Το Κζντρο Λιψεωσ Σθμάτων τθσ Hellas Monitoring (Κ.Λ.Σ.) είναι μια 24ωρθ υπθρεςία θ
οποία ζχει τθν υποχρζωςθ, μόλισ λάβει ςαφι ςιματα από τον εγκατεςτθμζνο ςυναγερμό,
να ενεργιςει ςφμφωνα με τισ εντολζσ που ζχουν δοκεί από τον πελάτθ, ανάλογα με το
ςιμα που λαμβάνει.
Από τθν ςτιγμι που γίνεται για πρϊτθ φορά μια ςφνδεςθ με το Κζντρο Λιψεωσ Σθμάτων
(Κ.Λ.Σ. εφεξισ), ο πελάτθσ υποχρεοφται εντόσ ενόσ (1) μθνόσ, να υπογράψει ςχετικό
ςυμβόλαιο που του δίνεται από τον εγκαταςτάτθ, με του όρουσ και τισ ενζργειεσ που
πρζπει να κάνει το Κ.Λ.Σ.
Σε περίπτωςθ που γίνει ανανζωςθ του χρονικοφ ορίου που το Κ.Λ.Σ. κα παρζχει τισ
υπθρεςίεσ του, δεν είναι υποχρεωτικι θ υπογραφι νζου ςυμβολαίου, εκτόσ και αν ο
πελάτθσ ηθτιςει κάποια αλλαγι όςον αφορά τισ ενζργειεσ που πρζπει να κάνει το Κ.Λ.Σ..
Είναι αυτονόθτο ότι οι όροι του ςυμβολαίου παραμζνουν οι ίδιοι.
Σε πελάτεσ που το Κ.Λ.Σ. παρζχει ιδθ τθσ υπθρεςίεσ του χωρίσ να ζχει υπογραφεί το
ςχετικό ςυμβόλαιο, δίνεται περικϊριο μζχρι τισ 31-03-2014 όλοι οι πελάτεσ μασ να
επικοινωνιςουν μαηί μασ για να διευκετθκεί το ςχετικό κζμα.
Ο πελάτθσ όταν ξεκινιςει για πρϊτθ φορά τθν ςφνδεςι του με το Κ.Λ.Σ. εντόσ 72 ωρϊν, ζχει
τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει τον εγκαταςτάτθ για τισ απαιτιςεισ που ζχει και να κάνει
όλεσ εκείνεσ τθσ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε να ενθμερωκεί για τισ δυνατότθτεσ που
μπορεί να του προςφζρει το Κ.Λ.Σ., όπωσ να επιςκεφτεί και να διαβάςει τθν παροφςα
ανάρτθςθ, να ρωτάει ςε ότι απορία του δθμιουργείτε τον εγκαταςτάτθ του ςυναγερμοφ
του, κακϊσ και ςε περίπτωςθ που κεωριςει ότι δεν ζχει καλυφτεί πλιρωσ, να καλζςει ςτο
Κζντρο Λιψεωσ Σθμάτων τθσ Hellas Monitoring , τον υπεφκυνο προϊςτάμενο ςτο
τθλζφωνο 2106643345 ι το 2106643360 ϊςτε να καλφψει τισ απορίεσ του όςον αφορά ςτα
ηθτιματα ενθμζρωςθσ του Κ.Λ.Σ και να μθν κεωρεί οτιδιποτε ωσ αυτονόθτο από τυχϊν
ενθμζρωςθ που μπορεί να ζχει ακοφςει από τρίτουσ ι που εκείνοσ κεωρεί ότι κάποιεσ
ενζργειεσ μπορεί να γίνονται όπωσ εκείνοσ αρχικά νομίηει.
Στο μεςοδιάςτθμα αυτό των 72 ωρϊν, τόςο ο εγκαταςτάτθσ όςο και το Κ.Λ.Σ. δεν φζρουν
καμία ευκφνθ για τισ μθ ςωςτζσ ενζργειεσ του Κ.Λ.Σ., που μποροφν να προκλθκοφν από
παρερμθνείεσ ι τυχϊν προφορικι πλθροφόρθςθ που μπορεί να λάβει ο πελάτθσ, είτε από
τον εγκαταςτάτθ είτε από το Κ.Λ.Σ., και γενικϊσ οι προφορικζσ εξθγιςεισ δεν πρζπει να
λαμβάνονται υπόψθ, μιασ και ςχεδόν όλεσ οι περιπτϊςεισ που μποροφν να προκφψουν
είναι αναρτθμζνεσ ςε αυτό το άρκρο και οι όποιεσ περαιτζρω διευκρινιςεισ μποροφν να
δοκοφν γραπτά ι με mail, Fax κ.λπ.

