
Προσδιορισμός του Σημείου Τερματισμού Δικτύου για παροχή σταθερής υπηρεσίας 

 
 
1. Το σημείο τερματισμού δικτύου (ΣΤΔ) για παροχή σταθερής υπηρεσίας 
προσδιορίζεται, στο φυσικό παθητικό σημείο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση στο 
δημόσιο σταθερό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τελικό χρήστη, με την 
εξαίρεση της αρχιτεκτονικής οπτική ίνα στο σπίτι (FTTH) όπου το σημείο 
τερματισμού δικτύου προσδιορίζεται μετά το τερματικό οπτικού δικτύου (Optical 
Network Terminal, ONT) και πριν τον τερματικό εξοπλισμό (router).  
 
Απάντηση: 
 
 Οι τεχνολογίες αυτή την στιγμή που επικρατούν στην χώρα μας είναι η FTTC και 
FTTH. Ουσιαστικά μιλάμε για 2 διαφορετικές, αλλά συνάμα σχετικά κοντά 
τεχνολογίες, η πρώτη φέρνει την οπτική ίνα μέχρι την Καμπίνα, είτε αυτή είναι του 
ΟΤΕ, είτε κάποιου άλλου παρόχου (Wind, Vodafone). Ενώ η δεύτερη φέρνει 
τεχνολογία Οπτικών Ινών μέχρι το σπίτι και τερματίζει συνοπτικά σε ένα τερματικό 
το οποίο μετατρέπει την Οπτική Ίνα σε Ethernet. Με απλά λόγια όλα αυτά. 
Δυστυχώς έχει αποδειχτεί εδώ και πολλά χρόνια ότι οι πάροχοι χρησιμοποιούν 
εκτός από κακής ποιότητας Router, Modem Κλπ, κακό firmware για τα προιόντα 
τους, με σκοπό να κλειδώνουν δυνατότητες και λειτουργίες.  
Αυτό από την άλλη θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, διότι πληρώνω σαν 
καταναλωτής  και θέλω να έχω τον πλήρη έλεγχο της γραμμής μου.  Είναι σαν ΄να 
έχω ένα καλά πληρωμένο Server μιας και η αξία των γραμμών είναι τουλάχιστον 20 
ευρώ τον μήνα και να μην μπορώ να φτιάξω όσα site Θέλω.  
Συνεχίζοντας λέγοντας ότι από την άλλη έχουμε και το Voip το οποίο μπήκε στην 
ζωή μας και αυτό είναι ένα κομμάτι που κάποιοι πάροχοι εξακολουθούν να μην 
δίνουν στοιχεία στους καταναλωτές. Για παράδειγμα εδώ και χρόνια υπάρχει μια 
εταιρεία η AVM η οποία εχει κα φιλικό προς τους χρήστες περιβάλλον, αλλά και 
σωστά φτιαγμένο firmware. Η Cosmote από την θέση της δίνει δυνατότητα στους 
χρήστες να την χρησιμοποιούν για όλα τα προιόντα της, αντιθέτως Vodafone και 
Wind καλά καλά δεν δουλεύουν σωστά ούτε το Bridge mODE.  
Με αποτέλεσμα να πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά και να μην μας παρέχουν  τα 
βασικά.. Θα ήταν καλό να νομοθετηθεί η ελευθερία στην επιλογή εξοπλισμού, μιας 
και ο χρήστης έχοντας γνώσεις να μπορεί να επιλέξει και να ρυθμίσει όπως θελει 
τον εξοπλισμό του.  
Υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα εκεί έξω που εδώ και χρόνια πολεμάει για την 
ελευθερία και μετά την ανακοίνωση σας θεωρούμε ότι θα γίνει και πράξη.  
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