεργό ένα κύκλωµα και εκτελείται 
λήψη σηµάτων η τιµή του πεδίου CSN να ενηµερώνεται αυτόµατα βάσει του τρέ-
χοντος Αύξοντος Αριθµού τελευταίου σήµατος σε έκαστο Κανάλι Λήψης. 

9.3. ΤΧ Channel 
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    α. To µενού «TX Channel» θα αφορά τα απαραίτητα στοιχεία 
που συνθέτουν την ταυτότητα εκποµπής κάθε σήµατος και απαιτούνται για ορθή 
τήρηση ηµερολογίου. 

    β. Με την επιλογή µενού «ΤX Channel» θα εµφανίζεται υπο-
µενού µε τις επιλογές (New ΤX Channel, ΤX Channels' List). 

9.3.1. New ΤX Channel 

      α. Με την επιλογή «New TX Channel» θα εµφανίζεται 
µια φόρµα, που θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα πεδία µε τα CommandButton (OK, 
Exit): 

       (1) Assign to Circuit (TextBox, έως 30 χαρ.), 

       (2) SOM-C/S (Start of Message- Call Sign) (Text-
Box, έως 30 χαρ.), 

       (3) SCD - Station and channel designator (Χαρα-
κτηριστικό σταθµού και καναλιού) (TextBox, έως 25 χαρ.), 

       (4) CSN Range  (3ψήφιο ή 4ψήφιο) (ListBox, 3, 4), 

       (5) CSN – Channel serial number (Αύξων Αριθµός, 
εύρος από 0001 έως 9999) (TextBox, έως 4 αρ.) (αυτόµατη ενηµέρωση). 

      β. Κατόπιν συµπλήρωσης των πεδίων και µε την επι-
λογή: 

       (1) «ΟΚ», τα στοιχεία θα καταχωρούνται και το πα-
ράθυρο θα κλείνει, 

       (2) «Exit», το παράθυρο θα κλείνει, χωρίς να απο-
θηκεύεται οποιαδήποτε καταχώρηση/αλλαγή. 

9.3.2. ΤX Channels' List 

      α. Με την επιλογή «TX Channels' List», θα εµφανίζε-
ται µια φόρµα στην οποία θα προβάλλονται σε στήλες οι εγγραφές των πεδίων 
(Assign to Circuit, SOM, SCD, CSN) καθώς επίσης και το CommandButton (Exit). 

      β. Με την επιλογή σε υφιστάµενη εγγραφή θα επιτρέ-
πεται τόσο η διαγραφή της (επιλογή Delete), όσο και η επεξεργασία πεδίων ανω-
τέρω φόρµας (επιλογή Properties). 

      γ. Η τιµή του πεδίου «CSN» να ενηµερώνεται αυτόµα-
τα βάσει του τρέχοντος Αύξοντος Αριθµού τελευταίου σήµατος σε έκαστο Κανάλι 
Εκποµπής. 

9.4. S/S Components 

    α. Το µενού «S/S Components» θα περιλαµβάνει τα χαρακτη-
ριστικά διακριτικά έκαστου στοιχείου Κ.Π.Ξ. 





Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
Ε-97-Ι 

 

 

    β. Με την επιλογή µενού «S/S Components» θα εµφανίζεται 
υπο-µενού µε τις δύο επιλογές (New S/S Component, S/S Components' List). 

9.4.1. New S/S Component 

      α. Με την επιλογή «New S/S Component» θα εµφανί-
ζεται µια φόρµα, που θα περιλαµβάνει τo πεδίο «S/S Component» (TextBox, έως 
30 χαρ.) καθώς επίσης και τα CommandButton (OK, Exit). 

      β. Κατόπιν συµπλήρωσης του πεδίου και µε την επι-
λογή: 

       (1) «ΟΚ», τα στοιχεία θα καταχωρούνται και το πα-
ράθυρο θα κλείνει, 

       (2) «Exit», το παράθυρο θα κλείνει, χωρίς να απο-
θηκεύεται οποιαδήποτε καταχώρηση/αλλαγή. 

9.4.2. S/S Components' List 

      α. Με την επιλογή «S/S Components' List», θα εµφα-
νίζεται µια φόρµα στην οποία θα προβάλλονται σε στήλη οι εγγραφές του ανωτέ-
ρω πεδίου. Θα περιλαµβάνει το CommandButton (Exit). 

      β. Με την επιλογή σε υφιστάµενη εγγραφή θα επιτρέ-
πεται τόσο η διαγραφή της (επιλογή Delete), όσο και η επεξεργασία πεδίου ανω-
τέρω φόρµας (επιλογή Properties). 

9.5. Com Ports 

    α. Το µενού «Com Ports» θα περιλαµβάνει όλες τις διαθέσιµες 
θύρες που δύνανται κατανεµηθούν σε κυκλώµατα επικοινωνιών καθώς και την κα-
τάσταση τους.  

    β. Με την επιλογή «Com Ports», θα εµφανίζεται υπο-µενού µε 
τις δύο επιλογές (New COM Port, COM Ports' Status). 

9.5.1. New COM Port 

      α. Με την επιλογή «New COM Port», θα εµφανίζεται 
µια φόρµα που θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα πεδία µε τα CommandButton (OK, 
Exit): 

       (1) Controller Name (TextBox, έως 40 χαρ.), 

       (2) IP Address (TextBox, έως 15 χαρ.), 

       (3) Number of COM Ports (ανά Controller) (ListBox, 
01 έως 100), 

       (4) COM Ports' Name (TextBox, έως 40 χαρ.) 
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      β. Κατόπιν συµπλήρωσης των πεδίων και µε την επι-
λογή: 

       (1) «ΟΚ», τα στοιχεία θα καταχωρούνται και το πα-
ράθυρο θα κλείνει, 

       (2) «Exit», το παράθυρο θα κλείνει, χωρίς να απο-
θηκεύεται οποιαδήποτε καταχώρηση/αλλαγή. 

      γ. Στο πεδίο «COM Ports' Name» να υπάρχει προκα-
θορισµένο format – COM Port xxx – όπου xxx = αύξων αριθµός θυρών. Ωστόσο, 
να υφίσταται δυνατότητα αλλαγής του. 

9.5.2. COM Ports' Status 

      α. Με την επιλογή «COM Ports' Status», θα εµφανίζε-
ται µια φόρµα στην οποία θα προβάλλονται σε στήλες οι εγγραφές των πεδίων 
(Controller, COM Ports (ανά Controller), Status) καθώς επίσης και το Command-
Button (Exit). 

      β. H κατάσταση λειτουργικότητας των θυρών να απο-
τυπώνεται βάσει αντίστοιχης χρωµατικής ένδειξης σε πραγµατικό χρόνο: 

       (1) Πράσινο = Up, 

       (2) Κόκκινο = Down, 

       (3) Μπλε = Unknown (Not retrievable). 

9.6. Circuits 

    α. Το µενού «Circuits» θα περιλαµβάνει τη δηµιουργία και 
ρύθµιση όλων των απαραίτητων παραµέτρων που απαιτούνται για τη λειτουργία 
ενός Κυκλώµατος Επικοινωνιών. 

    β. Με την επιλογή «Circuits», θα εµφανίζεται µια φόρµα όπου 
και θα απεικονίζονται σε στήλη τα υφιστάµενα Κυκλώµατα ως «Circuit». Λεπτοµέ-
ρειες και οδηγίες που αφορούν τον τρόπο εµφάνισης των τύπων των κυκλωµάτων 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλεκτικής απεικόνισης κυκλωµάτων, βάσει τύπου 
(OptionButton) θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

    γ. Να υφίσταται το CommandButton «New Circuit» για δηµι-
ουργία νέου κυκλώµατος και «Exit» για έξοδο από τη φόρµα. 

    δ. Να επιτρέπεται η τροποποίηση των παραµέτρων του (επι-
λογή Properties) σύµφωνα µε οδηγίες που θα παρασχεθούν. 

    ε. Και στις δύο περιπτώσεις (δηµιουργία/τροποποίηση) θα 
εµφανίζεται η ίδια φόρµα που θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα τρία Tabs µε τα 
CommandButton (OK, Delete, Exit): 

     (1) Basic Parameters (Βασικές Παράµετροι), 
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     (2) Specific Parameters (Ειδικές Παράµετροι), 

     (3) Vetting. 

    στ. Κατόπιν συµπλήρωσης των πεδίων / εκτέλεσης επιλογών 
και µε την επιλογή: 

     (1) «ΟΚ», τα στοιχεία/επιλογές θα καταχωρούνται και το 
παράθυρο θα κλείνει. Θα προϋποθέτει την συµπλήρωση/επιλογή των ελάχιστων 
απαιτούµενων παραµέτρων (*), ενώ σε αντίθετη περίπτωση να εµφανίζεται σχετι-
κή ειδοποίηση, 

     (2) «Exit», το παράθυρο θα κλείνει, χωρίς να αποθηκεύεται 
οποιαδήποτε καταχώρηση/επιλογή (ή αλλαγή σε περίπτωση ήδη καταχωρηµένου 
κυκλώµατος). 

     (3) «Delete», θα εκτελείται διαγραφή του εκάστοτε κατα-
χωρηθέντος κυκλώµατος. Να εµφανίζεται πάντοτε σχετική ειδοποίηση επιβεβαίω-
σης (Yes, No). 

    ζ. Τα τρία Tabs θα εµφανίζονται διαδοχικά, καθότι τα περιε-
χόµενα των πεδίων τους είναι αλληλένδετα και µεταβάλλονται αναλόγως επιλο-
γών. 

9.6.1. Basic Parameters (Βασικές Παράµετροι) 

      α. Το Tab «Basic Parameters» θα περιλαµβάνει τα 
κάτωθι πεδία: 

       (1) Circuit Name* (Όνοµα Κυκλώµατος) (TextBox, 
έως 30 χαρ.), 

       (2) Circuit Type* (Τύπος Κυκλώµατος) (OptionBut-
ton, BCST, BCST SUB, S/S, CARB, MRL, PTP), 

       (3) Operating Method (Μέθοδος Λειτουργίας) (Op-
tionButton, Half-Duplex, Full-Duplex), 

       (4) National/Νato (OptionButton, National, Nato), 

       (5) Controller (ListBox), 

       (6) COM Ports (Λίστα Σειριακών Θυρών), 

       (7) ΤΧ/RX COM Port (Σειριακή Θύρα Εκπο-
µπής/Λήψης) (Empty Box), 

       (8) ΟΤΑΜ COM Port (Σειριακή Θύρα OTAM) 
(Empty Box), 

       (9) RX Channel (Κανάλι Λήψης) (ListBox, ως επιλο-
γές τα καταχωρηµένα στοιχεία σε πεδίο Assign to Circuit) 
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       (10)ΤΧ Channel (Κανάλι Εκποµπής) (ListBox, ως 
επιλογές τα καταχωρηµένα στοιχεία σε πεδίο Assign to Circuit), 

       (11)S/S Component (Στοιχείο Κ.Π.Ξ.) (ListBox), 

       (12)COM Port Config: 

        (α) Speed (ListBox, οι τιµές θα αντιστοιχούν 
σε Bauds και θα καθοριστούν κατά την ανάπτυξη του λογισµικού), 

        (β) Parity (ListBox, None, Even, Odd), 

        (γ) Stop Bit (ListBox, 1, 1.5, 2), 

        (δ) Data Bit (ListBox, 5, 7, 8), 

         (ε) Conversion (ListBox, Ascii, Baudot), 

        (στ)RTS/CTS (CheckBox). 

      β. Ανάλογα µε την επιλογή Τύπου κυκλώµατος (Cir-
cuit Type) µερικά από τα πεδία διαφοροποιούνται. Λετοµερείς οδηγίες και κατευ-
θύνσεις θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο κατά τη φάση της ανάλυσης και ανάπτυ-
ξης από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

      γ. Όσον αφορά τη Λίστα Σειριακών Θυρών (COM 
Ports), θα απεικονίζονται όλες οι θύρες (βάσει επιλογής Controller) και θα υφίστα-
ται χρωµατική ένδειξη για την κατάσταση: 

       (1) Λειτουργικότητας (χρωµατική ένδειξη σε Όνοµα 
θύρας), 

       (2) ∆ιαθεσιµότητας (χρωµατική ένδειξη φόντου 
πλαισίου) ως  ακολούθως: 

        (α) Κίτρινο = ∆ιαθέσιµη, 

        (β) Γκρι = Κατειληµµένη. 

9.6.2. Specific Parameters (Ειδικές Παράµετροι) 

      α. Το Tab «Specific Parameters» θα περιλαµβάνει τα 
κάτωθι πεδία: 

       (1) Logical Protocols (ListBox, ACP 126/127, 
CARB), 

       (2) Physical Protocols (ListBox, SERIAL, SOCKET, 
FTP, IP), 

       (3) Security Level (ListBox, καταχωρηµένοι SWOS 
ZNR UUUUU, ZNY RRRRR, ZNY CCCCC, ZNY SSSSS), 
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       (4) Circuit Level - Primary (CheckBox), σε περί-
πτωση επιλογής � εµφάνιση επιπλέον πεδίων (ListBox, διαθέσιµα Secondary 
PTP κυκλώµατα + Κενό Box), 

       (5) ZAN Quality (ListBox, κενό, Z, O, P, R,), 

       (6) Functionalities: 

        (α) Vetting (CheckBox), 

        (β) Screening ZPW (CheckBox), 

        (γ) RECAP (CheckBox), 

        (δ) Separate Recap (CheckBox), 

        (ε) Error Rate OTAM % (ListBox, 1 έως 100), 

        (στ) Loaded CV (ListBox, καταχωρηµένα 
Crypto Keys), 

        (ζ) Add. CV (CheckBox), 

        (η) No-Traffic Period (ListBox, 1 έως 60), 

        (θ) Automatic TX/RX (CheckBox), 

        (ι) Time Out RX (ListBox, 0 έως 120), 

        (ια)Automatic SVC: (συµφώνως κατευθύνσεων 
και οδηγιών που θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο κατά τη φάση της ανάλυσης και 
ανάπτυξης από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ). 

