
 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

1. Ως προς ηο Άρζρο 2.2 «Προϋποζέζεης δηάζεζες ηες σπερεζίας VPU» 

«…•Προϋπόζεζε 1: Ο Πάροτος ζα πρέπεη λα σπογράυεη ηελ ηζτύοσζα ύκβαζε RUO, ε 

οποία λα ηοσ δίλεη ηε δσλαηόηεηα λα ιακβάλεη σπερεζίες Πιήροσς Σοπηθού Βρότοσ (ΠΣοΒ).  

….•Προϋπόζεζε 2: Ο Πάροτος ζα πρέπεη λα σπογράυεη ηελ ηζτύοσζα ύκβαζε RBO….» 

Γελ πξέπεη λα ζεσξείηαη πξνυπφζεζε ε ππνγξαθή ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο γηα ηελ εθθίλεζε δηάζεζεο 

ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ. Θα πξέπεη λα αξθεί ε ππνγξαθή ζχκβαζεο RUO θαη αληίζηνηρα RBO. Θα πξέπεη 

επίζεο λα πξνζηεζεί φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Πξνζθνξά 

Αλαθνξάο. 

 

2. Ως προς ηο Άρζρο 3.3 «Γηαδηθαζία Παροτής VPU» 

«3.3.1. ε περίπηφζε ΔΝΣοΒ θαη ΔΝΣοΒ κε θορεηόηεηα, πραγκαηοποηούληαη οη παραθάηφ 

αρτηθοί έιεγτοη φς προς ηε δσλαηόηεηα δηάζεζες ηες σπερεζίας:…….3.3.1.2. Έιεγτος 

δηαζεζηκόηεηας σποδοκής θαηά ηελ σποβοιή ηες αίηεζες γηα ηελ παροτή ηες σπερεζίας V-

ΑΡΤ [KV] Οκοίφς ζε περίπηφζε ποσ δελ σπάρτεη δηαζεζηκόηεηα σποδοκής, δελ είλαη 

εθηθηή ε σποβοιή ηες αίηεζες…..3.3.2. Δθόζολ οη αρτηθοί έιεγτοη είλαη επηηστείς, κε ηελ 

σποβοιή ηες αίηεζες δεκηοσργείηαη ασηόκαηα λέο αίηεκα τορήγεζες V-ΑΡΤ [KV] ζηο 

WCRM-VDSL.….3.3.3. ηε ροή ηες αίηεζες VPU πραγκαηοποηείηαη έιεγτος γηα ηε 

δηαζεζηκόηεηα πόρηα ζηο DSLAM. ε περίπηφζε ποσ δελ σπάρτεη δηαζέζηκε πόρηα, ε 

αίηεζε VPU απορρίπηεηαη.» 

 Κξίλνπκε απαξαίηεην ν έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο πφξηαο λα γίλεηαη θαηά ηνλ αξρηθφ έιεγρν κε ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ηεο ππνδνκήο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο θαη φρη ζε δεχηεξν ρξφλν θαηά ηελ 

πνξεία ηνπ αηηήκαηνο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλνπκε ζηηο πεξηπηψζεηο έιιεηςεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ζην 

πιαίζην δηαθάλεηαο θαη απνθπγήο θαηλνκέλσλ δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, ην αίηεκα λα κπαίλεη ζε 

ιίζηα αλακνλήο δηάξθεηαο 1 κελφο, καδί κε ηα αηηήκαηα φισλ ησλ παξφρσλ, θαη ην αίηεκα λα 

παγψλεη θαη λα κελ απνξξίπηεηαη απεπζείαο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο 

εξγαζίεο απφ ηνλ ΟΣΔ ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο. 

