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«….2.1….ν Πάξνρνο ζα απνζηέιιεη ππνρξεσηηθά ζε κνξθή pdf αξρείνπ ηα θάησζη έγγξαθα:



Αληίγξαθν ινγαξηαζκνύ ηνπ ζπλδξνκεηή πνπ αηηείηαη κεηαθνξά ώζηε λα πηζηνπνηείηαη ν
λόκηκνο θάηνρνο ηεο γξακκήο.
Αληίγξαθν ηεο πξσηόηππεο αίηεζεο κεηαθνξάο ηνπ ζπλδξνκεηή....»

Γελ ζεσξνύκε όηη ν ΟΤΔ ελ πξνθεηκέλσ λνκηκνπνηείηαη λα ιάβεη ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά. Ούηε
θξίλνπκε όηη ηα ρξεηάδεηαη γηα ηνλ έιεγρν πνπ ζα δηεμάγεη δεδνκέλνπ όηη ν έιεγρνο κπνξεί λα
δηελεξγεζεί κε ηελ ζύγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ν Πάξνρνο ζα έρεη πξνζθνκίζεη ζην batch αξρείν ζε
ζρέζε κε ηα ήδε θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ζην wcrm. H κόλε πεξίπησζε πνπ ζεσξνύκε όηη ζα
κπνξνύζε λα γίλεη δεθηή ε σο άλσ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, είλαη ε πεξίπησζε πνπ παξάιιεια
κε ηελ κεηεγθαηάζηαζε δεηείηαη από ηνλ πειάηε ε κεηαβίβαζε ηεο ππεξεζίαο ζε άιιν πξόζσπν.



«…2.5 …..εγγξαθέο, ελεκεξώλεη ηνλ Πάξνρν ώζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο θαη
θαηόπηλ ν ΟΤΔ θαηαζέηεη ηηο ελ ιόγσ, δηνξζσκέλεο πιένλ, εγγξαθέο είηε κέζσ λένπ batch αξρείνπ
πνπ ζα απνζηαιεί από ηνλ Πάξνρν είηε κεκνλσκέλα ζην WCRM-LLU….»
Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί πξνζεζκία εληόο ηεο νπνίαο ν ΟΤΔ ζα πξνβαίλεη ζε εθ λένπ θαηάζεζε
ησλ σο άλσ εγγξαθώλ.



Κξίλνπκε απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία θαη ε πεξίπησζε όπνπ ε
κεηεγθαηάζηαζε γίλεη ζε νίθεκα όπνπ ππάξρεη ήδε ελεξγόο βξόρνο ηνπ πειάηε ζε άιινλ Πάξνρν θαη
ρξεηάδεηαη λα γίλεη κεηαθνξά από ηνλ ελ ιόγσ Πάξνρν ζηνλ Πάξνρν πνπ εκπίπηεη ζηελ δηαδηθαζία
κεηεγθαηάζηαζεο ζπλδξνκεηώλ ιόγσ θξαγήο παξόρσλ.
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2.

Παράρηημα 6, ενόηηηα 6.15 - επικαιροποίηζη καηαλόγοσ «πρόησπα ηοσ ETSI» με πρόησπα
VDSL και επικαιροποίηζη καηαλόγοσ «πρόησπα ηης ITU» με πρόησπα VDSL.
Αλαθνξηθά κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ θαηαιόγσλ ηνπ ETSI θαη ηεο ITU κε ηα πξόηππα VDSL,
ρξεηάδεηαη λα πξνζηεζνύλ νη πην πξόζθαηεο εθδόζεηο:
-

Πξόηππα ηνπ ETSI:
VDSL
TS 101 271 V1.2.1. “ Access transmission systems on metallic access cables; Very High Speed
digital subscriber line system (VDSL2)”

-

Πξόηππα ηεο ITU:
VDSL
G.993.2 Very high speed digital subscriber line transceivers 2 (VDSL2) (12/2001)

Δπηπξόζζεηα ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζεί ν θαηάινγνο ηεο ETSI κε ηα πξόηππα ησλ ADSL, HDSL,
SDSL κε ηηο θάησζη ηειεπηαίεο εθδόζεηο ηνπο:
ADSL
 ETSI TS 101 388 V1.4.1 (2007-08)
 Title: Transmission and Multiplexing (ATTM); Access transmission systems on metallic access
cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) - European specific requirements [ITU-T
Recommendation G.992.1 modified]
HDSL,SDSL
 ETSI TS 101 524 V1.5.1 (2010-08)
 Title: Transmission and Multiplexing (ATTM); Access transmission system on metallic access
cables; Symmetric single pair high bitrate Digital Subscriber Line (SDSL)

3.

Παράρηημα 4, ενόηηηα 4.4 - επικαιροποίηζη ηης λίζηας ηελών ζύμθωνα με ηα οριζόμενα
ζηο RUO
 Να δηαγξαθεί ε αλαθνξά ζε «ελδεηθηηθή ιίζηα» ηόζν από ηελ ελόηεηα 4.4 όζν θαη από ην
Παξάξηεκα 26. Η ιίζηα ησλ πεξηγξαθόκελσλ ηειώλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζαθώο πξνζδηνξηζκέλε κε
πιήξε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηειεί ν ΟΤΔ θαη αληίζηνηρα ρξεώλεη ηνπο Παξόρνπο ζην
πιαίζην δηαθάλεηαο.
 Οκνίσο γηα ιόγνπο δηαθάλεηαο θαη πιεξόηεηαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ε πεξηγξαθή ησλ
εξγαζηώλ πνπ εθηειεί ν ΟΤΔ ζε όια ηα πεξηγξαθόκελα ηέιε θαζώο ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο δελ
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πθίζηαηαη πεξηγξαθή. Δπηπξόζζεηα ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή
πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ/ελεξγεηώλ αιιά κηα γεληθεπκέλε αλαθνξά πνπ δελ απνηππώλεη ηηο
ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη από πιεπξάο ΟΤΔ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο πνπ
θνζηνινγείηαη (ελδεηθηηθά ζηα εθάπαμ ηέιε αθύξσζεο ε κόλε πεξηγξαθή πνπ ππάξρεη είλαη
«Αθύξσζε ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο», ζην Δθάπαμ Τέινο Αθύξσζεο (Απόξξηςεο) Αίηεζεο Σύλδεζεο
Τνπηθνύ Βξόρνπ ιόγσ απόξξηςεο ηεο αίηεζεο θνξεηόηεηαο ε κόλε πεξηγξαθή είλαη όηη « αθνξά

ζηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα αθπξσζεί από πιεπξάο ΟΤΔ ην αίηεκα
ελεξγνπνίεζεο Τνπηθνύ Βξόρνπ ιόγσ απόξξηςεο ηεο αίηεζεο θνξεηόηεηαο ». Αληηζέησο ζα
αλακέλακε πέξαλ ηεο σο άλσ απινπζηεπκέλεο αλαθνξάο, λα ππάξρεη ζαθήο πεξηγξαθή ησλ
εξγαζηώλ πρ ζπζηήκαηα πνπ εκπιέθνληαη, απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ή αλζξώπηλνο ρεηξηζκόο,
ήηνη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ ζεσξνύκε όηη ν ΟΤΔ έρεη ήδε θαηαγεγξακκέλε,
θαζώο βάζεη απηήο πξνζδηνξίδνληαη θαη ηα ηέιε).
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