Στο διάςτθμα αυτό των 72 ωρϊν, ο πελάτθσ ζχει το δικαίωμα να ανακαλζςει τθν δζςμευςι
του προσ το Κ.Λ.Σ. χωρίσ καμία χρθματικι υποχρζωςθ.
Ο εγκαταςτάτθσ δεν φζρει καμία ευκφνθ αν ο πελάτθσ δεν κάνει τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ
ϊςτε να ενθμερωκεί ςωςτά και πλιρεσ για τισ δυνατότθτεσ που μποροφν να του προςφζρει
το Κ.Λ.Σ .
Ο εγκαταςτάτθσ του ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ, ζχει τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει όςο
πλθρζςτερα μπορεί τον πελάτθ για τισ δυνατότθτεσ του Κ.Λ.Σ. και να μεταβιβάςει τισ
ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ του πελάτθ ς’ αυτό.
Ο εγκαταςτάτθσ επίςθσ δεν φζρει καμία ευκφνθ αν το Κ. Λ. Σ. δεν λειτουργιςει ςωςτά και
δεν κάνει τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ όπωσ οφείλει, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του πελάτθ,
μιασ και ο εγκαταςτάτθσ ςτθν ουςία ενεργεί ωσ διαβιβαςτισ των εντολϊν του πελάτθ προσ
Κ. Λ. Σ. και απλά ενθμερϊνει κατά το δυνατό, τον πελάτθ για τισ δυνατότθτζσ του.
Ο πελάτθσ είναι ο πλιρθσ υπεφκυνοσ για τθν ιδία ενθμζρωςι του και όχι ο εγκαταςτάτθσ.
Θ ειδοποίθςθ του πελάτθ γίνεται μζςα από τουσ τθλεφωνικοφσ αρικμοφσ που ζχει ορίςει ο
ίδιοσ ο πελάτθσ, με τθν ςειρά που τουσ ζχει ορίςει και μπορεί να είναι είτε αρικμοί
ςτακερισ είτε κινθτισ τθλεφωνίασ.
Τα πόςα, ποια και με ποια ςειρά κα είναι τα άτομα που κα ειδοποιοφνται ςε κάκε
περίπτωςθ, τα ορίηει ο πελάτθσ.
Σε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ αρικμοφσ ι άτομα που ζχει ορίςει ο πελάτθσ, αλλάξει
ι καταργθκεί, ο πελάτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊςει άμεςα τον εγκαταςτάτθ ι το
Κ. Λ. Σ για τισ αλλαγζσ αυτζσ.
Οι περιςςότερεσ διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ που γίνονται από το Κ. Λ. Σ. φαίνονται
παρακάτω.
ΡΟΣΟΧΘ: Πλεσ οι παρακάτω διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ τθροφνται, εφόςον ο πελάτθσ δεν
ηθτιςει κάτι διαφορετικό, οπότε ςε αυτι τθν περίπτωςθ το Κ. Λ. Σ. ακολουκεί τισ
ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ του πελάτθ.
Σε περίπτωςθ που ειδοποιθκεί ζνασ από τουσ αρικμοφσ που ζχει ορίςει ο πελάτθσ και ο
κάτοχοσ δϊςει εντολι να μθν ενοχλθκοφν οι υπόλοιποι αρικμοί τθλεφϊνων, τότε το Κ.Λ.Σ.
κα ακολουκιςει αυτι τθν εντολι, εκτόσ και αν ο πελάτθσ ζχει ηθτιςει κάτι διαφορετικό.
Πταν κανζνα από τα τθλζφωνα που ζχει δϊςει ο πελάτθσ δεν απαντιςουν, τότε το Κ. Λ. Σ.
κα ειδοποιιςει τθν αςτυνομία και επικουρικά και τον εγκαταςτάτθ χωρίσ ο εγκαταςτάτθσ
να ζχει ευκφνθ να μεταβεί ςτον χϊρο τθσ εγκατάςταςθσ ι να κάνει όποια άλλθ ενζργεια.
Οι προκακοριςμζνεσ ενζργειεσ που κάνει το Κζντρο Λιψεωσ Σθμάτων τθσ Hellas Monitoring
ζχουν τροποποιθκεί φςτερα από δικι μασ αίτθςθ (του εγκαταςτάτθ) και ζχουν βγει από τθν
εμπειρία μασ, κεωρϊντασ ότι είναι οι καλφτερεσ δυνατζσ ενζργειεσ προσ τουσ πελάτεσ μασ.

ε κάκε περίπτωςθ οι ενζργειεσ τροποποιοφνται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
πελάτθ που ζχει και τθν τελικι απόφαςθ.

Οι ενζργειεσ αυτζσ είναι:

Οι ενζργειεσ ιςχφουν για όλο το 24ωρο, όλεσ τισ μζρεσ του χρόνου και ςε κάκε περίπτωςθ
υπεριςχφουν οι ιδιαίτερεσ εντολζσ του πελάτθ.
Για περιπτϊςεισ που δεν γίνεται 24ωρθ άμεςθ ενθμζρωςθ διευκρινίηονται ανά περίπτωςθ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ Κ.Λ..
1. ΣΥΝΑΓΕΜΟΣ ΧΩΙΣ ΑΦΟΡΛΙΣΜΟ
Σε περίπτωςθ που κάποια ηϊνθ δϊςει ςυναγερμό, το Κ. Λ. Σ. κα καλζςει πρϊτα
ςτον χϊρο τθσ εγκατάςταςθσ και κα ηθτιςει από το άτομο που κα απαντιςει ςτο
τθλζφωνο, τον κωδικό αςφαλείασ (ςυνκθματικό) το οποίο ζχει ςυμφωνθκεί εκ των
προτζρων, ϊςτε να πιςτοποιθκεί ότι ςτον χϊρο βρίςκεται εξουςιοδοτθμζνο άτομο.
Αν δεν γνωρίηει τον κωδικό, τότε ηθτείται το όνομά του κακϊσ και τα τθλζφωνα
ανάγκθσ που ζχουν δοκεί για εξακρίβωςθ ςτοιχείων.
Σε περίπτωςθ που δεν απαντιςει κανζνασ ςτθν κλιςθ, ι ο χειριςτισ που είναι ςτθν βάρδια
του Κ. Λ. Σ. κεωριςει ότι υπάρχει κάτι φποπτο ςτο άτομο που απάντθςε ςτο τθλεφϊνθμα
του, τότε προχωράει ςτο να ειδοποιιςει και τουσ υπόλοιπουσ αρικμοφσ ανάγκθσ που ζχει
ορίςει ο πελάτθσ.
Ταυτόχρονα γίνεται ερϊτθςθ προσ τα άτομα που ειδοποιοφνται αν πρζπει να γίνει κλιςθ
προσ το 100 και ενεργεί ανάλογα.