 

 Κξίλνπκε απαξαίηεην λα πξνζηεζεί πεδίν ζην wcrm, φπνπ ζα απνηππψλεηαη ε πξνγξακκαηηζκέλε 

εκεξνκελία ηνπ VPU, φπσο ππάξρεη ζήκεξα γηα ηα αηηήκαηα βξφρνπ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ν 

Πάξνρνο λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηνλ πειάηε ηνπ γηα ηελ επηθεηκέλε ελεξγνπνίεζε θαη λα ηνπ 



 

 

ζηέιλεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ. Δπίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο κεηάβαζεο ελεξγνχ βξφρνπ ζε VPU, ζα 

πξέπεη λα θαζνξηζηεί έλα ρξνληθφ παξάζπξν 4 σξψλ, πνπ ζα απνηππψλεηαη ζην wcrm, θαηά ην 

νπνίν ε ζχλδεζε ελδέρεηαη λα κελ ιεηηνπξγεί. 

 

 Θεσξνχκε φηη ζηελ πεξίπησζε έιιεηςεο θπξίνπ δηθηχνπ, ζα πξέπεη λα  παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

παξνρήο κφλν ηνπ απεξρνκέλνπ (ππνβξφρνο) ζηηο πεξηπηψζεηο αηηεκάησλ παξφρσλ κε ηερλνινγία 

VoIP, θαζψο νπζηαζηηθά απαηηείηαη κφλν ε πξφζβαζε ζε επίπεδν ππνβξφρνπ (απεξρφκελν δίθηπν). 

 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγγειηνιεςίαο ην αίηεκα VPU απνξξηθζεί κε 

ηελ αηηηνινγία ηεο έιιεηςεο αθξαίνπ δηθηχνπ, ζα  πξέπεη λα παξέρεηαη ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ KV ζην νπνίν αλήθεη ν Πειάηεο. 

 

3. Ως προς ηα Άρζρα 3.5 «Καηάργεζε ηες σπερεζίας VPU» θαη 3.6 «Γηάρθεηα Παροτής 

ηε Τπερεζίας VPU» 

«Καηάργεζε εσρσδφληθού κέροσς: Πραγκαηοποηείηαη κέζφ θαηάργεζες ηες σπερεζίας V-

Α.ΡΤ..[KV]. Ο Πάροτος δύλαηαη λα δεηήζεη ηελ θαηάργεζε ηες παροτής ηες ζύλδεζες V-

Α.ΡΤ..[KV] κεηά ηελ παρέιεσζε ηοσ πρώηοσ κήλα σποτρεφηηθής παροτής ηες σπερεζίας V-

Α.ΡΤ..[KV]……». 

«Ο Πάροτος δύλαηαη οποηαδήποηε ζηηγκή επηζσκεί λα θαηαργήζεη ηελ σπερεζία ΔΜΑ, 

σποβάιιοληας ζτεηηθό αίηεκα…»  

Θα πξέπεη ν Πάξνρνο λα κπνξεί λα αηηεζεί ηελ θαηάξγεζε ηνπ αηηήκαηνο VPU νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα κπνξεί λα αηηεζεί παξάιιεια ηελ θαηάξγεζε ηφζν ηνπ ΠΣνΒ φζν θαη ηεο 

ζχλδεζεο V-Α.ΡΤ..[KV], ρσξίο λα πθίζηαηαη πεξηνξηζκνί. Δπίζεο θξίλνπκε ζθφπηκν λα ηεζεί 

ζπγθεθξηκέλνο  ρξφλνο SLA εληφο ηνπ νπνίνπ ν ΟΣΔ ζα ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηελ θαηάξγεζε ηεο 

ππεξεζίαο (ΠΣνΒ θαη V-Α.ΡΤ..[KV]), φπσο ηζρχεη ζήκεξα γηα ηνλ βξφρν. 