      β. Οι λειτουργίες που αφορούν στα «CheckBox» στην 
περίπτωση επιλογής τους θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο κατά τη φάση ανάλυ-
σης και ανάπτυξης από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

      γ. Ανάλογα µε την επιλογή Τύπου κυκλώµατος του 
Tab «Basic Parameters», µερικά από τα πεδία διαφοροποιούνται. 

      δ. Σε όλους τους τύπους κυκλωµάτων διατηρούνται 
ενεργά και µε δυνατότητα επιλογής τα κάτωθι πεδία: 

       (1) Λογικά Πρωτόκολλα (Logical Protocols) (List-
Box, ACP 126/127, CARB), 

       (2) Φυσικά Πρωτόκολλα (Physical Protocols) (List-
Box, SERIAL, SOCKET, FTP , IP), 

       (3) Επίπεδο Ασφαλείας (ListBox, UNCLAS, RE-
STRICTED, CONFIDENTIAL, SECRET). 
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      ε. Τα πεδία που διαφοροποιούνται ανά τύπο κυκλώ-
µατος θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο από το αρµόδιο προσωπικό του ΠΝ κατά 
τη φάση της ανάλυσης και ανάπτυξης.  

9.6.3. Vetting 

      α. Το Tab «Vetting» αφορά αποκλειστικά κυκλώµατα 
τύπου BCST. Τα πεδία του θα καθίστανται ενεργά µε δυνατότητα µεταβολής, µό-
νο στην περίπτωση που επιλεχθεί (�) το functionality Vetting σε Tab «Specific 
Parameters». Θα είναι τα ακόλουθα µε τα CommandButton (OK, Clear, Exit): 

       (1) Date and Time (Ζ) (από – έως) (Calendar για 
Ηµ/νία και TextBox για Ώρα), 

       (2) Filters (OptionButton), 

        (α) Precedence (Βαθµός Προτεραιότητας), 

        (β) Originator (Εκδότης), 

        (γ) Address (Αποδέκτης), 

        (δ) Classification (Βαθµός Ασφαλείας), 

        (ε) SIC (Αφορά το πρώτο SIC του σήµατος), 

        (στ)OPSIG (Αφορά OPSIG που περιλαµβάνο-
νται στις FL 4/5 του σήµατος), 

       (3) Keyword (TextBox, έως 40 χαρ.) + Add + Κενό 
Box 

      β. Όλα τα δεδοµένα των ανωτέρω κατηγοριών 
«Filters» θα αντλούνται από τις αντίστοιχες λίστες της Βάσης ∆εδοµένων. 

      γ. Για τις κατηγορίες: 

       (1) «Originator» - τα δεδοµένα θα αντιστοιχούν σε 
αυτά της λίστας Addresses της Β∆. 

       (2) «Address» - τα δεδοµένα θα αντιστοιχούν σε 
αυτά της λίστας Addresses και της λίστας Groups της Β∆. 

      δ. Όσον αφορά τα Φίλτρα, η φόρµα θα περιλαµβάνει 
δύο πλαίσια σύµφωνα µε οδηγίες και κατευθύνσεις που θα παρασχεθούν στον 
Ανάδοχο κατά τη φάση της ανάλυσης και ανάπτυξης από το αρµόδιο προσωπικό 
ΠΝ. 

      ε. Όσον αφορά το TextBox «Keywords», θα είναι δυ-
νατή η πληκτρολόγηση οποιασδήποτε "λέξης-κλειδί", η οποία θα καταχωρείται στο 
κενό Box µε Add. Αντίστροφά, µε την επιλογή σε οποιοδήποτε Keyword εντός 
πλαισίου, αυτό θα αφαιρείται/διαγράφεται. 
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      στ. Το σύνολο των δεδοµένων όλων των κατηγοριών 
«Filters», καθώς και όλα τα καταχωρηθέντα «Keywords» θα αποτελούν τις καθο-
ρισθείσες τιµές, για τις οποίες θα εφαρµόζεται η διαδικασία «Vetting». 

      ζ. Ένα σήµα που προορίζεται για εκποµπή σε ένα κύ-
κλωµα BCST, θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον µια από τις παραµέτρους 
προκειµένου να προωθηθεί στο εν λόγω κύκλωµα εκποµπής. ∆ιαφορετικά θα 
προωθείται στην «Vetting Queue». 

      η. Με την επιλογή: 

       (1) CommandButton «ΟΚ», όλες οι καταχωρηµένες 
παράµετροι θα τίθενται σε ισχύ, 

       (2) CommandButton «Clear», θα εκτελείται καθαρι-
σµός των παραµέτρων πεδίων/φίλτρων, 

       (3) CommandButton «Exit», δεν θα αποθηκεύεται 
οποιαδήποτε καταχώρηση/αλλαγή. 

      θ. Η περίοδος «Date and Time» αφορά αποκλειστικά 
την εµφάνιση σχετικής ειδοποίησης σε «Control Manager» σε περίπτωση που 
παρέλθει η ηµεροµηνία και ώρα ισχύος. 

9.7. Circuit Status 

    α. Η λίστα «Circuit Status» θα περιλαµβάνει τη γενική διαχεί-
ριση των υφιστάµενων κυκλωµάτων, παρέχοντας δυνατότητα ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης των καναλιών εκποµπής / λήψης, καθώς και απεικόνιση της κα-
τάστασης των κυκλωµάτων σε πραγµατικό χρόνο. 

    β. Με την επιλογή «Circuit Status», θα εµφανίζεται µια φόρµα 
στην οποία θα προβάλλονται σε στήλες οι εγγραφές των ακόλουθων πεδίων (υφι-
στάµενων Κυκλωµάτων): 

     (1) Circuit Type, 

     (2) Circuit Name, 

     (3) Circuit Status, 

     (4) RX Channel Status, 

     (5) TX Channel Status, 

     (6) Controller, 

     (7) RΧ COM Port, 

     (8) TX COM Port, 

     (9) ΟΤΑΜ COM Port. 
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    γ. ∆εξιά από τις στήλες να εµφανίζονται όλοι οι τύποι κυκλω-
µάτων (BCST, BCST SUB, S/S, CARB, MRL, PTP), προκειµένου να υπάρχει η 
δυνατότητα επιλεκτικής απεικόνισης βάσει τύπου (OptionButton). 

    δ. Η ενηµέρωση των περιεχοµένων όλων των στηλών θα ε-
κτελείται σε πραγµατικό χρόνο. 

    ε. Τα δεδοµένα όλων των στηλών (πλην Circuit Status, RX 
Channel Status, TX Channel Status) θα αντιστοιχούν στις επιλεχθείσες παραµέ-
τρους εκάστοτε κυκλώµατος (µενού «Circuits», Tab «Basic Parameters»). 

    στ. Η κατάσταση λειτουργίας θα απεικονίζεται ως εξής: 

     (1) Στήλη Circuit Status  - Κύκλωµα (Ενεργό ή Ανενεργό / 
ON:Πράσινο ή OFF:Κόκκινο), 

     (2) Στήλη RX Channel Status - Κανάλι Λήψης (Ενεργό ή 
Ανενεργό / OPEN:Πράσινο ή CLOSE:Κόκκινο) , 

     (3) Στήλη TX Channel Status - Κανάλι Εκποµπής (Ενεργό 
ή Ανενεργό / OPEN:Πράσινο ή CLOSE:Κόκκινο). 

    ζ. Η µεταβολή κατάστασης λειτουργίας όλων των ανωτέρω 
(Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση) θα εκτελείται κατόπιν αντίστοιχης επιλογής 
πεδίου και Enter. Το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση αυτόµατης µεταβολής, λό-
γω λήψης SVC (QRV, QRT). 

    η. Επιπρόσθετα: 

     (1) Με την ενεργοποίηση ενός Κυκλώµατος, θα ενεργοποι-
είται αυτόµατα και το αντίστοιχο Κανάλι Λήψης. Για τους τύπους BCST/BCST 
SUB θα ενεργοποιείται αυτόµατα η λήψη του ΟΤΑΜ, 

     (2) Το Κανάλι Εκποµπής θα ενεργοποιείται πάντοτε χειρο-
κίνητα από τον χειριστή, 

     (3) Με την απενεργοποίηση ενός Κυκλώµατος, θα απενερ-
γοποιείται αυτόµατα τόσο το Κανάλι Λήψης (ή ΟΤΑΜ), όσο και το Κανάλι Εκπο-
µπής. 

    θ. Λοιπές λεπτοµέρειες, οδηγίες και κατευθύνσεις θα παρα-
σχεθούν στον Ανάδοχο από το αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

    ι. Θα υφίσταται µόνον το CommandButton «Exit», µε το ο-
ποίο θα κλείνει το παράθυρο. 

9.8. Log 

    α. Με την επιλογή µενού «Log», θα εµφανίζονται τα Com-
mandButton (Search, Print, Export, Clear, Exit) και το παράθυρο που θα περιλαµ-
βάνει τα κάτωθι: 
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     (1) Πεδία: 

      (α) Date (Calendar, από – έως, όριο τουλάχιστον 31 
ηµερών), 

      (β) Circuits (ListBox) (καταχωρηµένα Κυκλώµατα + ε-
πιλογή All), 

      (γ) Event (ListBox) (ως Σηµείωση 1 + επιλογή All). 

     (2) Στήλες: 

      (α) S/N (Αύξων αριθµός εγγραφής), 

      (β) Date-Time, 

      (γ) Circuit, 

      (δ) Event. 

    β. Θα υφίσταται η δυνατότητα αναζήτησης δεδοµένων, µέσω 
καθορισµού αντίστοιχων πεδίων/φίλτρων (Search). 

    γ. Με την ολοκλήρωση της αναζήτησης θα υπάρχει δυνατότη-
τα ταξινόµησης (sorting) και επιλογής των αποτελεσµάτων (εµφάνιση CheckBox 
αριστερά από κάθε εγγραφή), έτσι ώστε ο χρήστης να µπορεί να δηµιουργεί κατ' 
επιλογή συγκεκριµένες λίστες αποτελεσµάτων. 

    δ. Με την επιλογή CommandButton: 

     (1) «Print», θα εκτελείται εκτύπωση των αποτελεσµάτων, 

     (2) «Export», θα εµφανίζεται ένα παράθυρο όπου θα είναι 
δυνατός ο καθορισµός του path προορισµού και η ονοµασία του αρχείου, µε σκο-
πό την εξαγωγή και αποθήκευση εν λόγω αποτελεσµάτων. Το αρχείο θα είναι 
µορφής υπολογιστικού φύλλου (τύπου .xls, .xlsx ή αντίστοιχου). 

     (3) «Clear», θα εκτελείται καθαρισµός των επιλεγµένων 
φίλτρων/πεδίων και ευρεθέντων δεδοµένων (για νέα αναζήτηση). 

     (4) «Exit», θα κλείνει το παράθυρο. 

    ε. Στο Ηµερολόγιο να καταχωρούνται µε λεπτοµέρεια και α-
κρίβεια τα συµβάντα που σχετίζονται µε τα κυκλώµατα και θα αφορούν τουλάχι-
στον τα κάτωθι: 

     (1) ΟΝ / OFF (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Κυκλώµα-
τος), 

     (2) OPEN / CLOSE (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Κα-
ναλιού Λήψης-Εκποµπής), 

     (3) New Circuit (∆ηµιουργία Νέου Κυκλώµατος), 
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     (4) Delete Circuit (∆ιαγραφή υφιστάµενου Κυκλώµατος), 

     (5) Change Parameters (Αλλαγή Παραµέτρων Κυκλώµα-
τος) Θα αφορά αλλαγές σε Basic και Specific Parameters, 

     (6) COM Ports' Status (Κατάσταση COM Ports) Θα αφορά 
οποιαδήποτε µεταβολή στην κατάσταση λειτουργικότητας των θυρών. 

10.  MESSAGE MANAGER (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ) 

  α. Στην εν λόγω εφαρµογή θα υφίσταται η δυνατότητα προβολής, α-
ναζήτησης, σύνταξης, επεξεργασίας  και γενικότερα διαχείρισης της σηµατικής αλ-
ληλογραφίας. 

  β. Η εφαρµογή «Message Manager» θα αποτελείται από ένα παρά-
θυρο, το οποίο θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα µενού: 

   (1) Session (ως έχει αναφερθεί ανωτέρω), 

   (2) Message, 

   (3) Search, 

   (4) Circuits, 

   (5) Supervisor, 

   (6) Lock Analyze (∆έσµευση Ανάλυσης), 

   (7) Statistics, 

   (8) Unload, 

   (9) Import, 

   (10)Export, 

   (11)Print/Export Circuit Log, 

   (12)Switch To Secondary (Μεταγωγή σε ∆ευτερεύον PTP) 

10.1. Message 

    α. Το µενού «Message» θα περιλαµβάνει λειτουργίες σύντα-
ξης και εισαγωγής σηµάτων. 