2. ΣΥΝΑΓΕΜΟΣ ΜΕ ΑΦΟΡΛΙΣΜΟ (ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ)
Σε περίπτωςθ που ο πελάτθσ ενεργοποιιςει κατά λάκοσ τον ςυναγερμό, πρζπει το
ςυντομότερο δυνατό να καλζςει το Κ.Λ.Σ. ςτο 2106645049 και να δϊςει το Κωδικό
Αςφαλείασ, ενθμερϊνοντασ το Κ.Λ.Σ. ότι πρόκειται για λάκοσ ενζργεια, ϊςτε να
αποφεφγεται θ άςκοπθ απαςχόλθςθ του Κ.Λ.Σ. από ενζργειεσ και χρόνο που
ενδεχομζνωσ να χρειαςτοφν ςε άλλο ςυναγερμό.
Αν ο πελάτθσ δεν καλζςει το Κ.Λ.Σ. ϊςτε να ενθμερϊςει για το ςυμβάν, τότε το
Κ.Λ.Σ. κα καλζςει ςτον χϊρο ι τον πελάτθ για ζλεγχο.
Επειδι όμωσ ζχει προθγθκεί αφοπλιςμόσ του ςυςτιματοσ, ςυνεπάγεται αυτόματα ότι ο
αφοπλιςμόσ ζχει γίνει από εξουςιοδοτθμζνο άτομο και κατά ςυνζπεια, αν το άτομο ςτο
χϊρο ι ο πελάτθσ δεν απαντιςει ςτισ κλιςεισ του Κ.Λ.Σ., τότε το Κ.Λ.Σ. δεν υποχρεοφται να
καλζςει τθν αςτυνομία, κακϊσ γενικότερα θ κατάςταςθ αυτι κεωρείτε ελάςςονοσ
ςθμαςίασ ςε ςχζςθ με ςιμα ςυναγερμοφ χωρίσ αφοπλιςμό.
3. ΜΡΟΥΤΟΝ ΡΑΝΙΚΟΥ
Σε περίπτωςθ που το Κ.Λ.Σ. λάβει από τον ςυναγερμό ςιμα από το μπουτόν
πανικοφ από ηϊνθ ι από το πλθκτρολόγιο, τότε το Κ.Λ.Σ. ειδοποιεί τθν αςτυνομία
και τα τθλζφωνα ανάγκθσ
4. ΜΡΟΥΤΟΝ ΙΑΤΙΚΘΣ ΒΟΘΘΕΙΑΣ

Σε περίπτωςθ που το Κ.Λ.Σ. λάβει από τον ςυναγερμό ςιμα μπουτόν ανάγκθσ
Ιατρικισ Βοικειασ του πλθκτρολογίου, τότε το Κ.Λ.Σ. καταρχιν κα καλζςει ςτον
χϊρο για επιβεβαίωςθ προβλιματοσ (ϊςτε να αποφευχκοφν οι άςκοπζσ κλιςεισ
προσ το Ε.Κ.Α.Β), και αν δεν απαντιςει κανζνασ τότε καλοφνται τα τθλζφωνα
ανάγκθσ και εφόςον κρικεί αναγκαίο τότε καλείται το Ε.Κ.Α.Β
Αν γίνει επιβεβαίωςθ για ανάγκθ ιατρικισ βοικειασ από το τθλεφϊνθμα του χϊρου
τότε καλείται άμεςα το Ε.Κ.Α.Β.
5. ΜΡΟΥΤΟΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΡΥΚΑΓΙΑΣ
Σε περίπτωςθ που το Κ.Λ.Σ. λάβει ςιμα από το μπουτόν αναγγελίασ πυρκαγιάσ, ι
από πυρανιχνευτι, τότε το Κ.Λ.Σ. καταρχάσ κα καλζςει ςτον χϊρο για επιβεβαίωςθ
του προβλιματοσ (ϊςτε να αποφευχκοφν οι άςκοπζσ κλιςεισ προσ τθν
Ρυροςβεςτικι), και αν δεν απαντιςει κανζνασ τότε καλοφνται τα τθλζφωνα
ανάγκθσ και εφόςον κρικεί αναγκαίο ςτζλνεται θ Αςτυνομία για επιβεβαίωςθ ι θ
Ρυροςβεςτικι ΑΝ κρικεί ότι πράγματι υπάρχει πυρκαγιά ςτον χϊρο.
θμείωςθ:
Σε περίπτωςθ που ο πελάτθσ ι κάποιο από τα τθλζφωνα ανάγκθσ δϊςουν εντολι
ςτο Κ.Λ.Σ. να κλθκεί θ πυροςβεςτικι, και τελικά θ Ρυροςβεςτικι κρίνει ότι δεν
ςυνζτρεχε λόγοσ να ςπεφςει ςτον χϊρο, τότε θ Ρυροςβεςτικι επιβάλει πρόςτιμο
ςτον πελάτθ που πρζπει να πλθρϊςει ο ίδιοσ.
6. ΔΙΑΚΟΡΘ ΕΥΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωςθ που ο ςυναγερμόσ μασ ςτείλει ςιμα διακοπισ ρεφματοσ, τότε το
Κ.Λ.Σ. δεν κάνει καμία ενζργεια για δφο ϊρεσ, ϊςτε να αποφεφγονται οι άςκοπεσ
ενζργειεσ από περιπτϊςεισ όπωσ πτϊςθ αςφαλειϊν του πίνακα του ρεφματοσ ςτον
χϊρο, ι από μικρό διακοπζσ ςτθν περιοχι που βρίςκεται ο χϊροσ από τθν ΔΕΘ κ.λπ.
Αν με το πζρασ των δφο ωρϊν ο ςυναγερμόσ δεν ςτείλει ςιμα ότι επανιρκε το
ρεφμα, τότε ειδοποιείται ο πελάτθσ εκτόσ από τισ 24:00-08:00 οπότε ςε αυτι τθν
περίπτωςθ ειδοποιείται ο πελάτθσ το πρωί τθσ επόμενθσ θμζρασ.
Το ςιμα τθσ διακοπισ ρεφματοσ κεωρείται ςιμα ελάςςονοσ ςθμαςίασ, μιασ και ο
ςυναγερμόσ τροφοδοτείται κυρίωσ από τθν μπαταρία που ζχει μζςα θ μονάδα και
γι’ αυτό θ ειδοποίθςθ ενδζχεται να κακυςτεριςει, μιασ και το Κ.Λ.Σ. δίνει άμεςθ
προτεραιότθτα και εξυπθρετεί μείηονοσ, ςθμαςίασ ςιματα όπωσ ςυναγερμοί κ.λπ.
7. ΡΤΩΣΘ ΜΡΑΤΑΙΑΣ ΧΩΙΣ ΔΙΑΚΟΡΘ ΕΥΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωςθ που ο ςυναγερμόσ δϊςει ςιμα πτϊςθσ μπαταρίασ χωρίσ να ζχει
προθγθκεί διακοπι ρεφματοσ, τότε γίνεται άμεςθ ενθμζρωςθ του πελάτθ εκτόσ των
ωρϊν 24:00 – 08:00, οπότε ςε αυτι τθν περίπτωςθ κα ενθμερωκεί το πρωί τθσ
επόμενθσ θμζρασ.