 

4. Ως προς ηο Άρζρο 3.7 «Γηαδηθαζία Βιαβοιευίας / Βιαβοδηατείρηζες» 

 Θα πξέπεη λα θαζνξηζηεί έλα ειάρηζην επίπεδν απνδεθηήο ηαρχηεηαο ζην πιαίζην βιαβνδηαρείξηζεο 

ηφζν γηα ηα 30mbps φζν θαη γηα ηα 50mbps. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηαζθαιίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε 

πνπ ε ηαρχηεηα είλαη ρακειφηεξε απφ ην ελ ιφγσ φξην, ν ΟΣΔ ζα πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ έιεγρν 

ηνπ βξφρνπ θαη ζε αιιαγή νξίνπ αηειψο, εθφζνλ απαηηείηαη. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θαη βάζεη 

ηεο εκπεηξίαο καο σο πξνο ηηο βιάβεο πνπ αθνξνχλ  ζηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο είλαη βέβαην φηη 

νη βιάβεο ζα δηαηεξνχληαη θαη δελ ζα εμεηάδνληαη πεξαηηέξσ εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ.  



 

 

 

 Θα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλνη θσδηθνί άξζεο βιάβεο VPU (ζέζε – αηηία – εξγαζία), θαηά 

ηα πξφηππα ηνπ LLU, θαη λα απνηππψλεηαη μεθάζαξα ε ππαηηηφηεηα ηεο βιάβεο. Να θαζνξηζηνχλ 

επίζεο ξεηά νη πεξηπηψζεηο πνπ ε ππαηηηφηεηα είλαη ηνπ Παξφρνπ, ψζηε λα είλαη ζαθέο πφηε είλαη 

άζθνπε ε κεηάβαζε θαη ε απαζρφιεζε ζπλεξγείνπ ηνπ ΟΣΔ. Σα παξαπάλσ δελ πξέπεη λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηα ζρφιηα ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ ΟΣΔ αιιά λα ηα ζπκπιεξψλνπλ. 

 

 Θα πξέπεη λα νξηζηεί ε δηαδηθαζία ζπλδπαζηηθνχ ξαληεβνχ θαη ζηελ δηαρείξηζε βιαβψλ VPU, θαηά 

ηα πξφηππα ηνπ LLU, κε πιήξε πεξηγξαθή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ην πφηε είλαη δπλαηή ε αλαγγειία 

ηνπ απφ ηνλ Πάξνρν, θαη πνηεο ελέξγεηεο νθείινπλ λα θάλνπλ ηα δχν κέξε θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ. 

 

 Κξίλνπκε ζθφπηκν λα γίλεη επαλεμέηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δήισζεο βιάβεο ζηελ παξ. 3.7.2.3, 

θαζψο ζεσξνχκε πσο ππάξρνπλ πνιιαπιά πεδία πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζνχλ ηα νπνία είλαη  

είηε ακθηβφινπ ζεκαζίαο ζηε δήισζε βιάβεο (π.ρ. «Σχπνο ηνπ modem πνπ ρξεζηκνπνηείηαη») είηε 

αληηθαηηθά (π.ρ. δεηείηαη ην «Transmission mode» ελψ πην πάλσ έρεη δεισζεί VDSL), είηε ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζπκπηπρζεί  (φπσο ηα 6 πεδία ειέγρσλ). 

 

 «οη κεηρήζεης ποσ ζα πραγκαηοποηούλ ηα ζσλεργεία ηοσ ΟΣΔ θαη ζα θαηατφρούληαη ζηο 

WCRM, ζα είλαη: • ηελ περίπηφζε ηοσ VDSL, κεηρήζεης εσρσδφληθόηεηας…». 

Θα πξέπεη λα ηππνπνηεζνχλ νη κεηξήζεηο επξπδσληθφηεηαο πνπ ζα δηελεξγεί ν ΟΣΔ, θαη ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο:   

 Μέγηζηνο ζπγρξνληζκφο ζηα θαλάιηα θαζφδνπ/αλφδνπ (attainable download/upload bitrate) 

 Δμαζζέληζε ζήκαηνο αλά κπάληα (attenuation per band) 

 Λφγνο ζήκαηνο πξνο ζφξπβν αλά κπάληα (SNR per band) 

 Ιζρχο ζήκαηνο (output power) 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Ως προς ηο Άρζρο 3.8 «Θέκαηα Σηκοιόγεζες» 