    β. Με την επιλογή «Message», θα εµφανίζεται υπο-µενού µε 
τέσσερις επιλογές (New Message, New CODRESS, Draft Message, Import Mes-
sage). 

10.1.1. New Message 
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      α. Με την επιλογή «New Message» θα εµφανίζεται µια 
φόρµα που θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα πεδία µε τα CommandButton (Text, 
View, Draft, Send, Delete, Exit): 

       (1) Precedence (ενεργό), Precedence (αρχικά 
grayed) (2 πεδία/ListBox, εγγραφές). 

       (2) DTG (ΗΩΠ) 

        (α) Box – Αυτόµατη ενηµέρωση βάσει τρέ-
χουσας ηµεροµηνίας και ώρας. Πάντα να έπεται ενδείκτης ωρικής ζώνης Ζ, 

        (β) Box– Αυτόµατη ενηµέρωση βάσει τρέχο-
ντος µήνα (3 χαρακτήρες – προβλεπόµενη µορφή συµφώνως ACP 127) , 

        (γ) Box – Αυτόµατη ενηµέρωση βάσει τρέχο-
ντος έτους (2 ψηφία). 

        (δ) Να υφίσταται η δυνατότητα παρέµβασης 
σε όλα τα πεδία της ΗΩΠ µε σκοπό την αλλαγή της. 

       (3) OPSIG (ListBox, εγγραφές) + 3 Κενά Box + FL 
(OptionButton, µε επιλογές FL 4 ή FL 5) 

       (4) FROM (Εκδότης) (ListBox, να εµφανίζονται ως 
επιλογή µόνο οι Αποδέκτες στους οποίους έχει αντιστοιχηθεί R.I. Center ή ZKP) + 
Κενό Box. 

       (5) Addresses (Λίστα Αποδεκτών και Οµάδων Α-
ποδεκτών) (ListBox, εγγραφές). 

       (6) 3 Box (OptionBution) 

        (α) TO (Box) (Κενό) 

        (β) INFO (Box) (Κενό) 

        (γ) ΧΜΤ (Box, αρχικώς grayed) (Κενό)  

       (7) Classification (ListBox, εγγραφές) + Κενό Box 

       (8) Special Handling Markings (εγγραφές) + 2 Κενά 
Box. 

       (9) SIC (6 ListBox, εγγραφές) 

      β. Λεπτοµέρειες, οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινή-
σεις επί των ανωτέρω θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό 
ΠΝ. 

      γ. Με την επιλογή CommandButton «Text» θα εµφα-
νίζονται  τα CommandButtons «OK» , «Exit» και µια νέα φόρµα η οποία θα περι-
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λαµβάνει κενό πλαίσιο στο οποίο θα καταχωρείται το θέµα και το κείµενο του σή-
µατος (χωρίς όριο χαρακτήρων). 

      δ. Με την επιλογή του CommandButton: 

       (1) «ΟΚ» θα καταχωρείται το κείµενο, 

       (2) «Exit» δεν θα αποθηκεύεται οποιαδήποτε αλλα-
γή. 

       (3) Και στις δύο περιπτώσεις η φόρµα θα κλείνει, 
επιστρέφοντας στην προηγούµενη. 

      ε. Μετά την συµπλήρωση του κειµένου, µέσω της αρ-
χικής φόρµας και επιλέγοντας το CommandButton: 

       (1) «View» θα εµφανίζεται µια νέα φόρµα στην ο-
ποία θα εκτελείται προβολή όλου του σήµατος προς έλεγχο (στοιχεία και κείµενο, 
µορφής τύπου ACP 126) – CommandButton Print (για εκτύπωση – Print Queue) 
και Exit (για έξοδο). 

       (2) «Draft» θα εκτελείται αποθήκευση του σήµατος 
(αποθήκευση µορφής τύπου ACP 126, προώθηση σε Draft Queue και εύρεση µέ-
σω υπο-µενού Draft Message), είτε προς περαιτέρω επεξεργασία, είτε προς λήψη 
έγκρισης (από χρήστη µε δικαίωµα Releasing Officer) (Κλείσιµο φόρµας) 

       (3) «Send» θα εµφανίζεται µια νέα φόρµα η οποία 
θα περιλαµβάνει: 

        (α) Όλα τα πεδία της ΗΩΠ. Θα είναι δυνατή η 
τροποποίηση τους, 

        (β) CheckBox – ZPW. Θα είναι δυνατή η επι-
λογή �, µόνο στην περίπτωση που έχει συµπληρωθεί σε πεδίο OPSIG ο κώδικας 
ZPW. Με την επιλογή �, θα είναι δυνατή η συµπλήρωση κάτωθι πεδίων: 

         1/ TextBox (Κενό, έως 3 αρ.). Θα τί-
θεται η τιµή ορίου ακύρωσης του σήµατος. 

         2/ OptionButton (Minutes ή Hours). 
Θα καθορίζεται εάν το όριο θα αφορά λεπτά ή ώρες. Η σύνθεση του χρόνου ακύ-
ρωσης του σήµατος θα υπολογίζεται και θα τίθεται αυτόµατα βάσει των παραπά-
νω επιλογών. 

        (γ) Με την επιλογή του CommandButton 
«OK», θα εκτελείται η σύνθεση του σήµατος, το οποίο θα προωθείται στην 
«Switching Queue» και το παράθυρο θα κλείνει.  

        (δ) Με την επιλογή του CommandButton 
«Exit», δεν θα καταχωρούνται τα στοιχεία της DTG/ZPW και δεν θα εκτελείται 
σύνθεση του σήµατος (επιστροφή στην προηγούµενη φόρµα). To Send θα είναι 
ενεργό µόνο για χρήστες, οι οποίοι έχουν εξουσιοδότηση Releasing Officer.  
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       (4) «Delete» θα διαγράφεται οριστικά το σήµα και 
θα κλείνει η φόρµα (να εµφανίζεται ειδοποίηση επιβεβαίωσης Yes,No). 

       (5) «Exit» θα κλείνει η φόρµα. Να εµφανίζεται σχετι-
κή προειδοποίηση εάν έχει προηγηθεί οποιαδήποτε αλλαγή και δεν έχει εκτελεστεί 
Draft ή Send του σήµατος.  

       (6) Σε περίπτωση επιλογής «Send», το σήµα θα 
µετατρέπεται σε µορφή πρωτοκόλλου ACP 127, λαµβάνοντας αυτόµατα όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία, ενώ παράλληλα θα εφαρµόζονται οι κανόνες σελιδοποίησης 
(pages) και τµηµατοποίησης (sections/parts) ανάλογα µε την έκταση του. 

      στ. Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
«Lock Analyze», το CommandButton «Send» θα γίνεται grayed και η υπογραφή 
ενός εξερχόµενου σήµατος δεν θα επιτρέπεται/εκτελείται (προσωρινώς) µέχρι και 
την απενεργοποίηση της λειτουργίας. 

10.1.2. New CODRESS 

      α. Με την επιλογή «New CODRESS» θα εµφανίζεται 
µια φόρµα που θα περιλαµβάνει τα απαραίτητα πεδία, που απαιτούνται για την 
πλήρη σύνταξη ενός κρυπτογραφηµένου σήµατος. 

      β. Οδηγίες / κατευθύνσεις θα παρασχεθούν στον Α-
νάδοχο κατά τη φάση της ανάλυσης και ανάπτυξης από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

10.1.3. Draft Message 

      α. Κλικάρωντας το υπο-µενού Draft Message, θα εµ-
φανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο θα προβάλλονται τα στοιχεία των αποθηκευ-
µένων σηµάτων (εντός της Draft Queue) σε τέσσερις (4) στήλες (Id, Date (Ηµερο-
µηνία αποθήκευσης), Time (Ώρα αποθήκευσης), Precedence). 

      β. Με την επιλογή σε υφιστάµενη εγγραφή θα εµφανί-
ζεται η φόρµα του σήµατος όπου και θα επιτρέπεται η επεξεργασία όλων των πε-
δίων καθώς και του κειµένου. 

      γ. Οι χρήστες: 

       (1) Χωρίς εξουσιοδότηση Releasing Officer θα 
µπορούν µόνο να εκτελέσουν και να αποθηκεύσουν οποιεσδήποτε αλλαγές στο 
σήµα. 

       (2) Με εν λόγω εξουσιοδότηση θα µπορούν, επιλέ-
γοντας Send και θέτοντας ΗΩΠ, να εκτελέσουν περαιτέρω προώθηση του σήµα-
τος. 

      δ. Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
«Lock Analyze», το CommandButton «Send» θα γίνεται grayed και η υπογραφή 
ενός εξερχόµενου σήµατος δεν θα επιτρέπεται/εκτελείται (προσωρινώς) µέχρι και 
την απενεργοποίηση της λειτουργίας. 
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      ε. Συµπληρωµατικές οδηγίες, κατευθύνσεις και διευ-
κρινήσεις θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο στη φάση της ανάλυσης και ανάπτυξης 
από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

10.1.4. Import Message 

      α. Με την επιλογή του υπο-µενού «Import Message» 
θα εµφανίζεται ένα παράθυρο που θα αποτελείται από ένα πλαίσιο και τα Com-
mandButton (Analyze, Search, Exit). 

      β. Θα υφίστανται δύο τρόποι εισαγωγής ενός σήµατος 
σύµφωνα µε οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινήσεις που θα παρασχεθούν στον 
Ανάδοχο κατά τη  φάση της ανάλυσης και ανάπτυξης από αρµόδιο προσωπικό 
ΠΝ. 

      γ. Εάν το σήµα είναι πρωτοκόλλου ACP 126, θα διέρ-
χεται τους απαραίτητους ελέγχους ανάλυσης όπως έχουν καθοριστεί ανωτέρω. 
Εφόσον διέλθει επιτυχώς τους ελέγχους, θα µετατρέπεται σε σήµα πρωτοκόλλου 
ACP 127, θα καταχωρείται ως εισερχόµενο λαµβάνοντας αντίστοιχο κλειδί και θα 
προωθείται στην Switching Queue. Σε αντίθετη περίπτωση θα προωθείται στην 
Faulty Queue. 

      δ. Εάν το σήµα είναι πρωτοκόλλου ACP 127, θα διέρ-
χεται τους απαραίτητους ελέγχους ανάλυσης όπως έχουν καθοριστεί ανωτέρω. 
Εφόσον διέλθει επιτυχώς τους ελέγχους, θα καταχωρείται ως εισερχόµενο λαµβά-
νοντας αντίστοιχο κλειδί και θα προωθείται στην Switching Queue. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα προωθείται στην Faulty Queue. 

      ε. Συµπληρωµατικές οδηγίες, κατευθύνσεις και διευ-
κρινήσεις θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο στη φάση της ανάλυσης και ανάπτυξης 
από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

      στ. Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
«Lock Analyze», το CommandButton «Analyze» θα γίνεται grayed και η εισαγωγή 
του σήµατος δεν θα επιτρέπεται/εκτελείται (προσωρινώς) µέχρι και την απενεργο-
ποίηση της λειτουργίας. 

10.2. Search 

    α. Το µενού «Search» θα περιλαµβάνει την εύρεση σηµάτων 
καθώς και την προβολή ηµερολογίων κυκλωµάτων. 

    β. Με την επιλογή του µενού «Search», θα εµφανίζεται υπο-
µενού µε τις επιλογές «Search Message», «Circuit Log». 

10.2.1. Search Message 

      α. Με την επιλογή του υπο-µενού «Search Message» 
θα εµφανίζεται συγκεκριµένη φόρµα µε πεδία όπως θα καθοριστούν στον Ανάδο-
χο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

      β. Με την επιλογή του «Search», σε περίπτωση που: 
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       (1) ∆εν βρεθεί καµία εγγραφή βάσει φίλτρων αναζή-
τησης να εµφανίζεται σχετικό µήνυµα. 

       (2) Βρεθεί έστω και µια εγγραφή να εµφανίζεται ένα 
παράθυρο όπου θα αναφέρεται ο αριθµός των ευρεθέντων σηµάτων. Να υφίστα-
νται η δυνατότητα προβολής µε «ΟΚ» ή εξόδου µε «Exit». 

       (3) Με την επιλογή του «ΟΚ» θα εµφανίζεται το 
CommandButton (Exit) και παράθυρο, στο οποίο θα προβάλλονται εγγραφές ό-
πως θα καθοριστούν στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

      γ. Με την επιλογή σε υφιστάµενη εγγραφή θα εµφανί-
ζεται ένα νέο παράθυρο το οποίο θα αποτελείται από ένα πλαίσιο όπου θα προ-
βάλλεται το σήµα καθώς επίσης και τα CommandButton (History, Actions, Print, 
Save To, Exit). Λεπτοµέρειες θα καθοριστούν στον Ανάδοχο κατά τη φάση ανάλυ-
σης και ανάπτυξης από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

10.2.2. Circuit Log 

      Με την επιλογή του «Circuit Log», θα εµφανίζεται συ-
γκεκριµένη φόρµα µε πεδία και CommandButtons όπως θα καθοριστούν στον Α-
νάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

10.3. Circuits 

    Με την επιλογή του µενού «Circuits» θα εµφανίζονται ως δια-
θέσιµες επιλογές, τα Ονόµατα όλων των υφιστάµενων Κυκλωµάτων, χωρισµένα 
ανά τύπο BCST, BCST SUB, S/S, CARB, MRL, PTP. 