8. ΡΤΩΣΘ ΜΡΑΤΑΙΑΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΡΟΘΓΘΘΕΙ ΔΙΑΚΟΡΘ ΕΥΜΑΤΟΣ
Αν ο πελάτθσ ζχει ιδθ ειδοποιθκεί για διακοπι ρεφματοσ και θ πτϊςθ μπαταρίασ
δοκεί εντόσ του 24:-08:00 τότε δεν ειδοποιείτε ο πελάτθσ παρά μόνο το πρωί τθσ
επόμενθσ θμζρασ.
Αν θ πτϊςθ μπαταρίασ ζρκει κατά τθν διάρκεια τθσ διακοπισ ρεφματοσ αλλά πριν
προλάβει να ειδοποιθκεί ο πελάτθσ για τθν διακοπι του ρεφματοσ, τότε θ
ειδοποίθςθ γίνεται άμεςα όλο το 24ωρο.
9. ΑΦΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΟ ΑΡΕΙΛΘ
Σε ενδεχόμενθ περίπτωςθ που ο πελάτθσ βρεκεί να απειλείται ϊςτε να αφοπλίςει
τον ςυναγερμό (κατά τθν είςοδό του ςτον χϊρο για παράδειγμα), ζχει τθν
δυνατότθτα να πατιςει τον ειδικό κωδικό ςτον πλθκτρολόγιο που μζςω αυτοφ, ο
ςυναγερμόσ αφοπλίηεται μεν αλλά ταυτόχρονα ςτζλνεται ςιμα ςτο Κ.Λ.Σ. ότι
γίνεται «ΑΦΟΡΛΙΣΜΟΣ ΥΡΟ ΑΡΕΙΛΘ».
Σε αυτι τθν περίπτωςθ το Κ.Λ.Σ. κα καλζςει το 100 και τα τθλζφωνα ανάγκθσ.
10. ΜΡΛΟΚΑΙΣΜΑ ΡΛΘΚΤΟΛΟΓΙΟΥ
Σε περίπτωςθ που ο πελάτθσ πατιςει λανκαςμζνα πάνω από 6 φορζσ τον κωδικό
αφοπλιςμοφ του ςυναγερμοφ, τότε το πλθκτρολόγιο ςταματάει να ανταποκρίνεται
περίπου για 3 λεπτά, και ο ςυναγερμόσ ςτζλνει ςιμα ςτο Κ.Λ.Σ. ότι ζχει γίνει
μπλοκάριςμα του πλθκτρολογίου. Αυτό γίνεται για να αποφεφγεται θ δυνατότθτα
να προςπακιςει να μαντζψει κάποιοσ τον κωδικό αφοπλιςμοφ, αν αυτό κεωρείται
πικανό.
Σε αυτι τθν περίπτωςθ το Κ.Λ.Σ. κάνει κλιςθ ςτον χϊρο για να εξακριβωκεί αν
υπάρχει εξουςιοδοτθμζνο άτομο ςτον χϊρο και πρόκειται για λάκοσ χειριςμοφ ι
όχι.
Ηθτείται το ςυνκθματικό και ςε περίπτωςθ που δεν απαντιςει κάποιοσ ι δεν
δοκοφν τα απαραίτθτα ςτοιχεία, τότε το Κ.Λ.Σ. κα καλζςει τα τθλζφωνα ανάγκθσ,
και εφόςον κρικεί από τον χειριςτι αναγκαίο, τότε κα καλζςει και το 100
11. ΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μια φορά τθν θμζρα, ο ςυναγερμόσ ςτζλνει ζνα τεςτ ςτο Κ.Λ.Σ. ϊςτε να
επιβεβαιϊνεται θ ςωςτι λειτουργία του και θ επικοινωνία του με το Κ.Λ.Σ..
Σε περίπτωςθ που περάςουν 24 ϊρεσ από τθν τελευταία φορά που το Κ.Λ.Σ. δεν
ζχει λάβει το οποιοδιποτε ςιμα από τον ςυναγερμό, τότε αυτόματα το Κ.Λ.Σ. το
επιςθμάνει ωσ ςφςτθμα που ζχει βγει ςε «Μθ επικοινωνία»
Σε αυτι τθν περίπτωςθ δεν ενθμερϊνεται ο πελάτθσ, αλλά ςτζλνεται ζνα email
ςτον εγκαταςτάτθ προσ ενθμζρωςθ.
Σε κάκε περίπτωςθ το ςιμα αυτό όπωσ και όλεσ οι ειδοποιιςεισ μποροφν να
τροποποιθκοφν ςφμφωνα με τισ εντολζσ του πελάτθ.
Ο λόγοσ που εμείσ ωσ εταιρεία ζχουμε επιλζξει να μθν ειδοποιείται ο πελάτθσ
άμεςα για τθν μθ επικοινωνία, είναι για δφο λόγουσ:

Ρρϊτον, ςε περίπτωςθ που ο Συναγερμόσ μασ προςπακιςει να ςτείλει κάποιο
ςιμα ςτο Κ.Λ.Σ. και δεν τα καταφζρει, τότε αμζςωσ ςτο πλθκτρολόγιο του
ςυναγερμοφ κα ανάψει το ενδεικτικό του «Service», ζνδειξθ ότι υπάρχει κάποιο
πρόβλθμα. Σε αυτι λοιπόν τθν περίπτωςθ ο πελάτθσ ςτθν πράξθ είναι γνϊςτθσ του
προβλιματοσ, πριν από το Κ.Λ.Σ. που κα κζςει το ςφςτθμα ςε «Μθ επικοινωνία»
εντόσ 24 ωρϊν από το τελευταίο ςιμα.
Δεφτερον, ςτθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων το πρόβλθμα είναι είτε προςωρινό
από κάποιο τυχαίο γεγονόσ, είτε λόγω προςωρινοφ προβλιματοσ τθσ εταιρίασ
ςτακερισ τθλεφωνίασ και ζτςι τθν επόμενθ φορά που κα προςπακιςει το ςφςτθμα
να επικοινωνιςει ξανά με το Κ.Λ.Σ. θ επικοινωνία αποκακιςτάται.

12. ΡΤΩΣΘ ΜΡΑΤΑΙΑΣ ΑΣΥΜΑΤΘΣ ΕΡΑΦΘΣ
Σε περίπτωςθ που υπάρχουν αςφρματεσ επαφζσ ςτον χϊρο και κάποια από αυτζσ
δϊςει πτϊςθ μπαταρίασ, τότε το ςφςτθμα κα ςτείλει το ανάλογο ςιμα ςτο Κ.Λ.Σ.
και το Κ.Λ.Σ. κα ενθμερϊςει το πελάτθ για το ςυγκεκριμζνο ςιμα, εκτόσ 24:00 –
08:00 οπότε ενθμερϊνεται τθν επόμενθ θμζρα το πρωί.

ΑΛΛΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ Κ.Λ..
1. ΩΑΙΟ
Ο πελάτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να ενθμερϊςει το Κ.Λ.Σ. για το ωράριο που μπορεί
να ζχει για παράδειγμα το κατάςτθμά του.
Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο πελάτθσ μπορεί να ενθμερϊνεται ςε δφο κυρίωσ
περιπτϊςεισ:
Α) ςε περίπτωςθ που ενδεχομζνωσ γίνει αφοπλιςμόσ του ςυςτιματοσ εκτόσ του
ωραρίου που προβλζπεται, για παράδειγμα από κάποιον υπάλλθλο χωρίσ τθν
ζγκριςθ του ιδιοκτιτθ του καταςτιματοσ και
Β) Για τθν περίπτωςθ που το ςφςτθμα δεν οπλιςτεί μετά το πζρασ του ωραρίου.
Ζτςι, αν για παράδειγμα ζχει δοκεί ζνα ωράριο που μπορεί να τελειϊνει ςτισ 09:00
μ.μ. και το ςφςτθμα δεν οπλίςει, τότε το Κ.Λ.Σ. ςε μιςι ϊρα το αργότερο δθλαδι
ςτο παράδειγμά μασ, ςτθσ 09:30 περίπου, κα καλζςει τον πελάτθ για ενθμζρωςθ.
Το «ΩΑΙΟ» είναι μία από τισ μεγάλεσ ευκολίεσ του Κ.Λ.Σ. μιασ και με αυτόν τον
τρόπο υπάρχει θ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ του πελάτθ ςε περίπτωςθ που ξεχαςτεί
να οπλίςει το ςφςτθμα και ελζγχεται θ πρόςβαςθ ςτον φυλαςςόμενο χϊρο από
άτομα, που ναι μεν ζχουν το δικαίωμα να ειςζλκουν ςτον χϊρο, αλλά μόνο ςε
ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ (ϊρεσ ωραρίου).
Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία χρεϊνεται ζξτρα. Ραρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ,
για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ.