 Ο πάξνρνο ν νπνίνο ζα παξέρεη ηελ ππεξεζία ΔΜΑ κέζσ VoIP ηερλνινγίαο, ζηελ νπζία δελ ζα 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ βξφρν θαζψο ε ππεξεζία ζα παξέρεηαη κέζσ ηνπ bitstream access, ελ αληηζέζεη κε 

ηνπο παξφρνπο πνπ παξέρνπλ POTS ηερλνινγία φπνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην βξφρν πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρνπλ ππεξεζίεο θσλήο. Θεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα πεξαηηέξσ έθπησζε ή ελ 

γέλεη ηηκνινγηαθή δηαθνξνπνίεζε γηα ηνλ πάξνρν κε VoIP ηερλνινγία δεδνκέλνπ φηη ε κεληαία 

θνζηνιφγεζε κφλν ηνπ ππνβξφρνπ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πξντφλ ΔΜΑ, δίλεηαη ηφζν γηα ηνλ 

πάξνρν κε POTS ηερλνινγία φζν θαη γηα ηνλ πάξνρν κε VoIP ηερλνινγία. Θεσξνχκε φηη ζηα πιαίζηα 

δηαζθάιηζεο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

παξφρνπο αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία πνπ θαηέρνπλ, λα ηηκνινγνχληαη αληίζηνηρα κφλν γηα ηελ 

ππεξεζία πνπ πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηνχλ. 

 

6. Ως προς ηο Άρζρο 4.3 «Ρήηρες παράδοζες σπερεζίας VPU» 

 Κξίλνπκε ζθφπηκν λα απμεζνχλ ηα πνζνζηά ησλ ξεηξψλ πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ν ΟΣΔ ζηνλ 

Πάξνρν γηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ παξάδνζε ησλ αηηεκάησλ VPU ζε ιεηηνπξγνχληα βξφρν ηνπ 

ίδηνπ ηνπ Παξφρνπ, θαηά ηα πξφηππα ηνπ llu. Η ξήηξα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα ηνλ 

ΟΣΔ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ θαηαπίπηεη. Η θαζπζηέξεζε ηεο παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο πξνθαιεί δεκηά 

ηφζν νηθνλνκηθή (πεξηπηψζεηο ππαλαρψξεζεο πειαηψλ, θαζπζηέξεζε εθθίλεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ππεξεζίαο κε επαθφινπζν ηελ απψιεηα εζφδσλ), φζν θαη ζηε θήκε θαη εηθφλα ηνπ Παξφρνπ θαζψο 

νη πειάηεο ηνλ ζεσξνχλ ππφινγν γηα ηελ σο άλσ θαζπζηέξεζε. Ωο εθ ηνχηνπ λα γίλεη ε θάησζη 

ηξνπνπνίεζε: 

Δξγάζηκεο Ηκέξεο 

ππέξβαζεο απφ ηνλ 

πξαγκαηηθφ ρξφλν 
παξάδνζεο 

Ρήηξα γηα ηηο πεξηνρέο 

Α&Β 
Ρήηξα γηα ηηο πεξηνρέο Γ&Γ 

Γηα ηελ 1ε -6ε 

Σν 5% ηνπ εθάπαμ ηεο 

ππεξεζίαο V-ΑΡΤ γηα 
θάζε ΔΗ θαζπζηέξεζεο 

Σν 3% ηνπ εθάπαμ ηεο 

ππεξεζίαο V-ΑΡΤ γηα θάζε 
ΔΗ θαζπζηέξεζεο 

Γηα ηελ 7ε -12ε 

Σα 10%  ηνπ εθάπαμ 
ηεο ππεξεζίαο V-ΑΡΤ 

γηα θάζε ΔΗ 

θαζπζηέξεζεο 

Σν 6% ηνπ εθάπαμ ηεο 

ππεξεζίαο V-ΑΡΤ γηα θάζε 
ΔΗ θαζπζηέξεζεο 

Γηα ηελ 13ε θαη 

κεηά 

Σν 20% ηνπ εθάπαμ ηεο 
ππεξεζίαο V-ΑΡΤ γηα 

θάζε ΔΗ θαζπζηέξεζεο 

Σν 12% ηνπ εθάπαμ ηεο 
ππεξεζίαο V-ΑΡΤ γηα θάζε 

ΔΗ θαζπζηέξεζεο 



 