10.3.1. BCST 

      α. Ο τύπος BCST αφορά κυκλώµατα αποκλειστικά 
εκποµπής. 

      β. Με την επιλογή σε οποιοδήποτε Όνοµα Κυκλώµα-
τος BCST του µενού «Circuits» θα εµφανίζεται παράθυρο µε µορφή και στοιχεία 
που θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο κατά τη φάση ανάλυσης και ανάπτυξης από 
αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. Συνοπτικά αναφέρονται: 

       (1) Επάνω: 

        (α) Όνοµα εκάστοτε Κυκλώµατος 

        (β) Μενού  

         1/ Μενού Log 

         2/ Μενού Functions µε επιλογές (Free 
Text, Move Msg to Circuit-αρχικώς grayed, Re-Route), 

         3/ Μενού Actions µε επιλογές (Interrupt, 
Delete), 
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         4/ Μενού Exit. 

        (γ) Buttons σε σειρά (ακριβώς κάτω από τα 
µενού) 

         1/ Refresh (CommandButton), 

         2/ RERUN/ZDK (CommandButton), 

         3/ RECAP (CommandButton), 

         4/ Manual ΤΧ/Automatic TX (Option-
Button, µε αντίστοιχες επιλογές), 

         5/ OTAM (CommandButton), 

         6/ CV (OptionButton, επιλογές σε δύο 
σειρές CV 1, CV 2, CV 3, CV 4 

CV 5, CV 6, CV 7, CV 8), 

         7/ Add. CV (ListBox, καταχωρηµένα 
Crypto Keys). Θα είναι ενεργό ή grayed αναλόγως αντίστοιχης επιλογής σε Spe-
cific Parameters κυκλώµατος.  

       (2) Αριστερό Πλαίσιο µε καταχώρηση σε στήλες 
των στοιχείων (των σηµάτων) (Id, Precedence, DTG, ΤΧ CSN (Αύξων αριθµός 
εκποµπής σήµατος στο συγκεκριµένο κύκλωµα), CV (Επιλεχθείσα κλείδα CV), 
Status (Κατάσταση σήµατος), RX Channel (Origin's Circuit) (SCD + CSN που έ-
φερε το σήµα στο κύκλωµα λήψης, στο οποίο αρχικώς ελήφθη και αναλύθηκε)). 
Τα σήµατα θα ταξινοµούνται πάντοτε βάσει Precedence (ανώτερος � κατώτερος). 
Επιπρόσθετα, µετά την επιλογή της CV, θα οµαδοποιούνται ανά κοινή CV (ταξι-
νόµηση CV 1 � CV 2, CV�). Τα σήµατα για τα οποία δεν έχει επιλεχθεί CV θα 
µεταφέρονται προς τα κάτω και θα ταξινοµούνται πάλι βάσει Precedence. Εφόσον 
έχει επιλεχθεί η τιµή 1 σε Loaded CV, τότε τα σήµατα θα ταξινοµούνται µόνο βά-
σει Precedence. 

       (3) Κεντρικό Πλαίσιο που θα προβάλλεται το εκά-
στοτε επιλεχθέν (από λίστα αριστερού πλαισίου) σήµα. Στο κάτω µέρος του πλαι-
σίου θα υφίστανται τα CommandButtons Confirm CV, Save και Clear. 

       (4) ∆εξί Πλαίσιο - Transmission Queue που θα 
προβάλλονται τα στοιχεία του σήµατος που εκπέµπεται (Run) (Id, DTG, CSN, CV, 
Μπάρα % (Ποσοστιαία επί τοις εκατό εξέλιξη εκποµπής σήµατος)). Το πλαίσιο της 
Transmission Queue θα γίνεται ενεργό µόνο στην περίπτωση που το TX Channel 
του κυκλώµατος είναι ενεργοποιηµένο (OPEN). Στην αντίθετη περίπτωση 
(CLOSE) να είναι grayed. 

      γ. Λοιπές οδηγίες, πληροφορίες και κατευθύνσεις που 
αφορούν τη ∆ιαχείριση σηµάτων, το «Status» σηµάτων καθώς και οι λεπτοµέρειες 
που αφορούν τα «Menu» και Command Buttons ως ανωτέρω θα παρασχεθούν 
στον Ανάδοχο κατά τη φάση της ανάλυσης και ανάπτυξης από αρµόδιο προσωπι-
κό ΠΝ. 
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10.3.2. BCST SUB 

      α. Ο τύπος BCST SUB αφορά κυκλώµατα αποκλει-
στικά εκποµπής επ 'ωφελεία Υποβρυχίων. 

      β. Το παράθυρο, τα µενού, οι λειτουργίες καθώς και 
τα CommandButton του εν λόγω κυκλώµατος θα είναι παρεµφερή µε αυτά του κυ-
κλώµατος BCST. Θα υφίσταται µία επιπρόσθετη/διαφορετική λειτουργία, η οποία 
θα περιλαµβάνει τον καθορισµό χρονικής περιόδου (Schedule). Η εκποµπή του 
εκάστοτε σήµατος θα ξεκινά και θα τερµατίζεται σύµφωνα µε την καθοριζόµενη 
ώρα έναρξης και λήξης του Schedule, ενώ κατά τη διάρκεια του τα σήµατα θα εκ-
πέµπονται επαναλαµβανόµενα (το ένα µετά το άλλο). 

      γ. Περαιτέρω λεπτοµέρειες θα παρασχεθούν στον 
Ανάδοχο κατά τη φάση ανάλυσης και ανάπτυξης του λογισµικού από αρµόδιο 
προσωπικό ΠΝ, προς τήρηση της Αρχής Εµπιστευτικότητας. 

10.3.3. S/S 

      α. Ο τύπος S/S αφορά κυκλώµατα αποκλειστικά λή-
ψης.  

      β. Με την επιλογή «S/S» του µενού «Circuits», θα εµ-
φανίζεται παράθυρο µε µορφή και στοιχεία που θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο 
κατά τη φάση ανάλυσης και ανάπτυξης από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. Συνοπτικά 
αναφέρονται: 

       (1) Επάνω: 

        (α) Όνοµα εκάστοτε Κυκλώµατος, 

        (β) Μενού: 

         1/ Μενού Log, 

         2/ Μενού Actions µε επιλογές 
«Select», «Delete», 

         3/ Μενού Exit. 

        (γ) Buttons σε σειρά (ακριβώς κάτω από τα 
µενού): 

        1/ Faulty Queue (CommandButton), 

        2/ Manual RΧ/Automatic RX (Option-
Button, µε αντίστοιχες επιλογές), 

        3/ Pause. 

       (δ) Precedence Box-Πλαίσια Βαθµών Προ-
τεραιότητας (εύρος τιµής µέχρι 3 αρ.). 
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       (2) Άνω Πλαίσιο που θα εµφανίζονται ειδοποιήσεις 
που θα αφορούν στην προώθηση του σήµατος: 

        (α) στην «Switching queue», εφόσον το σήµα 
διήλθε επιτυχώς τις λειτουργίες ελέγχου ανάλυσης 

        (β) στην «Supervisor queue», εφόσον η λει-
τουργία «Lock Analyze» είναι ενεργή (το σήµα δεν διέρχεται τις λειτουργίες ελέγ-
χου Ανάλυσης), 

        (γ) στην «Faulty queue», εφόσον το σήµα 
διήλθε ανεπιτυχώς τους ελέγχους. 

        (δ) Οι ειδοποιήσεις θα συνοδεύονται από 
χρωµατικές ενδείξεις σε φόντο πλαισίου (Πράσινο για Switching και Supervisor, 
Κόκκινο για Faulty). Η εκάστοτε ειδοποίηση θα παραµένει εµφανής για 10 δευτε-
ρόλεπτα µετά την ανάλυση του σήµατος. Έπειτα, θα εξαφανίζεται και στο πλαίσιο 
δεν θα απεικονίζεται καµία ένδειξη. 

       (3) Κεντρικό Πλαίσιο που θα προβάλλονται τα ληφ-
θέντα δεδοµένα (σήµατα, SVC, κείµενο, παράσιτα), τα οποία και θα διαχωρίζο-
νται ανά session (το ένα από το άλλο) από µία γραµµή. Το λογισµικό θα ανα-
γνωρίζει περιπτώσεις που θεωρούνται ως έγκυρο τέλος σήµατος και θα θέτει αυ-
τόµατα τη διαχωριστική γραµµή. Σε περίπτωση λήψης Αστραπιαίου (FLASH,  Z) 
εισερχόµενου σήµατος / SVC, τα δεδοµένα όλων των session να γίνονται προσω-
ρινώς κόκκινα. Η χρωµατική ένδειξη να διατηρείται µέχρι και την ανάλυση ή δια-
γραφή του αντίστοιχου session. Όλα τα ληφθέντα δεδοµένα προ ανάλυσης θα δια-
τηρούνται στην Input Pool. 

      γ. Λοιπές οδηγίες, πληροφορίες και κατευθύνσεις που 
αφορούν τη ∆ιαχείριση σηµάτων, την ανάλυση (Analyze) σηµάτων καθώς και οι 
λεπτοµέρειες που αφορούν τα «Menu» και Command Buttons ως ανωτέρω θα 
παρασχεθούν στον Ανάδοχο κατά τη φάση της ανάλυσης και ανάπτυξης από αρ-
µόδιο προσωπικό ΠΝ. 

10.3.4. CARB 

     α. Με την επιλογή του «CARB» του µενού «Circuits», 
θα εµφανίζονται τα παράθυρα «CARB Monitor» και «Component Status». 

     β. Στο «CARB Monitor» η µορφή του οποίου καθώς 
και ο τρόπος λειτουργίας του θα γνωσθεί στον Ανάδοχο κατά τη φάση ανάλυσης 
και ανάπτυξης από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ, θα περιλαµβάνει κείµενο η λήψη του 
οποίου θα εκτελείται από το ΚΕΠΙΚ: 

      (1) Για να ελέγχεται η ποιότητα λήψης της εκπε-
µπόµενης CARB (ένα στοιχείο), 

      (2) Για να επαληθεύεται ότι οι κώδικες/κατάσταση 
των στοιχείων S/S που ισχύουν ανά δεδοµένη στιγµή, αντιστοιχούν σε αυτούς 
που αποτυπώνονται στο κείµενο της CARB (µέσω του οποίου ενηµερώνονται οι 
συνδροµητές). 
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     γ. Στο «Component Status» θα προβάλλεται συγκε-
ντρωτικά η κατάσταση όλων των Components,  θα περιλαµβάνει τα «Command-
Button Exit» και στήλες µε τα κάτωθι: 

      (1) Components (εγγραφές όπως έχουν αναφερθεί 
ανωτέρω), 

      (2) Status (Κατάσταση στοιχείων όπως έχουν ανα-
φερθεί ανωτέρω), 

      (3) Code (Κώδικες, όπως έχουν αναφερθεί ανωτέ-
ρω), 

      (4) Text (Ελεύθερο κείµενο), 

      (5) Ship (Αόριστο ∆/Κ όπως έχει αναφερθεί ανωτέ-
ρω) 

 

      δ. Περαιτέρω κατευθύνσεις, οδηγίες και διευκρινήσεις 
θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο κατά τη φάση της ανάλυσης και ανάπτυξης από 
αρµόδιο προσωπικό ΠΝ.   

10.3.5. MRL 

      α. Ο τύπος MRL αφορά κυκλώµατα τόσο εκποµπής, 
όσο και λήψης.  

      β. Με την επιλογή του ονόµατος του Κυκλώµατος 
MRL του µενού «Circuits» θα εµφανίζονται τα παράθυρα που αφορούν το κύκλω-
µα εκποµπής (MRL TX) και το κύκλωµα λήψης (MRL RX). 

      γ. Η µορφή των παραθύρων και ο τρόπος λειτουργίας 
τους θα παρασχεθεί στον Ανάδοχο κατά τη φάση της ανάλυσης και ανάπτυξης 
από το αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

10.3.6. PTP 

      α. Ο τύπος PTP αφορά κυκλώµατα τόσο εκποµπής, 
όσο και λήψης.  

      β. Με την επιλογή  οποιουδήποτε ονόµατος Κυκλώ-
µατος PTP του µενού «Circuits» θα εµφανίζονται τα παράθυρα που αφορούν το 
κύκλωµα εκποµπής (PTP TX) και το κύκλωµα λήψης (PTP RX). 

      γ. Η µορφή των παραθύρων και ο τρόπος λειτουργίας 
τους θα παρασχεθεί στον Ανάδοχο κατά τη φάση της ανάλυσης και ανάπτυξης 
από το αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

10.4. Supervisor 
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    α. Το µενού «Supervisor» θα περιλαµβάνει κυρίως τις Ουρές 
(Queues), στις οποίες θα προωθούνται -ανά περίπτωση- όλα τα σήµατα, για έλεγ-
χο/διόρθωση, εκτύπωση, ακύρωση ή δροµολόγηση, µε σκοπό την τελική τους δι-
εκπεραίωση. 