2. ΟΙΣΜΟΣ ΧΘΣΤΩΝ
Υπάρχει θ δυνατότθτα ςε μια εγκατάςταςθ να υπάρχουν πολλοί χριςτεσ του ςυςτιματοσ,
π.χ. ςε ζνα κατάςτθμα με πολλοφσ υπαλλιλουσ.
Σε όςουσ από τουσ υπαλλιλουσ ζχει δοκεί το δικαίωμα να χειρίηονται το ςφςτθμα, δίνεται
ξεχωριςτόσ κωδικόσ για τον οπλιςμό/αφοπλιςμό του ςυςτιματοσ και ζτςι ζχει
αντιςτοιχθκεί ο κάκε υπάλλθλοσ, με ζναν «χριςτθ» του ςυςτιματοσ.
Με αυτόν τον τρόπο κάκε φορά που κα οπλίηεται ι κα αφοπλίηεται το ςφςτθμα, το Κ.Λ.Σ.
κα ζχει τθν δυνατότθτα να μασ ενθμερϊνει ποιοσ από τουσ «χριςτεσ» όπλιςε ι αφόπλιςε
το ςφςτθμα και τι ϊρα.
Αυτι θ υπθρεςία μπορεί να παρζχεται εκτάκτωσ όποτε κελιςει ο πελάτθσ ι και ςε τακτά
χρονικά διαςτιματα φςτερα από ςχετικι ςυμφωνία του πελάτθ με το Κ.Λ.Σ.
3. ΑΡΟΣΤΟΛΘ ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟΥ e-mail
Δίνεται θ δυνατότθτα από το Κ.Λ.Σ. να ςτζλνεται προσ τον πελάτθ e-mail με τθν μθνιαία
αποςτολι όλων των ςυμβάντων που ζχουν γίνει ςτον ςυναγερμό του. Ζτςι ο πελάτθσ
μπορεί να ξζρει πότε ζγιναν οπλιςμοί/αφοπλιςμοί και από ποιόν χριςτθ, κακϊσ και όλα
γενικϊσ τα ςιματα που ζχει λάβει το Κ.Λ.Σ. μζςα ςτο διάςτθμα αυτοφ του ενόσ μθνόσ.
Αυτι θ δυνατότθτα παρζχεται δωρεάν και ςε περίπτωςθ που ο πελάτθσ κελιςει να
λαμβάνει ποιο ςυχνά αυτι τθν ενθμζρωςθ ι και με άλλο τρόπο εκτόσ των e-mail, τότε
εφαρμόηεται θ ανάλογθ χρζωςθ.
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ
Το Κ.Λ.Σ. δεν υποχρεοφται να δϊςει ςτον πελάτθ καμία τεχνικι πλθροφορία
ςχετικά με το όποιο πρόβλθμα μπορεί να παρουςιάςει ο ςυναγερμόσ του πελάτθ.
Ο πελάτθσ πρζπει να απευκφνεται ςτον εγκαταςτάτθ ο οποίοσ είναι και ο
μοναδικόσ υπεφκυνοσ για τζτοια ηθτιματα.

ΣΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ ΜΕ ΣΟ Κ.Λ..
Πλεσ οι ενζργειεσ που γίνονται ςε ζνα ςυναγερμοφ όπωσ οπλιςμόσ του ςυναγερμοφ,
αφοπλιςμόσ του ςυναγερμοφ, διακοπι ρεφματοσ, πτϊςθ μπαταρίασ κ.λπ. ο ςυναγερμόσ
μασ, τα ςτζλνει ωσ ξεχωριςτά ςιματα.
1. ΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕΣΩ ΣΤΑΘΕΘΣ ΤΘΛΕΦΩΝΙΑΣ
Τα ςιματα που ςτζλνονται μζςω ςτακερισ τθλεφωνίασ προσ το Κ. Λ. Σ. είναι κανονικζσ
κλιςεισ προσ ςτακερό τθλζφωνο. Σε περίπτωςθ που το ςφςτθμά μασ είναι εκτόσ Αττικισ,
ςτον αναλυτικό λογαριαςμό μασ τθσ ςτακερισ τθλεφωνίασ, κα φαίνονται ότι ζχουν γίνει
αρκετζσ υπεραςτικζσ κλιςεισ.

Ρρζπει να διευκρινιςτεί, ότι ενϊ οι κλιςεισ μπορεί να φαίνονται αρκετζσ, ςτθν
πραγματικότθτα και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ γραμμι ςτακερισ τθλεφωνίασ που ζχουμε
δϊςει ςτο ςφςτθμα του ςυναγερμοφ μασ μάσ παρζχει ςωςτό ςιμα τθλεφωνίασ, τότε θ
χρζωςθ είναι μία αςτικι μονάδα.
Αυτό γίνεται γιατί θ «πρϊτθ μονάδα» του ΟΤΕ, ανεξάρτθτα ςε ποιο ςθμείο τθσ Ελλάδασ
καλζςουμε (Κριτθ, Θεςςαλονίκθ, Κεφαλονιά ι ςτον γείτονά μασ) ωσ προσ τθν χρζωςι τθσ,
ζχει χρονικι διάρκεια 30 δευτερόλεπτα. ΜΕΤΑ τα 30 δευτερόλεπτα θ χρζωςθ γίνεται
κλιμακωτά ανάλογα με τθν απόςταςθ που ζχει γίνει θ κλιςθ.
Το ςφςτθμα του ςυναγερμοφ μασ, εφόςον το ςιμα τθσ ςτακερισ τθλεφωνίασ μασ είναι
ςωςτό, δεν χρειάηεται πάνω από 20 δευτερόλεπτα για να ςτείλει τα ςιματά του. Οπότε
μπορεί θ κλιςθ να είναι υπεραςτικι, αλλά θ χρζωςθ είναι όςο και μια αςτικι μονάδα.
Άλλθ μια παράμετρο που πρζπει να δοκεί θ ανάλογθ ςθμαςία, είναι ότι ςε κάποιεσ
περιπτϊςεισ όταν ζχουμε ιδιωτικι εταιρία, το τθλεφωνικό ςιμα το παίρνουμε κατευκείαν
πάνω από το modem-router τθσ εκάςτοτε εταιρίασ και αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, ςε
περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ ι κακόβουλθσ πράξθσ με αποτζλεςμα τθν διακοπι του
ρεφματοσ, να μθν ζχουμε τθλεφωνικό ςιμα, επομζνωσ κατ’ επζκταςθ οφτε και δυνατότθτα
ςφνδεςθσ με το Κ.Λ.Σ..

2. ΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕΣΩ ΚΙΝΘΤΘΣ ΤΘΛΕΦΩΝΙΑΣ
Εκτόσ από τθν ςφνδεςθ με το Κ.Λ.Σ. μζςω ςτακερισ τθλεφωνίασ, υπάρχει θ δυνατότθτα ο
ςυναγερμόσ μασ μζςω προςκικθσ ζξτρα ςχετικισ πλακζτασ, να ςτείλει τα ςιματα ςτο Κ.Λ.Σ.
μζςω κινθτισ τθλεφωνίασ, είτε αποκλειςτικά μζςω αυτισ όταν δεν υπάρχει κακόλου
ςτακερι τθλεφωνία, είτε επικουρικά, όταν υπάρχει ςτακερι τθλεφωνία αλλά ο πελάτθσ
κζλει να είναι όςο το δυνατό περιςςότερο διαςφαλιςμζνοσ, ότι ςε περίπτωςθ που κάποιοσ
καταφζρει να κόψει το καλϊδιο τθσ ςτακερισ τθλεφωνίασ κα ςταλοφν τα ςιματα του
ςυναγερμοφ κανονικά ςτο Κ.Λ.Σ.
Με τθν αποκλειςτικι ςφνδεςθ μζςω κινθτισ τθλεφωνίασ όλα τα ςιματα ςτζλνονται μζςω
του δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ (GSM) και θ χρζωςθ είναι θ ανάλογθ μιασ τθλεφωνικισ
κανονικισ κλιςθσ.
Πταν το ςφςτθμα μζςω κινθτισ τθλεφωνίασ, τοποκετείται επικουρικά, τότε ο ςυναγερμόσ
μασ, προςπακεί καταρχιν να ςτείλει τα ςιματα ςτο Κ.Λ.Σ. μζςω ςτακερισ τθλεφωνίασ και
ςε περίπτωςθ που δεν τα καταφζρει, είτε λόγω τεχνικοφ προβλιματοσ τθσ ςτακερισ
τθλεφωνίασ, είτε λόγω δολιοφκοράσ τθσ γραμμισ τθσ ςτακερισ τθλεφωνίασ, τότε και
ΜΟΝΟ τότε τα ςιματα ςτζλνονται μζςω κινθτισ.
3. ΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕΣΩ ΓΑΜΜΘΣ aDSL (ΙΝΤΕΝΕΤ)
Υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα να ςτζλνονται τα ςιματα προσ το Κ.Λ.Σ μζςω γραμμισ aDSL
χρθςιμοποιϊντασ το internet. Αυτό γίνεται με τθν προςκικθ ςχετικισ πλακζτασ που
ςυνδζεται με το modem-router του χϊρου μασ μζςω καλωδίου δικτφου.

Αυτό ζχει το πλεονζκτθμα ότι μποροφν να ςταλκοφν τα ςιματα ςε ςχεδόν μθδενικό χρόνο.
Στθν πράξθ ενϊ τα ςιματα μζςω κλαςικισ γραμμισ ςτζλνονται ςυνικωσ μζςα ςε ζνα
χρονικό διάςτθμα 15 με 20 δευτερόλεπτα, ςτθν περίπτωςθ ςφνδεςθσ μζςω aDSL ο χρόνοσ
αποςτολισ των ςθμάτων δεν ξεπερνάει το 1 δευτερόλεπτο. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν
γρθγορότερθ ειδοποίθςθ του Κ.Λ.Σ. και κατ’ επζκταςθ και του πελάτθ.
Υπάρχει επίςθσ το πλεονζκτθμα ότι πζραν τθσ ςχετικισ πλακζτασ που τοποκετείται
επιπρόςκετα ςτον ςυναγερμό μασ για τθν αποςτολι των ςθμάτων μζςω internet, δεν
υπάρχει καμία άλλθ χρζωςθ όπωσ γίνεται ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει θ ςφνδεςθ μζςω
τθλεφωνικισ γραμμισ, μιασ και ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν γίνεται τθλεφωνικι
κλιςθ αλλά χρθςιμοποιείται θ ιδθ υπάρχουςα ςφνδεςθ του internet.
Άλλο ζνα ςοβαρό πλεονζκτθμα είναι ότι ενϊ μζςω τθλεφωνικισ κλιςθσ, είτε γίνετε μζςω
ςτακερισ τθλεφωνίασ είτε γίνεται μζςω κινθτισ τθλεφωνίασ, το ςιμα του test που ςτθν
πράξθ επιβεβαιϊνει τθν επικοινωνία μεταξφ κεντρικισ μονάδασ του ςυναγερμοφ και του
Κ.Λ.Σ. γίνεται το αργότερο μια φορά κάκε 24 ϊρεσ, λόγω του ότι ςε μικρότερο διάςτθμα
π.χ. κάκε 10 λεπτϊν, το κοςτολόγιο είναι μεγάλο, υπολογίηοντασ –βάςθ του παραδείγματόσ
μασ - ότι ςε αυτι τθν περίπτωςθ χρειαηόμαςτε πάνω από 4.000 τθλεφωνικζσ κλιςεισ τον
μινα, με το ςφςτθμα μζςω internet αυτό είναι και εφικτό και χωρίσ κάποιο επιπλζον
κόςτοσ όςον αφορά το κόςτοσ προσ τθν εταιρία ςτακερισ τθλεφωνίασ μασ.
Ζτςι με αυτι τθν λειτουργία μποροφμε να ξζρουμε ςχεδόν άμεςα κάκε προςπάκεια
δολιοφκοράσ τθσ τθλεφωνικισ μασ γραμμισ.
Σε αυτι τθν περίπτωςθ υπάρχει επιπλζον κόςτοσ προσ το Κ.Λ.Σ. αλλά το κόςτοσ αυτό ςτθν
πράξθ αποςβζνεται ςυν το χρόνο, αν υπολογιςτοφν οι χρεϊςεισ που ενδεχομζνωσ να
χρεωνόμαςταν ςε κάκε τθλεφωνικι κλιςθ που γίνεται από τον ςυναγερμό μασ προσ το
Κ.Λ.Σ. για να ςταλκοφν τα ςχετικά ςιματα.
Είναι πολφ ςθμαντικό να διευκρινιςτεί ότι κεωρείται αυτονόθτο ότι πωσ όλα τα μζςα που
μπορεί να χρθςιμοποίθςει ζνα ςφςτθμα ςυναγερμοφ για να ειδοποιιςει, είτε είναι μζςω
ςτακερισ τθλεφωνίασ, είτε μζςω κινθτισ τθλεφωνίασ είτε μζςω Internmet, όλα
υπόκεινται ςτθν αρχι ότι θ εκάςτοτε υπθρεςία που δίνεται ςτο ςφςτθμά μασ, παρζχεται
αδιαλείπτωσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να φζρει ευκφνθ το ςφςτθμα, ο
εγκαταςτάτθσ ι το Κ.Λ.. αν θ παροχι αυτι δεν είναι ςυνεχισ και με τθν ποιότθτα που
απαιτείται για να ςτζλνονται τα ςιματα ςωςτά.

ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ
Θ χρζωςθ του Κ.Λ.Σ. υπολογίηεται ανά μινα.
Τθν πρϊτθ φορά που γίνεται θ ςφνδεςθ, το κόςτοσ υπολογίηεται από τον τρζχοντα μινα
μζχρι τον Δεκζμβριο του τρζχοντοσ ζτουσ που γίνεται θ ςφνδεςθ.

Με το τζλοσ αυτισ τθσ περιόδου, το κόςτοσ υπολογίηεται ςε δωδεκάμθνθ βάςθ, από τθν
πρϊτθ Ιανουαρίου του ζτουσ, μζχρι τθν τριακοςτι πρϊτθ του Δεκεμβρίου του τρζχοντοσ
ζτουσ.
Ωςτόςο υπάρχει θ δυνατότθτα να υπάρξει και 24μθνθ διάρκεια.
Το ποςό κάκε χρόνο προκαταβάλλεται.
Το Κ.Λ.Σ. ζχει τθν δυνατότθτα να διακόψει τισ υπθρεςίεσ του προσ τον πελάτθ, εφόςον
εκείνοσ δεν πλθρϊςει το ανάλογο ετιςιο ποςό μζχρι τθσ 31 Ιανουαρίου χωρίσ καμία
ειδοποίθςθ.
Σο Κ.Λ.. ζχει τθν δυνατότθτα να διακόψει οποιαδιποτε ςτιγμι κελιςει τισ υπθρεςίεσ
του προσ τον πελάτθ, εφόςον κρίνει ότι θ ςυμπεριφορά του πελάτθ προσ τουσ
υπαλλιλουσ του δεν ςυνάδουν με τθ ςωςτι ςυμπεριφορά που αρμόηει, ι οτιδιποτε
κρίνει το Κ.Λ.. ανάρμοςτο ωσ προσ τον τρόπο ςκζψθσ του πελάτθ για τθν χρθςιμοποίθςθ
τθσ υπθρεςίασ που αυτό του παρζχει.
Ο πελάτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να διακόψει τθν ςφνδεςθ με το Κ.Λ.Σ. χωρίσ καμία
επιβάρυνςθ με το τζλοσ κάκε χρονικισ διάρκειασ που λιγει και θ ςφνδεςι του.
Αν ο πελάτθσ κελιςει να κάνει οριςτικι ι προςωρινι διακοπι πριν τθν λιξθ του χρονικοφ
ορίου που ζχει ςυμφωνθκεί, και μετά το πζρασ των πρϊτων 72 ωρϊν όπωσ ζχει
διευκρινιςτεί ςτθν αρχι του παρόντοσ άρκρου, τότε ΔΕΝ επιςτρζφεται κάποιο χρθματικό
ποςό, μιασ και οι υπθρεςίεσ του Κ.Λ.Σ. προσ τον πελάτθ παραμζνουν διακζςιμεσ.
Φυςικά ο πελάτθσ ζχει δικαίωμα να ξανά ςυνεχίςει τθν ςφνδεςι του προσ το Κ.Λ.Σ.
οποιαδιποτε ςτιγμι εκείνοσ κελιςει χωρίσ καμία επιβάρυνςθ ι όποιο άλλο κόςτοσ, μιασ
και δεν υπάρχει χρζωςθ επαναςφνδεςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, ο πελάτθσ πρζπει να ζρχεται ςε ςυνεννόθςθ με τον εγκαταςτάτθ, γιατί,
ειδικά ςε περίπτωςθ που ο πελάτθσ κζλει να διακόψει τθν ςφνδεςι του προσ το Κ.Λ.Σ., ι το
Κ.Λ.Σ. διακόψει τισ υπθρεςίεσ του προσ τον πελάτθ, το ςφςτθμα ςυναγερμοφ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
να ςτζλνει τα ςιματα προσ το Κ.Λ.Σ. και πρζπει να κλθκεί ο εγκαταςτάτθσ να κάνει τισ
ανάλογεσ ενζργειεσ ϊςτε να γίνει διακοπι των ςθμάτων αυτϊν.
Για τισ όποιεσ αλλαγζσ ςτουσ παραπάνω όρουσ που μπορεί να κάνει το Κζντρο Λιψεωσ
Σθμάτων, χωρίσ να μασ ενθμερϊςει, δεν ευκυνόμαςτε εμείσ και ο πελάτθσ είναι
υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊνεται από Κζντρο Λιψεωσ Σθμάτων.

Στθν διάκεςι ςασ όλο το 24ωρο για τυχϊν ερωτιςεισ διευκρινιςεισ.
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 Παρακαλώ σκευτείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε αυτό το έγγραυο.
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