 

 

 Θα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ξήηξα γηα εηεξνρξνληζκέλε απφξξηςε VPU ελψ έρεη νινθιεξσζεί ην 

ζηάδην ηεο επηιεμηκφηεηαο, θαηά ηα πξφηππα ηνπ LLU, θαη ε νπνία ζα ηζνχηαη κε ην εθάπαμ ηέινο 

αθχξσζεο ηεο αίηεζεο VPU. 

 

7. Ως προς ηο Άρζρο 4.4.1 «SLA άρζες βιαβώλ σπερεζίας VPU» 

 Κξίλνπκε ζθφπηκν λα κεησζεί ν ρξφλνο εληφο ηνπ νπνίνπ ν ΟΣΔ νθείιεη λα άξεη ηηο βιάβεο VPU, θαη 

λα γίλεη 1 εξγάζηκε εκέξα (ΔΗ) απφ ηελ επφκελε εξγάζηκε ηεο αλαγγειίαο ηεο βιάβεο ζην wcrm, 

φπσο ηζρχεη θαη ζην LLU. Θεσξνχκε φηη νη 3 ΔΗ πνπ πξνηείλνληαη είλαη πνιχ κεγάιν δηάζηεκα, 

δεδνκέλνπ φηη γηα ηηο βιάβεο βξφρσλ ρξεηάδεηαη 1ΔΗ θαη γηα ηηο βιάβεο επξπδσληθφηεηαο φπνπ ηνλ 

έιεγρν ηνπ δηθηχνπ ηνλ έρεη ν ίδηνο ν ΟΣΔ απηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ άκεζα. 

 

 Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη ξεηή πεξηγξαθή ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ ζα ζπληζηνχλ άζθνπε 

κεηαθίλεζε θαη απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΣΔ κε ρξέσζε ησλ Σ.Π., δεδνκέλνπ φηη ν ΟΣΔ ζα 

έρεη ηνλ έιεγρν ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξνζθεξφκελεο ζην πειάηε ππεξεζίαο, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη αλαηηηνιφγεηεο ρξεψζεηο ησλ Σ.Π. Η παξνχζα δηαηχπσζε είλαη πνιχ αζαθήο. 

 

8. Ως προς ηο Άρζρο 4.4.2 «Ρήηρες ζε περίπηφζε θαζσζηέρεζες άρζες βιάβες» 

 Κξίλνπκε ζθφπηκν λα απμεζνχλ ηα πνζνζηά ησλ ξεηξψλ πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ν ΟΣΔ ζηνλ 

Πάξνρν γηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ άξζε βιαβψλ VPU, ψζηε λα είλαη ίδηα κε ηα πνζνζηά ησλ 

ξεηξψλ γηα θαζπζηεξεκέλεο άξζεηο  βιαβψλ βξφρσλ. Η ξήηξα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά 

γηα ηνλ ΟΣΔ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ θαηαπίπηεη. Η θαζπζηέξεζε ηεο άξζεο ηεο βιάβεο πξνθαιεί δεκηά 

ηφζν νηθνλνκηθή (πεξηπηψζεηο απψιεηαο πειαηψλ), φζν θαη ζηε θήκε θαη εηθφλα ηνπ Παξφρνπ 

θαζψο νη πειάηεο ηνλ ζεσξνχλ ππφινγν γηα ηελ σο άλσ θαζπζηέξεζε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

αλαθνξά ζην κεληαίν κίζζσκα ηεο ππεξεζίαο VPU, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηα Απνηειέζκαηα 