    β. Με την επιλογή «Supervisor», θα εµφανίζεται υπο-µενού µε 
τις επιλογές: 

    (1) Config (µε τις επιλογές F/L Set, Consider as National, 
Consider as Crypto, ZKP, Printers), 

    (2) Faulty Queue (θα καταλήγουν όλα τα σήµατα που δεν 
θα διέρχονται επιτυχώς τις προκαθορισµένες λειτουργίες ελέγχου ανάλυσης, µε 
σκοπό την διερεύνηση και την εκτέλεση κατάλληλων διορθώσεων από τον Επό-
πτη), 

    (3) Supervisor Queue (θα καταλήγουν τα σήµατα ή SVC 
(Abbreviated SVC) που διεγράφησαν από οποιοδήποτε κύκλωµα εκποµπής χω-
ρίς να εκπεµφθούν πλήρως καθώς και τα σήµατα που ελήφθησαν/αναλύθηκαν 
από οποιοδήποτε κύκλωµα λήψης, ενώ είχε ενεργοποιηθεί η επιλογή Lock Ana-
lyze (Υπενθυµίζεται ότι εν λόγω σήµατα δεν διέρχονται τους ελέγχους Ανάλυσης)), 

     (4) SVC Queue (θα εµφανίζονται όλα τα SVC συντετµηµέ-
νης µορφής (Abbreviated SVC) που είναι είτε εισερχόµενα και φέρουν Center R.I. 
είτε εξερχόµενα (και έχουν εκπεµφθεί πλήρως),αποκλειστικά προς πληροφόρηση 
του Επόπτη), 

    (5) Print Queue (θα προωθούνται αυτόµατα (προσωρινώς) 
τα σήµατα που φέρουν R.I. Center και αφορούν το ΚΕΠΙΚ, ή σήµατα τα οποία έ-
χουν επιλεγεί για εκτύπωση χειροκίνητα (µέσω οποιουδήποτε µενού η µέσω 
Force Route). 

     (6) Screening Queue (θα καταλήγουν σήµατα που προορί-
ζονται για εκποµπή µέσω κυκλωµάτων BCST και φέρουν τον κώδικα ZPW (σε FL 
5) εφόσον ο χρόνος ακύρωσης τους έχει παρέλθει. 

    (7) Vetting Queue (θα καταλήγουν σήµατα που έχουν πε-
ράσει πρώτα από τη Switching Queue και προορίζονται για εκποµπή σε κυκλώ-
µατα BCST, αλλά δεν περιέχουν καµία παράµετρο που επιλέχθηκε ως φίλτρο Vet-
ting (Circuits – Tab Vetting). 

    (8) Crypto Queue (θα καταλήγουν τα εισερχόµενα κρυπτο-
γραφηµένα σήµατα εξώγραµµης κρυπτογράφησης -CODRESS messages), 

     (9) ZKP Queue (θα εµφανίζονται τα σήµατα/SVC που α-
φορούν Αποδέκτη/ες που έχουν χαρακτηριστεί ως ZKP τα οποία θα καταλήγουν 
είτε κατόπιν επιτυχούς ανάλυσης και εύρεσης R.I. ZKP, είτε µέσω αντίστοιχης χει-
ροκίνητης επιλογής σε φόρµα Force Route. 

    γ. Αναλυτικές οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινήσεις θα πα-
ρασχεθούν στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

10.5. Lock Analyze 
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    α. Σε περίπτωση που απαιτείται η εκτέλεση αλλαγών στην 
Βάση ∆εδοµένων και µε γνώµονα την ορθή δροµολόγηση των σηµάτων, θα υφί-
σταται η δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας «Lock Analyze». 

    β. To «Lock Analyze» θα αποτελεί δικλείδα ασφαλείας καθότι 
καθόλη τη διάρκεια που θα είναι ενεργό: 

     (1) το σύνολο των εισερχοµένων σηµάτων που ελήφθη-
σαν/αναλύθηκαν (Analyze) από οποιοδήποτε κύκλωµα λήψης, δεν θα διέρχονται 
τους ελέγχους Ανάλυσης και θα προωθούνται απευθείας στην Supervisor Queue. 

     (2) δεν θα είναι δυνατή η εισαγωγή ενός σήµατος µέσω της 
διαδικασίας Import Message, καθότι το CommandButton Analyze γίνεται grayed. 

     (3) δεν θα είναι δυνατή η τελική έγκριση/υπογραφή ενός 
εξερχόµενου σήµατος µέσω οποιουδήποτε µενού (New Message, New 
CODRESS, Draft Message, Re-Route, Re-Address). Το CommandButton Send σε 
οποιοδήποτε παράθυρο θα γίνεται grayed. 

     (4) τα CommandButton «Analyze» και «Submit» σε «Faulty 
Queue» θα γίνονται grayed. 

     (5) το CommandButton «Analyze» σε Supervisor Queue 
θα γίνεται grayed. 

    γ. Η εφαρµογή/ενεργοποίηση του «Lock Analyze», δεν θα ε-
πηρεάζει την χειροκίνητη δροµολόγηση ενός σήµατος µέσω της λειτουργίας 
«Force Route», καθότι αυτό έχει ήδη διέλθει τους ελέγχους Ανάλυσης και παρα-
κάµπτει πλήρως την «Switching Queue». 

    δ. Αφότου εκτελεστούν οι κατάλληλες αλλαγές στην Β.∆. και 
κατόπιν απενεργοποίησης της λειτουργίας (Un-Lock Analyze): 

     (1) Οποιοδήποτε νέο εισερχόµενο σήµα κατόπιν ανάλυ-
σης, θα διέρχεται κανονικώς τους ελέγχους Ανάλυσης, 

     (2) το CommandButton «Analyze» του «Import Message» 
θα γίνεται και πάλι ενεργό, επιτρέποντας την εισαγωγή ενός σήµατος, 

     (3) το CommandButton Send οποιουδήποτε µενού θα γίνε-
ται και πάλι ενεργό, επιτρέποντας την υπογραφή/σύνθεση ενός εξερχόµενου σή-
µατος, 

     (4) τα CommandButton «Analyze» και Submit σε Faulty 
Queue θα γίνονται και πάλι ενεργά. 

     (5) το CommandButton «Analyze» σε «Supervisor Queue» 
θα γίνεται και πάλι ενεργό. 

    ε. Αναλυτικές οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινήσεις θα πα-
ρασχεθούν στον Ανάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 
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10.6. Statistics 

    α. Το µενού «Statistics» θα αφορά τον υπολογισµό στατιστι-
κών δεδοµένων. 

    β. Με την επιλογή του «Statistics» θα εµφανίζεται παράθυρο 
το οποίο θα αποτελείται από πεδία, πλαίσια και «Command Buttons» λεπτοµέρει-
ες των οποίων θα παρασχεθούν  αναλυτικά στον Ανάδοχο από το αρµόδιο προ-
σωικό του ΠΝ. Συνοπτικά: 

     (1) Στα πεδία να συµπληρώνεται αυτόµατα η τρέχουσα 
Ηµεροµηνία και να τίθεται ως default επιλογή Ώρας 00:00 – 23:59 (Date and Time 
(Ζ) (από – έως) (Calendar για Ηµ/νία και TextBox για Ώρα)). 

     (2) Σε πλαίσιο να εµφανίζονται τα δεδοµένα σε στήλες 
«Circuits», «RX», «TX», «Total» αποτελούµενη από 2 επιµέρους στήλες (RX, TX). 

     (3) Τα CommandButtons να αποτελούνται από τις επιλογές 
«Search», «Print», «Export», «Exit». 

10.7. Unload 

    α. Το µενού «Unload» θα αφορά την αποφόρτωση των σηµά-
των από την Βάση ∆εδοµένων. Το κατώτερο και ανώτερο όριο ηµερών διατήρη-
σης σηµάτων σε Β∆ θα καθορίζεται στο «System Configuration». 

    β. Με την επιλογή «Unload» θα εµφανίζεται παράθυρο το ο-
ποίο θα αποτελείται από πεδία και «Command Buttons» λεπτοµέρειες των ο-
ποίων θα παρασχεθούν  αναλυτικά στον Ανάδοχο από το αρµόδιο προσωικό του 
ΠΝ. Συνοπτικά: 

     (1) Στα πεδία να συµπληρώνεται αυτόµατα η τρέχουσα 
Ηµεροµηνία και να τίθεται ως default επιλογή Ώρας 00:00 – 23:59 (Date and Time 
(Ζ) (από – έως) (Calendar για Ηµ/νία και TextBox για Ώρα)). 

     (2) Τα CommandButton να αποτελούνται από τις επιλογές 
«Unload» και «Exit». 

10.8. Import 

    α. Το µενού «Import» θα αφορά την εισαγωγή σηµάτων στο 
σύστηµα. 

    β. Με την επιλογή του «Import» θα εµφανίζεται ένα παράθυρο 
το οποίο θα αποτελείται από «Κενό πλαίσιο» τα CommandButton (Search, Import, 
Exit). Περατέρω κατευθύνσεις, οδηγίες και διευκρινήσεις θα παρασχεθούν στον 
Ανάδοχο από το αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

10.9. Export 

    α. Το µενού «Export» θα αφορά την εξαγωγή σηµάτων από το 
σύστηµα. 
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    β. Με την επιλογή «Export» θα εµφανίζεται παράθυρο το ο-
ποίο θα αποτελείται από πεδία και «Command Buttons» λεπτοµέρειες των ο-
ποίων θα παρασχεθούν  αναλυτικά στον Ανάδοχο από το αρµόδιο προσωικό του 
ΠΝ. Συνοπτικά: 

     (1) Στα πεδία να συµπληρώνεται αυτόµατα η τρέχουσα 
Ηµεροµηνία και να τίθεται ως default επιλογή Ώρας 00:00 – 23:59 (Date and Time 
(Ζ) (από – έως) (Calendar για Ηµ/νία και TextBox για Ώρα)) καθώς και «ListBox» 
µε επιλογές Commcen και των εκάστοτε καθορισθέντων ZKP Αποδεκτων (Ad-
dress). 

     (2) Τα CommandButton να αποτελούνται από τις επιλογές 
«Export» και «Exit». 

10.10. Print/Export Circuit Log 

    α. Με την επιλογή του µενού «Print/Export Circuit Log», θα 
εµφανίζεται παράθυρο το οποίο θα αποτελείται από πεδία και «Command 
Buttons» λεπτοµέρειες των οποίων θα παρασχεθούν  αναλυτικά στον Ανάδοχο 
από το αρµόδιο προσωικό του ΠΝ. Συνοπτικά: 

     (1) Τα πεδία να περιλαµβάνουν τα «Circuits», «On-Line in 
DB» και «Date and Time (Ζ) (από – έως)» (Calendar για Ηµ/νία και TextBox για 
Ώρα).  

     (2) Τα CommandButtons να αποτελούνται από τις επιλογές 
«Print», «Export» και «Exit». 

10.11. Switch To Secondary 

    α. Το µενού «Switch To Secondary» θα αφορά την µεταγωγή 
σηµάτων από ένα Primary κύκλωµα PTP στο αντίστοιχο Secondary, όταν αυτό 
απαιτηθεί. 

    β. Με την επιλογή «Switch To Secondary» θα εµφανίζεται ένα 
παράθυρο το οποίο θα περιλαµβάνει τις στήλες «Primary», «Secondary», «Switch 
To Secondary». 

    γ. Στη στήλη «Primary» θα εµφανίζονται µόνο το κυκλώµατα 
PTP, στα οποία έχει συνδεθεί κάποιο Secondary PTP, ενώ στη στήλη 
«Secondary» θα εµφανίζεται το αντίστοιχο δευτερεύον κύκλωµα. Σε περίπτωση 
που έχουν συνδεθεί δύο δευτερεύοντα κυκλώµατα, θα εµφανίζονται και τα δύο. 

    δ. Στη στήλη «Switch To Secondary» θα εµφανίζονται τόσα 
CheckBox, ανάλογα µε τον αριθµό των εγγραφών. 

    ε. Όσον αφορά ένα «Primary» κύκλωµα στο οποίο έχουν 
συνδεθεί δύο «Secondaries», θα είναι δυνατή η επιλογή/ενεργοποίηση µόνον του 
ενός. Η δροµολόγηση θα αφορά και θα εκτελείται µόνο στο επιλεγµένο. Κατόπιν 
ενεργοποίησης, όλο το traffic που κανονικώς θα προοριζόταν για το Primary κύ-
κλωµα (βάσει R.I.), αυτόµατα θα προωθείται από την Switching Queue στο επι-
λεγµένο Secondary. Ωστόσο, για τα σήµατα που βρίσκονται ήδη (προ αλλαγής) 
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στη λίστα σηµάτων του Primary PTP TX, θα απαιτείται η µεταφορά τους από τον 
χειριστή (Move Msg to Circuit). 

    στ. Περαιτέρω κατευθύνσεις, οδηγίες και διευκρινήσεις θα πα-
ρασχεθούν στον Ανάδοχο από το αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

11.  CONTROL MANAGER (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ) 

  α. Στην εν λόγω εφαρµογή θα απεικονίζεται το σύνολο των σηµάτων 
(ως αριθµητικές ενδείξεις) όλων των ουρών και κυκλωµάτων επικοινωνιών καθώς 
και ειδοποιήσεις που θα αφορούν τη λειτουργία του συστήµατος. Μέσω της εφαρ-
µογής θα εξασφαλίζεται ο συγκεντρωτικός έλεγχος όλων των ανωτέρω, µε σκοπό 
την άµεση ανάληψη ενεργειών από τον Supervisor όποτε απαιτηθεί.  