Κνζηνινγηθνχ Διέγρνπ ηνπ ΟΣΔ, θαη φρη ζην άζξνηζκα ησλ κηζζσκάησλ ησλ ππεξεζηψλ ΑΡΤ θαη 

ΣνΒ κείνλ θάπνηα έθπησζε. Ωο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα γίλεη ε θάησζη ηξνπνπνίεζε: 

 

Τπέξβαζε 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 
άξζεο ησλ 

αλαγγειζεηζψλ 
βιαβψλ ζε ΔΗ 

VPU γηα ηηο πεξηνρέο Α&Β VPU γηα ηηο πεξηνρέο Γ&Γ 



 

 

Γηα ηελ 1ε -4ε 

Σν 1/5 ηνπ κεληαίνπ 
κηζζψκαηνο ηεο ππεξεζίαο 

VPU γηα θάζε ΔΗ 
θαζπζηέξεζεο 

Σν 1/11 ηνπ κεληαίνπ 
κηζζψκαηνο ηεο ππεξεζίαο 

VPU γηα θάζε ΔΗ 
θαζπζηέξεζεο 

Γηα ηελ 5ε θαη κεηά 

Σν 1/3 ηνπ κεληαίνπ 
κηζζψκαηνο ηεο ππεξεζίαο 

VPU γηα θάζε ΔΗ 
θαζπζηέξεζεο 

Σν 1/5 ηνπ κεληαίνπ 
κηζζψκαηνο ηεο ππεξεζίαο 

VPU γηα θάζε ΔΗ 
θαζπζηέξεζεο 

 

 «ηο ποζοζηό 95% περηιακβάλοληαη θαη οη αλαγγειίες  βιάβες κε θαζσζηέρεζε ποσ 

δηαπηζηφκέλα δελ οθείιοληαη ζε «σπαηηηόηεηα ΟΣΔ». Ρήηρες αποδίδοληαη γηα ηης 

θαζσζηερεκέλες βιάβες σπαηηηόηεηας ΟΣΔ.» 

Κξίλνπκε ζθφπηκν λα ηξνπνπνηεζεί ε αλσηέξσ ππνγξακκηζκέλε πξφηαζε πξνθεηκέλνπ λα ζπλάδεη 

κε ηα νξηδφκελα ζην RUO, φπνπ ν ΟΣΔ νθείιεη λα απνδίδεη ξήηξεο γηα φιεο ηηο θαζπζηεξήζεηο  

αλεμαξηήηνπ ππαηηηφηεηαο. Δμάιινπ ε θαζπζηέξεζε απφ ηνλ ΟΣΔ λα εμεηάζεη κία βιάβε θαη ηειηθά 

λα ηελ θιείζεη σο ππαηηηφηεηα Παξφρνπ, νδεγεί ζε θαζπζηέξεζε απφ ηνλ Πάξνρν λα επαλεμεηάζεη 

ηε βιάβε, θαη θαη’ επέθηαζε  ζε θαζπζηέξεζε ηεο ηειηθήο άξζεο απηήο, κε ζπλέπεηα ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα γηα ηνλ θαηαλαισηή λα είλαη δπζκελέο. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηείλνκε ηελ εμήο 

ηξνπνπνίεζε: 

«ηο ποζοζηό 95% περηιακβάλοληαη θαη οη αλαγγειίες  βιάβες κε θαζσζηέρεζε ποσ 

δηαπηζηφκέλα δελ οθείιοληαη ζε «σπαηηηόηεηα ΟΣΔ». Ρήηρες αποδίδοληαη ηόζο γηα ηης 

θαζσζηερεκέλες βιάβες σπαηηηόηεηας ΟΣΔ όζο θαη σπαηηηόηεηας Σ.Π.» 