  β. Η εφαρµογή «Control Manager» θα αποτελείται από παράθυρο, το 
οποίο θα περιλαµβάνει Μενού (Session, Config, Log), πλαίσια (Queues, Notifica-
tions, MRL Circuits, S/S Circuits, BCST Circuits, BCST SUB, PTP Circuits). 

  γ. Τα πλαίσια και τα δεδοµένα αυτών θα εµφανίζονται µετά τη σύνδε-
ση του χρήστη από το µενού «Session». 

  δ. Τα δεδοµένα θα ενηµερώνονται αυτόµατα τουλάχιστον ανά 15 δευ-
τερόλεπτα. 

  ε. Περαιτέρω κατευθύνσεις, οδηγίες και διευκρινήσεις θα παρασχε-
θούν στον Ανάδοχο από το αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

11.1. Config 

    α. Το µενού «Config» θα περιλαµβάνει τη δυνατότητα ενερ-
γοποίησης/απενεργοποίησης των ειδοποιήσεων. 

    β. Με την επιλογή του «Config» θα εµφανίζεται ένα παράθυρο 
(προσωρινώς θα επικαλύπτει τα πλαίσια) το οποίο θα περιλαµβάνει τα Com-
mandButton (OK, Exit) και τα κάτωθι: 

     (1) Handling Delay for  (4 CheckBox  Z, O, P, R), 

     (2) Unload-Max Days Online (CheckBox), 

     (3) Incoming CODRESS (CheckBox), 

     (4) Clas. senior to Secret (CheckBox), 

     (5) SVC (5 CheckBox  ZFX, R Z, ZFT, QRT, QRV), 

     (6) BCST Shift (CheckBox), 

     (7) INT ZDK (CheckBox), 

     (8) Print Error (CheckBox), 

     (9) Error Rate OTAM (CheckBox), 
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     (10)Valid Address Group (CheckBox), 

     (11)Valid Vetting (CheckBox).  

    γ. Περαιτέρω κατευθύνσεις, οδηγίες και διευκρινήσεις θα πα-
ρασχεθούν στον Ανάδοχο από το αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

11.2. Log 

    α. Στο µενού «Log» θα υφίσταται η δυνατότητα εύρεσης των 
ειδοποιήσεων που απεικονίζονται στο πλαίσιο «Notifications». 

    β. Με την επιλογή του «Log» θα εµφανίζεται µια φόρµα η ο-
ποία θα περιλαµβάνει Πεδία (Date (Calendar, από – έως, όριο τουλάχιστον 31 η-
µερών)), Στήλες (S/N (Αύξων αριθµός εγγραφής), Date-Time, Description)καθώς 
επίσης και τα CommandButton (Search, Print, Export, Clear, Exit). 

    γ. Θα υφίσταται η δυνατότητα αναζήτησης δεδοµένων, µέσω 
καθορισµού αντίστοιχων πεδίων/φίλτρων (Search). Με την ολοκλήρωση της ανα-
ζήτησης θα υπάρχει δυνατότητα ταξινόµησης (sorting) και επιλογής των αποτελε-
σµάτων (εµφάνιση CheckBox αριστερά από κάθε εγγραφή), έτσι ώστε ο χρήστης 
να µπορεί να δηµιουργεί κατ' επιλογή συγκεκριµένες λίστες αποτελεσµάτων. 

    δ. Με τη επιλογή του CommandButton: 

     (1) «Print» θα εκτελείται εκτύπωση των αποτελεσµάτων 

     (2) «Export» θα εµφανίζεται ένα παράθυρο όπου θα είναι 
δυνατός ο καθορισµός του path προορισµού και η ονοµασία του αρχείου, µε σκο-
πό την εξαγωγή και αποθήκευση εν λόγω στοιχείων. Το αρχείο θα είναι µορφής 
υπολογιστικού φύλλου (τύπου .xls, .xlsx ή αντίστοιχου). 

     (3) «Clear» θα εκτελείται καθαρισµός των επιλεγµένων φίλ-
τρων/πεδίων και ευρεθέντων δεδοµένων (για νέα αναζήτηση). 

11.3. Queues 

    α. Στο πλαίσιο «Queues» θα προβάλλονται σε στήλη οι ουρές 
«Faulty Queue», «Supervisor Queue», «SVC Queue», «Print Queue», «Screening 
Queue», «Vetting Queue», «Crypto Queue», «ZKP Queue», «Switching Queue». 

    β. ∆εξιά τους θα υφίστανται 5 στήλες µε ενδείκτες Ζ, Ο, P, R 
(Βαθµοί Προτεραιότητας) και Α (Absent, για ελλιπή εισερχόµενα σήµατα). Ο Εν-
δείκτης Α θα αφορά αποκλειστικά την Faulty Queue (για σήµατα τα οποία δεν φέ-
ρουν βαθµό Προτεραιότητας). Στις γραµµές των υπόλοιπων ουρών κάτωθεν του 
ενδείκτη Α να υφίσταται παύλα. 

    γ. Στη γραµµή κάθε ουράς θα εµφανίζονται τα αντίστοιχα σή-
µατα ως αριθµητικές ενδείξεις ανά βαθµό Προτεραιότητας (και Α). 





Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
Ε-122-Ι 

 

 

    δ. Όλα τα παραπάνω θα ισχύουν και για την ουρά «Switching 
Queue», παρόλο που δεν είναι ορατή, έτσι ώστε ο χειριστής να γνωρίζει τον αριθ-
µό των σηµάτων που βρίσκονται προσωρινώς σε αυτή. 

    ε. Όσον αφορά την «ZKP Queue», οι αριθµητικές ενδείξεις θα 
αφορούν το σύνολο των σηµάτων εντός Queue όλων των ZKP Αποδεκτών. 

    στ. Σε περίπτωση που έχει εκτελεστεί ενεργοποίηση της λει-
τουργίας «Lock Analyze» να εµφανίζεται ένα κόκκινο πλαίσιο. Το πλαίσιο θα επι-
καλύπτει προσωρινώς τις γραµµές των «Faulty» και «Supervisor Queue» και θα 
περιέχει την ένδειξη «Analyze Locked». Αντίστοιχα, το πλαίσιο θα εξαφανίζεται 
όταν επιλεχθεί εκ νέου το «Un-Lock Analyze» 

    ζ. Η χρωµατική ένδειξη χαρακτήρων κάθε ουράς και δεδοµέ-
νων αυτής να είναι διαφορετική, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτη η αντιστοίχιση των 
δεδοµένων µε κάθε ουρά. 

11.4. Notifications 

    α. Στο πλαίσιο «Notifications» θα προβάλλονται οι εκάστοτε 
ειδοποιήσεις (αναλόγως επιλογών Config), ταξινοµηµένες βάσει χρόνου. Τα δεδο-
µένα κάθε γραµµής/ειδοποίησης να χωρίζονται σε 3 στήλες (Date, Time, Descrip-
tion). 

    β. Με την επιλογή σε εκάστοτε ειδοποίηση να εµφανίζεται η 
επιλογή «Clear», µε την οποία θα αφαιρείται η ειδοποίηση. 

    γ. Στο πλαίσιο, ανά πάσα στιγµή να προβάλλονται 20 ειδο-
ποιήσεις (20 φυσικές γραµµές). Σε περίπτωση που οι ειδοποιήσεις είναι περισσό-
τερες, τότε να εµφανίζεται δεξιά αντίστοιχη µπάρα κύλισης. Κάτωθεν των φυσικών 
γραµµών και εντός πλαισίου θα εµφανίζεται όποτε απαιτείται το κόκκινο παράθυ-
ρο που περιγράφηκε παραπάνω (Handling Delay for). 

11.5. MRL Circuits 

    α. Στο πλαίσιο «MRL Circuits» θα προβάλλονται στοιχεία των 
υφιστάµενων κυκλωµάτων MRL σε στήλες (Name, Operator Queue, Transmission 
Queue, RX SCD-CSN, Sec. RX SCD-CSN, TX CSN) 

    β. H στήλη «Name» θα περιλαµβάνει τα ονόµατα των υφιστά-
µενων κυκλωµάτων τύπου MRL. Τα ενεργά κυκλώµατα (ΟΝ) να έχουν πράσινο 
χρώµα, ενώ τα ανενεργά (OFF) κόκκινο (Circuit Status). 

    γ. Η στήλη «Operator Queue» θα αποτελείται από 4 υπο-
στήλες µε ενδείκτες Ζ, Ο, P, R. Σε αυτές θα απεικονίζονται ως αριθµητικές ενδεί-
ξεις (ανά βαθµό Προτεραιότητας) τα σήµατα που υφίστανται στην αντίστοιχη λίστα 
σηµάτων προς εκποµπή εκάστοτε κυκλώµατος (MRL TX), µε Status Κενό ή Int., 
εφόσον στο κύκλωµα εφαρµόζεται χειροκίνητη εκποµπή (Manual TX). 

    δ. Η στήλη «Transmission Queue» θα αποτελείται από 4 υπο-
στήλες µε ενδείκτες Ζ, Ο, P, R. Σε αυτές θα απεικονίζονται ως αριθµητικές ενδεί-
ξεις (ανά βαθµό Προτεραιότητας) τα σήµατα που έχουν αποσταλεί στην Trans-
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mission Queue, µε Status Wait και Run. Σε περίπτωση εφαρµογής αυτόµατης εκ-
ποµπής (Automatic TX), όλα τα σήµατα θα εµφανίζονται ως ενδείξεις µόνο στην 
Transmission Queue. Σε περίπτωση που το Κανάλι Εκποµπής εκάστοτε κυκλώ-
µατος είναι ενεργό (OPEN), οι αριθµητικές ενδείξεις των σηµάτων της Transmis-
sion Queue του να είναι πράσινες. Όταν είναι ανενεργό (CLOSE) να είναι κόκκινες 
(ΤΧ Channel Status). 

    ε. Η στήλη «RX SCD-CSN» θα περιλαµβάνει τον τελευταίο 
αύξοντα αριθµό ληφθέντος σήµατος ανά κύκλωµα (MRL RX). Σε περίπτωση λή-
ψης σήµατος µε προηγούµενο/µικρότερο α/α τότε να παραµένει αµετάβλητος. 
Ψηφία του CSN βάσει επιλογής CSN Range. Οµοίως και για τη στήλη Sec. RX 
SCD-CSN, ενώ σε περίπτωση που δεν έχει συµπληρωθεί δεύτερο RX Channel να 
τίθεται παύλα. 

    στ. Η στήλη «TX CSN» θα περιλαµβάνει τον τελευταίο αύξοντα 
αριθµό εκπεµφθέντος σήµατος ανά κύκλωµα (MRL TX). Σε περίπτωση επανεκ-
ποµπής σήµατος µε προηγούµενο/µικρότερο α/α τότε να παραµένει αµετάβλητος. 
Ψηφία του CSN βάσει επιλογής CSN Range. 

    ζ. Περαιτέρω κατευθύνσεις, οδηγίες, διευκρινήσεις που αφο-
ρούν την ενηµέρωση των δεδοµένων ανωτέρω στηλών θα παρασχεθούν στον Α-
νάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

11.6. S/S Circuits 

    α. Στο πλαίσιο «S/S Circuits» θα προβάλλονται στοιχεία των 
υφιστάµενων κυκλωµάτων S/S σε στήλες (Name, Status, Code, Ship). 

    β. H στήλη «Name» θα περιλαµβάνει τα ονόµατα των υφιστά-
µενων κυκλωµάτων τύπου S/S. Τα ενεργά κυκλώµατα (ΟΝ) να έχουν πράσινο 
χρώµα, ενώ τα ανενεργά (OFF) κόκκινο (Circuit Status). 

    γ. Σε στήλη «Status» θα απεικονίζεται η κατάσταση του εκά-
στοτε κυκλώµατος. 

    δ. Σε στήλη «Code» θα απεικονίζεται ο ανά περίπτωση κώδι-
κας (σε συνάρτηση µε την κατάσταση) του εκάστοτε κυκλώµατος. 

    ε. Σε στήλη «Ship» θα απεικονίζεται το ανά περίπτωση επιλε-
χθέν (από Π.πλοίο) Αόριστο ∆/Κ σε εκάστοτε κύκλωµα.  

11.7. BCST Circuits 

    α. Στο πλαίσιο «BCST Circuits» θα προβάλλονται στοιχεία 
των υφιστάµενων κυκλωµάτων BCST σε στήλες (Name, Operator Queue, Trans-
mission Queue, TX CSN). 

    β. H στήλη «Name» θα περιλαµβάνει τα ονόµατα των υφιστά-
µενων κυκλωµάτων τύπου BCST. Τα ενεργά κυκλώµατα (ΟΝ) να έχουν πράσινο 
χρώµα, ενώ τα ανενεργά (OFF) κόκκινο (Circuit Status). 
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    γ. Η στήλη «Operator Queue» θα αποτελείται από 4 υπο-
στήλες µε ενδείκτες Ζ, Ο, P, R. Σε αυτές θα απεικονίζονται ως αριθµητικές ενδεί-
ξεις (ανά βαθµό Προτεραιότητας) τα σήµατα που υφίστανται στην αντίστοιχη λίστα 
σηµάτων προς εκποµπή εκάστοτε κυκλώµατος, µε Status Κενό ή Int., εφόσον στο 
κύκλωµα εφαρµόζεται χειροκίνητη εκποµπή (Manual TX). 

    δ. Η στήλη «Transmission Queue» θα αποτελείται από 4 υπο-
στήλες µε ενδείκτες Ζ, Ο, P, R. Σε αυτές θα απεικονίζονται ως αριθµητικές ενδεί-
ξεις (ανά βαθµό Προτεραιότητας) τα σήµατα που έχουν αποσταλεί στην Trans-
mission Queue, µε Status Wait και Run. Σε περίπτωση εφαρµογής αυτόµατης εκ-
ποµπής (Automatic TX), όλα τα σήµατα θα εµφανίζονται ως ενδείξεις µόνο στην 
Transmission Queue. Σε περίπτωση που το Κανάλι Εκποµπής εκάστοτε κυκλώ-
µατος είναι ενεργό (OPEN), οι αριθµητικές ενδείξεις των σηµάτων της Transmis-
sion Queue του να είναι πράσινες. Όταν είναι ανενεργό (CLOSE) να είναι κόκκινες 
(ΤΧ Channel Status). 

    ε. Η στήλη «TX CSN» θα περιλαµβάνει τον τελευταίο αύξοντα 
αριθµό εκπεµφθέντος σήµατος ανά κύκλωµα. Σε περίπτωση επανεκποµπής σή-
µατος µε προηγούµενο/µικρότερο α/α τότε να παραµένει αµετάβλητος. Ψηφία του 
TX CSN βάσει επιλογής CSN Range. 

    στ. Περαιτέρω κατευθύνσεις, οδηγίες, διευκρινήσεις που αφο-
ρούν την ενηµέρωση των δεδοµένων ανωτέρω στηλών θα παρασχεθούν στον Α-
νάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

11.8. BCST SUB Circuits 

    α. Στο πλαίσιο «BCST SUB Circuits» θα προβάλλονται στοι-
χεία των υφιστάµενων κυκλωµάτων BCST SUB σε στήλες (Name, Operator 
Queue, Transmission Queue, TX CSN). 

    β. H στήλη «Name» θα περιλαµβάνει τα ονόµατα των υφιστά-
µενων κυκλωµάτων τύπου BCST SUB. Τα ενεργά κυκλώµατα (ΟΝ) να έχουν 
πράσινο χρώµα, ενώ τα ανενεργά (OFF) κόκκινο (Circuit Status). 

    γ. Θα περιλαµβάνει τις «Operator» και «Transmission 
Queue». 

    δ. Λεπτοµέρειες περί απεικόνισης/µεταβολής αριθµητικών εν-
δείξεων σηµάτων ανά περίπτωση, θα αναφερθούν κατά την ανάπτυξη του λογι-
σµικού, σε συνάφεια µε την τελική διαµόρφωση των λειτουργιών του κυκλώµατος 
BCST SUB.  

11.9. PTP Circuits 

    α. Στο πλαίσιο «PTP Circuits» θα προβάλλονται στοιχεία των 
υφιστάµενων κυκλωµάτων PTP σε στήλες (Name, Operator Queue, Transmission 
Queue, RX SCD-CSN, TX SCD-CSN). 

    β. H στήλη «Name» θα περιλαµβάνει τα ονόµατα των υφιστά-
µενων κυκλωµάτων τύπου PTP. Τα ενεργά κυκλώµατα (ΟΝ) να έχουν πράσινο 
χρώµα, ενώ τα ανενεργά (OFF) κόκκινο (Circuit Status). 
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    γ. Η στήλη «Operator Queue» θα αποτελείται από 4 υπο-
στήλες µε ενδείκτες Ζ, Ο, P, R. Σε αυτές θα απεικονίζονται ως αριθµητικές ενδεί-
ξεις (ανά βαθµό Προτεραιότητας) τα σήµατα που υφίστανται στην αντίστοιχη λίστα 
σηµάτων προς εκποµπή εκάστοτε κυκλώµατος (PTP TX), µε Status Κενό ή Int., 
εφόσον στο κύκλωµα εφαρµόζεται χειροκίνητη εκποµπή (Manual TX). 

    δ. Η στήλη «Transmission Queue» θα αποτελείται από 4 υπο-
στήλες µε ενδείκτες Ζ, Ο, P, R. Σε αυτές θα απεικονίζονται ως αριθµητικές ενδεί-
ξεις (ανά βαθµό Προτεραιότητας) τα σήµατα που έχουν αποσταλεί στην Trans-
mission Queue, µε Status Wait και Run. Σε περίπτωση εφαρµογής αυτόµατης εκ-
ποµπής (Automatic TX), όλα τα σήµατα θα εµφανίζονται ως ενδείξεις µόνο στην 
Transmission Queue. 

    ε. Η στήλη «RX SCD-CSN» θα περιλαµβάνει τον SCD και τον 
τελευταίο αύξοντα αριθµό ληφθέντος σήµατος ανά κύκλωµα (PTP RX). Σε περί-
πτωση λήψης σήµατος µε προηγούµενο/µικρότερο α/α τότε να παραµένει αµετά-
βλητος. Ψηφία του RX CSN βάσει επιλογής CSN Range. Όταν θα εκτελείται λήψη 
ενός σήµατος (είσοδος δεδοµένων/σήµατος σε Input Pool), το σύνολο του SCD-
CSN να αναβοσβήνει. Με την ολοκλήρωση της λήψης, ο CSN θα ενηµερώνεται 
και η ένδειξη θα παραµένει σταθερή. 

    στ. Η στήλη «TX SCD-CSN» θα περιλαµβάνει τον SCD και τον 
τελευταίο αύξοντα αριθµό εκπεµφθέντος σήµατος ανά κύκλωµα (PTP TX). Το ίδιο 
ισχύει και για την περίπτωση επανεκποµπής σήµατος, εφόσον πάντοτε θα λαµβά-
νει νέο CSN. Ψηφία του TX CSN βάσει επιλογής CSN Range. Όταν θα εκτελείται 
εκποµπή ενός σήµατος (σήµα σε Transmission Queue-Status Run), το σύνολο 
του SCD-CSN να αναβοσβήνει. Με την ολοκλήρωση της εκποµπής, ο CSN θα ε-
νηµερώνεται και η ένδειξη θα παραµένει σταθερή. 

    ζ. Σε περίπτωση που το Κανάλι Λήψης/Εκποµπής εκάστοτε 
κυκλώµατος είναι ενεργό (OPEN), οι χαρακτήρες των RX/TX SCD-CSN αντίστοιχα 
να είναι πράσινοι. Όταν κάποιο Κανάλι είναι ανενεργό (CLOSE), να είναι κόκκινοι 
(RX/ΤΧ Channel Status). 

    η. Περαιτέρω κατευθύνσεις, οδηγίες, διευκρινήσεις που αφο-
ρούν την ενηµέρωση των δεδοµένων ανωτέρω στηλών θα παρασχεθούν στον Α-
νάδοχο από αρµόδιο προσωπικό ΠΝ. 

12.  SWITCHING MODE 

  α. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω το λογισµικό θα υποστηρίζει δύο δια-
φορετικούς τύπους λειτουργίας, (Radio και Switching mode). Οι δυνατότητες, δια-
δικασίες και λειτουργίες που θα περιλαµβάνει το Radio mode περιγράφηκαν στα 
προηγούµενα κεφάλαια. 

  β. Η λειτουργία «Switching mode» θα αφορά την διακίνηση σηµατικής 
αλληλογραφίας µέσω ενσύρµατων κυκλωµάτων (PTP) µεταξύ Σταθµών/Κόµβων. 
Το εκάστοτε σήµα θα εισέρχεται στο σύστηµα, θα παράγονται τα ανά περίπτωση 
απαιτούµενα αντίγραφα, τα οποία και θα δροµολογούνται κατάλληλα βάσει R.I.  





Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
Ε-126-Ι 

 

 

  γ. Ουσιαστικά αποτελεί µια απλούστερη εκδοχή του «Radio mode», 
καθώς η λειτουργία του απαιτεί λιγότερες διαδικασίες και ελέγχους. 

  δ. Παρακάτω θα παρατεθούν σε γενικές γραµµές οι βασικές διαφορο-
ποιήσεις και τα κοινά στοιχεία των δύο mode, προκειµένου να αναφερθούν τα χα-
ρακτηριστικά που πρέπει να περιλαµβάνει το «Switching mode». 

  ε. Όσον αφορά ορισµένα στοιχεία που δεν απαιτούνται, για το 
εάν θα εµφανίζονται ως διαθέσιµες επιλογές ή θα αφαιρεθούν ολικώς από τα 

µενού/πεδία, θα αποφασιστεί κατά την ανάπτυξη του λογισµικού. 

  στ. Εφαρµογές: Και οι 5 εφαρµογές «User Manager», «DB 
Manager», «Circuit Manager», «Message Manager», «Control Manager» θα υφί-
στανται, µε κατάλληλες διαφοροποιήσεις όπου απαιτηθεί. 

  ζ. Τύποι Κυκλωµάτων: Το «Switching mode» θα υποστηρίζει µό-
νον κυκλώµατα τύπου PTP. Κανένας άλλος τύπος δεν απαιτείται. 

  η. Λογικά πρωτόκολλα:  Μόνον το ACP 127 θα υποστηρίζεται. 
Ότι εισέρχεται και εξέρχεται σε/από σύστηµα µε Switching mode θα είναι αποκλει-
στικά µορφής ACP 127. 

  θ. Φυσικά πρωτόκολλα: Και τα 4 φυσικά πρωτόκολλα SERIAL, 
SOCKET, FTP, IP θα υποστηρίζονται. 

  ι. Χρόνος διαχείρισης σηµάτων: Ως έχει αναφερθεί ανωτέρω. 

  ια. Ταχύτητα Εκποµπής/Λήψης ∆εδοµένων: Ως έχει αναφερθεί α-
νωτέρω. 

  ιβ. Έλεγχοι Ανάλυσης: 

   (1) Έλεγχος Έγκυρου Τέλους / Πληρότητας Σήµατος, ως έχει ανα-
φερθεί ανωτέρω. 

   (2) Όσον αφορά τον Έλεγχο FL σηµάτων ACP 127, θα εκτελείται 
έλεγχος ύπαρξης µόνον της FL 2. 

   (3) Έλεγχος CSN (µόνον για PTP) ως έχει αναφερθεί  ανωτέρω. 

   (4) ∆εν θα εκτελείται κανένας έλεγχος ορθότητας αντιστοίχισης 
R.I.-Αποδέκτη. 

   (5) Στην «Faulty Queue» θα προωθούνται τα σήµατα που: 

    (α) Φέρουν "άγνωστο"/µη καταχωρηµένο R.I. (εφόσον δεν εξα-
σφαλίζεται η δροµολόγηση από Root R.I.), 

    (β) ελήφθησαν χωρίς να εντοπιστεί η ύπαρξη της FL 2 (Θα χα-
ρακτηρίζονται ως «Probably Chaotic»). 
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  ιγ. Εξερχόµενα σήµατα - FL και στοιχεία: Ως έχει αναφερθεί 
ανωτέρω. ∆εν θα απαιτείται η ύπαρξη δυνατότητας σύνταξης CODRESS σήµα-
τος. 

  ιδ. Προτεραιοποίηση σηµάτων: Ως έχει αναφερθεί ανωτέρω. 

  ιε. Λειτουργίες Προώθησης: Ως έχει αναφερθεί ανωτέρω πλην 
των αναφεροµένων που αφορούν ZKP, Internal, CODRESS. 

  ιστ. Λειτουργίες ∆ροµολόγησης: Ως έχει αναφερθεί ανωτέρω. Εν λό-
γω λειτουργίες είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος/αρχή λειτουργίας του Switching 
mode. 

  ιζ. Root R.I.: Ως έχει αναφερθεί ανωτέρω.  

  ιη. Force Route: Ως έχει αναφερθεί ανωτέρω πλην των αναφεροµέ-
νων που αφορούν ZKP. 

  ιθ. Λειτουργίες διαµόρφωσης: Ως έχει αναφερθεί ανωτέρω. 

  κ. Λειτουργίες ενηµέρωσης: Ως έχει αναφερθεί ως ανωτέρω µε 
κατάλληλες αλλαγές/διαφοροποιήσεις. 

  κα. Εκποµπή σηµάτων - ∆ιακοπή Εκποµπής: Ως έχει αναφερθεί 
ανωτέρω.  

 

        Αντιπλοίαρχος ∆. Κότσης ΠΝ 
           Τµηµατάρχης ΓΕΝ/Α4-IV 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
 Ε2-ΙΙ 
 19 Μαρ 19 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ Φ.602.2/28/ 282500 /Σ.886            

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ υπ’ αριθ. �.. /19 
 

«Ανάπτυξη ∆ιαχείρισης Σηµατικής Αλληλογραφίας για την Υποστήριξη του 
Συστήµατος των Στρατηγικών Τηλεπικοινωνιών του ΠΝ επ’ Ωφελεία 

Πολεµικών Πλοίων» 
 

Η παρούσα σύµβαση συνάπτεται και  υπογράφεται µεταξύ των: 
 

 ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Στην Αθήνα σήµερα την  55555, ηµέρα 5555. του έτους 2019 οι 

υπογράφοντες: 
 
- από την µία πλευρά ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Ε2 του Ε’ Κλάδου 

ΓΕΝ) ����������., που εκπροσωπεί µε αυτήν του την ιδιότητα το Ελληνικό 
∆ηµόσιο  σύµφωνα µε την υπ’ Αριθ. 55555555555555, κατακυρωτική 
απόφαση, και στα επόµενα θα αναφέρεται ως Αγοραστής ή Υπηρεσία. 