 

9. Ως προς ηο Άρζρο 5.1 «QOS» 

 Κξίλνπκε ζθφπηκν ζην πιαίζην ζσζηήο θαη νινθιεξσκέλεο πινπνίεζεο ηνπ πξντφληνο VPU, λα 

δηαηεζνχλ ζπλνιηθά 4 VLAN θαη φρη 3. Μφλν κε ηε δηάζεζε ελφο επηπιένλ VLAN ζα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ζε έλαλ πάξνρν κε VoIP ηερλνινγία, φπσο ε Δηαηξεία καο, λα δηαζέζεη ην λέν πξντφλ 

VPU ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο κε εγγπεκέλε αζθάιεηα θαη πνηφηεηα, θαη κε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο 

πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ ηερλνινγίαο IP (Internet, VoIP, CPE management, IPTV). Η χπαξμε 

ηεζζάξσλ (4) VLANs, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ Δηαηξεία καο, θαζψο ην κνληέιν πνπ πινπνηνχκε 

είλαη ην VLAN per Service. Σν κνληέιν απηφ είλαη δηεζλψο απνδεθηφ σο ην βέιηηζην γηα ηελ παξνρή 

επδσληθψλ ππεξεζηψλ, δεδνκέλνπ φηη γίλεηαη ν βέιηηζηνο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ).  

Αληίζεηα ε πξφηαζε γηα αξρηθή πινπνίεζε ηνπ VPU κε ηξία (3) VLANs θαη ζηε ζπλέρεηα  ελδερφκελε 

δηάζεζε πξφζζεηνπ VLAN πέξαλ ηνπ ζεκαληηθνχ  δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ 

αλαζρεδηαζκνχ ησλ ππεξεζηψλ ππεξεζηψλ, ζα απαηηήζεη θαη επηπξφζζεην θφζηνο γηα ηνλ ηεξκαηηθφ 



 

 

εμνπιηζκφ (λέν firmware). 

 Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ βαζηθψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ (Internet, Σειεθσλία VoIP, CPE 

management, IPTV), απαηηείηαη λα πινπνηεζεί πξνηεξαηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο αλά ππεξεζία 

(priority queuing). Κάζε ππεξεζία ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθφ Ethernet p-bit (802.1p), φπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Τπερεζία Ethernet p-bit (CoS) 

Internet p=0: best effort  

CPE Management p=0: best effort  

IPTV p=2: medium priority  

VOICE p=5: highest priority  

 

 Η ζρεδίαζε πνπ έρεη γίλεη απφ ηνλ ΟΣΔ γηα ηελ παξνρή ησλ VLANs αλά A/K, είλαη ε δέζκεπζε ελφο 

κεγάινπ VLAN Range απφ ην νπνίν απνδίδνληαη ζεηξηαθά VLAN IDs ζηα δηάθνξα MSAN. Η 

ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε είλαη ε απινχζηεξε δπλαηή γηα ηνλ ΟΣΔ, αιιά επηθέξεη κεγάιν 

δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο θαη πνιππινθφηεηα πινπνίεζεο ζηνπο ππφινηπνπο παξφρνπο. Δπηπξφζζεηα 

νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε απμεκέλν θφζηνο ππεξεζίαο δεδνκέλνπ φηη  ζε νξηζκέλα κεγάια Α/Κ 

θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε παξνρή δχν Τ.ΜΔ.Φ.. (πρ Ακπειφθεπνπο). 

Ωο βέιηηζηε πινπνίεζε, ε νπνία απνηειεί θαη θνηλή πξαθηηθή δηεζλψο, είλαη ε ρξήζε double VLAN 

tagging. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ παξνρή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ VLAN range per MSAN (γηα ηνλ 

δηαρσξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ), θνηλφ γηα φια ηα MSAN, θαη εηζαγσγή δεχηεξνπ VLAN (VLAN tagging) 

γηα ηελ ηαπηνπνίεζε/δηαρσξηζκφ ησλ MSAN αλά Α/Κ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ resources (VLANs), δελ δεκηνπξγείηαη ε 

αλάγθε γηα δχν Τ.ΜΔ.Φ.. αλά Α/Κ, θαη κεηψλεηαη θαηά πνιχ ην δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο πινπνίεζεο 

γηα ηνπο παξφρνπο. 

 