 
-  και από την άλλη πλευρά η εταιρεία µε την επωνυµία 555555., που 

εκπροσωπείται νόµιµα από 5555555555..,  κάτοικο 555555, οδού 
555555., Τ.Κ. 55555 και µε αριθµό ταυτότητας 55555, ενεργώντας 
σύµφωνα µε 5..55555555555555555555555555555, 
και στα επόµενα θα αναφέρονται ως Προµηθευτής ή Πάροχος. 

 
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 : Αντικείµενο της Σύµβασης 
 

2.1 Οι υπηρεσίες που αναλαµβάνει να παρέξει ο Πάροχος, στα πλαίσια της 
ανατιθέµενης σε αυτόν µε την παρούσα σύµβαση, είναι η ανάπτυξη λογισµικού 
διαχείρισης σηµατικής αλληλογραφίας, που εφεξής θα ονοµάζεται ως λογισµικό MPS 
(Message Processing System), για την υποστήριξη του συστήµατος των στρατηγικών 
τηλεπικοινωνιών του ΠΝ επ’ ωφελεία των Πολεµικών Πλοίων και σύµφωνα µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης 7/19/ΓΕΝ/Ε2 και την απόφαση 
κατακύρωσης55. 
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ΑΡΘΡΟ 3:Συµβατικό Τίµηµα 
 
3.1 Συνολικό Τίµηµα: Η συνολική οροφή της παρούσας ανέρχεται σε 55.. χιλιάδες 
ευρώ (5555..€). 
 
3.2 Το συνολικό τίµηµα: 
3.2.1  Συµπεριλαµβάνει κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου. 
3.2.2. ∆εν περιλαµβάνει Φ.Π.Α 
3.2.3. Επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α. 
3.2.4. Επιβαρύνεται µε Φόρο Εισοδήµατος 8% κατά ν.4172/13. 
3.3.  Στο συνολικό κόστος συµπεριλαµβάνονται τυχόν πρόσθετοι φόροι. 
3.4   Το επιµέρους κόστος των τµηµατικών παραδόσεων αναλύεται µε βάση την 
οικονοµική προσφορά της εταιρείας, η οποία αποτελεί επισυνάπτεται ως παράρτηµα 
«Α» της παρούσας. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4:Κρατήσεις-Φόροι 
 
4.1 Τον προµηθευτή βαρύνουν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω νόµιµες 

κρατήσεις: 
 
  

Α/Α Υπέρ ΦΟΡΕΑ/ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

α ΜΤΝ 4 

β ΕΛΟΑΝ 2 

γ ΟΓΑ-Χαρτοσήµου  επί συνόλου ανωτέρω 
κρατήσεων 2,4% 

0,144 

δ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06 

ε Xαρτοσήµο 3% επί κράτησης ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,0018 

στ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου 0,00036 

ζ ΑΕΠΠ 0,06 

η Xαρτοσήµο 3% επί κράτησης ΑΕΠΠ 0,0018 
θ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036 

ΣΥΝΟΛΟ 6,26832% 

 
4.2. Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος επί της καθαρής αξίας σε ποσοστό 8% 
κατά ν.4172/13.  
 
4.3. Παρακράτηση ΕΑΑ∆ΗΣΥ & ΑΕΠΠ: Τµηµατικά, µε την πληρωµή εκάστοτε 
τιµολογίου µε µέριµνα του φορέα χρηµατοδότησης. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5:Τεχνικές Προδιαγραφές/ Ειδικοί Όροι 
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5.1 Το σύνολο της παροχής θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα Παραρτήµατα «Γ» 
και «Ε» της ∆ιακήρυξης 7/19/ΓΕΝ/Ε2. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6: Αρµόδιοι Φορείς 
 
6.1 Αρµόδιοι Φορείς για την παρούσα ορίζονται οι ακόλουθοι: 
  

α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Α4 

β. Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2 

γ. Φορέας Χρηµατοδότησης (Πιστώσεων): ΓΕΝ/Α4 

δ. Φορέας Πληρωµής: ΓΕΝ/Α4 
ε. Φορέας Παράδοσης: Με µέριµνα ΓΕΝ/Α4 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7: Τόπος Εκτέλεσης 
 
7.1 Όπως καθορίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Ε» της ∆ιακήρυξης 
7/19/ΓΕΝ/Ε2. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  8: Πιστώσεις 
 
8.1         Οι απαιτούµενες πιστώσεις θα διατεθούν: 
8.1.1  Από Π/Υ ΓΕΝ (ΑΛΕ 2420389001) 
8.1.2  Εις βάρος Π/Υ ετών 2019-2021 
8.1.3  Αρµοδιότητας: Φορέα Χρηµατοδότησης. 
8.1.4  Με τη διαδικασία: 5555555 (ΤΧΕ ή ΧΕΠ, ανάλογα µε τη χώρα 
προέλευσης του Αναδόχου) 
8.1.5  Με µέριµνα: ΓΕΝ/Α4. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ   9: Πληρωµές 
 

9.1  Η πληρωµή των εκάστοτε παρεχόµενων υπηρεσιών, θα εξοφλούνται σε 
ευρώ, βάσει των παρακάτω δικαιολογητικών: 
9.1.1.  Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 
αυτοδίκαιης παραλαβής,  αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 208 του ν. 4412/16 µε επιτροπή που θα καθοριστεί µε µέριµνα 
ΓΕΝ, παρουσία του προµηθευτή ή του νοµίµου αντιπροσώπου του. 
9.1.2. Πρωτότυπο τιµολόγιο του προµηθευτή. 
9.1.3. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της οικεία εφορίας. 
9.1.4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του αρµόδιου υποκαταστήµατος ΙΚΑ. 
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9.1.5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, εφόσον έχει προβλεφθεί στη 
διακήρυξη ή στο σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 
 
9.2   Η πληρωµή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα πραγµατοποιείται από 
την αρµόδια Υπηρεσία, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής 
από τον Ανάδοχο των ανωτέρω δικαιολογητικών.  

9.3          Το (τµηµατικό) τίµηµα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, τριάντα 
(30) ηµέρες από την σύννοµη κατάθεση του συνόλου των παραστατικών καθ’ 
εκάστης πληρωµής στον αρµόδιο προς τούτο φορέα, τα οποία κατατίθενται µε 
µέριµνα και ευθύνη της εταιρείας. Ο τρόπος πληρωµής θα είναι 555555555.. 
(θα καθορισθεί από την προσφορά της Παρόχου) 
 
9.4          Παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος: Βεβαιώνεται µε την αποστολή 
σχετικού εγγράφου στην έδρα της εταιρείας από τον φορέα πληρωµής. 
 
9.5          Με µέριµνα της εταιρείας θα καθορισθούν τα ακόλουθα: 
9.5.1.          Πλήρη Επωνυµία Εταιρείας55. 
9.5.2.          ∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρείας55.. 
9.5.3.          ΑΦΜ Εταιρείας555. 
9.5.4.          Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασµού 
9.5.5.          Επωνυµία Τραπεζικού Ιδρύµατος55 
9.5.6.          IBAN555555 
  

ΑΡΘΡΟ  10: ∆ικαιολογητικά ∆απάνης 
 

10.1  Ενταλµατοποίηση µε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
10.1.1  Αντίγραφο της Κατακυρωτικής Απόφασης 
10.1.2  Αντίγραφο της Σύµβασης. 
10.1.3       Λοιπά δικαιολογητικά ανωτέρω άρθρου 9.1.1 - 9.1.5. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  11: Ενέργειες για την Πληρωµή 
 
11.1  Μετά από επικοινωνία µε τον εκάστοτε φορέα πληρωµής, µε µέριµνα 
και ευθύνη της εταιρείας διαβιβάζεται / κατατίθεται:  
11.1.1  Επίκαιρη Φορολογική Ενηµερότητα αρµόδιας ∆ΟΥ. 
11.1.2  Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενηµερότητα Ι.Κ.Α. 

 
 

ΑΡΘΡΟ   12: Χρόνος/Τρόπος Παράδοσης/Παραλαβής Υπηρεσιών - Κυρώσεις 
 
12.1 Το σύνολο της παροχής θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2021. 
 
12.2 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται υπό τις 
προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του άρθρου 217 του ν. 4412/16. 
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12.3 Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση επιβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 
218 του ν.4412/16.  
 
12.4 Η παραλαβή των υπηρεσιών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα κατά 
περίπτωση καθοριζόµενα από τα άρθρα 219 και 220 του ν. 4412/16 και τα 
παραρτήµατα της διακήρυξης διαγωνισµού 7/19/ΓΕΝ/Ε2. 
 

12.5 Ο έλεγχος της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από την επιτροπή 
που θα ορισθεί µε µέριµνα ΓΕΝ/Α4, παρουσία του προµηθευτή ή του νόµιµου 
αντιπροσώπου του.  
 

ΑΡΘΡΟ   13: Ανωτέρα Βία 
 

13.1 Η εταιρεία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν 
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στον 
Επιχειρησιακό Φορέα, καθώς και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 
 
13.2 Με µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτηµα και τα αποδεικτικά στοιχεία 
της εν λόγω επίκλησης προωθούνται στην Αναθέτουσα Αρχή προς ανάληψη 
περαιτέρω ενεργειών και υποβολή εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω 
αιτήµατος. 
 

ΑΡΘΡΟ   14: Εγγυήσεις 
 

14.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο Προµηθευτής κατέθεσε 
στον εργοδότη, την υπ αριθµ.                                       εγγυητική επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης χρονικής ισχύος µέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022, αξίας ίσης µε ποσοστό 5% 
συµβατικού τιµήµατος, ήτοι 55. χιλιάδων (555,00€) ευρώ. Η ανωτέρω εγγυητική 
θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατος του εργολάβου προς το 
αρµόδιο τµήµα της Υπηρεσίας (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) οπωσδήποτε µετά την εκπλήρωση των 
συµβατικών υποχρεώσεων εκ µέρους των αντισυµβαλλοµένων. Σε περίπτωση 
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Μετοχικού 
Ταµείου Ναυτικού. 
 

14.2 Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου θα προσκοµισθεί εγγύηση 
καλής λειτουργίας ύψους 3% επί του συµβατικού ποσού και έναντι χρονικής διάρκειας 
τουλάχιστον 1 έτους από την παραλαβή των υπηρεσιών. Με την παράδοση εν λόγω 
εγγυητικής και µετά από κατάλληλη ενηµέρωση της αναθέτουσας αρχής, επιστρέφεται 
η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύµβασης (ανωτέρω παραγράφου). 

 

ΑΡΘΡΟ   15: ∆ιάρκεια / Λήξη της Σύµβασης 
 

15.1 Η παρούσα ισχύει µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2021.  
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15.2 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατά περίπτωση 
προϋποθέσεις του άρθρου 202 του ν.4412/16. 
 
 

ΑΡΘΡΟ   16: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο-∆ιαφορές-∆ιαφωνίες 
 

16.1 Η Σύµβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται αποκλειστικά από την ισχύουσα 
Νοµοθεσία του Ελληνικού Κράτους.  
 
16.2  Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος 
νοµοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους.  
 
 

ΑΡΘΡΟ   17: Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Έκπτωτου 
 

17.1 Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος στις περιπτώσεις που 
αναγράφονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ   18: Στοιχεία Φορέων 
 

18.1 Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2, τηλ. 210 - 6551691, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, 
∆ιεύθυνση Ε2, Λεωφόρος Μεσογείων 229, Χολαργός- Αθήνα. 
 
18.2 Επιχειρησιακός Φορέας:ΓΕΝ/Α4, τηλ 210 – 6557900, Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού, ∆ιεύθυνση Α4, Λεωφόρος Μεσογείων 229, Χολαργός- Αθήνα 
 
 

ΑΡΘΡΟ   19: Τροποποίηση Σύµβασης 
 

19.1    Η Σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του 
ν. 4412/16 και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του ιδίου άρθρου.  

19.2 Η σύµβαση δύναται να τροποποιείται µετά από συµφωνία των δύο µερών της 
παρούσης µόνο για ΜΗ θεµελιώδεις συµβατικές διατάξεις και ύστερα από απόφαση 
του οικείου Οργάνου (ΓΕΝ/Ε2). 

19.3 Με απλή συµφωνία των µερών της παρούσης ∆ΕΝ γίνεται τροποποίηση της 
σύµβασης, όταν οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε όρους που προκαλείται βλάβη στα 
συµφέροντα του ∆ηµοσίου (του Αγοραστή). 

 

ΑΡΘΡΟ   20: Εκτέλεση – Ολοκλήρωση της Σύµβασης 
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Η Σύµβαση θεωρήθηκε ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατά περίπτωση 
προϋποθέσεις του άρθρου 202 του ν. 4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ   21: Λοιποί Όροι 
 
21.1        Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα από το ν.4412/16 
και από τα τεύχη της διακήρυξης 07/19/ΓΕΝ/Ε2. 
 
21.2 Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθενείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/16.    
 
    

                                
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού                                  Για τον Προµηθευτή                                          
  

5555555555555555                    5555555555555555 
∆ιευθυντής ΓΕΝ/Ε2 

 

 
 

                                         Για την ακρίβεια 
Πλωτάρχης  (Ο) Μ. Τζιάτζιου ΠΝ 

Τµηµατάρχη Συµβάσεων Μη Αµυντικού Υλικού ΓΕΝ 
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