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Η. Πρόλογος
Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε αθνξά ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
πξνηεηλόκελεο από ηνλ ΟΤΕ ηξνπνπνίεζεο ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο Χνλδξηθήο
Επξπδσληθήο Πξόζβαζεο θαη αθνξά εηδηθόηεξα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ηαρπηήησλ
ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξόζβαζεο. Οη
ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηα ζρόιηα ηνπο θάλνληαο ζαθή αλαθνξά
ζηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη.
Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε δηαξθεί από ηηο 10 Μαξηίνπ 2010 κέρξη θαη ηηο 22
Μαξηίνπ 2010. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επσλύκσο, ζηελ Ειιεληθή
γιώζζα, ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή όρη αξγόηεξα από ηηο 22 Μαξηίνπ
2010 θαη ώξα 15:00 µµ. Τπρόλ αλώλπκεο απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. Οη
απαληήζεηο ζα δεκνζηεπηνύλ απηνύζηεο θαη επσλύκσο. Σε πεξίπησζε πνπ νη
απαληήζεηο πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε
εηδηθό Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκνζηεπζνύλ.
Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε:
«Δημόζια Διαβούλεσζη αναθορικά με ηην ηροποποίηζη ηηατσηήηων Χονδρικής
Εσρσζωνικής Πρόζβαζης.»
Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:
ΕΕΤΤ
Λ. Κηθιζίας 60,
15125 Μαρούζι
Αηηική
Διεύθσνζη Ηλεκηρονικού Τατσδρομείοσ : rbo@eett.gr.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο είλαη δπλαηό λα παξέρνληαη από ηελ
ΕΕΤΤ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο
πξέπεη λα ππνβάιινληαη επώλπκα, µόλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε
δηεύζπλζε: rbo@eett.gr
Τν παξόλ θείκελν δελ δεζκεύεη ηελ ΕΕΤΤ σο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο ξύζκηζεο πνπ
ζα επαθνινπζήζεη.
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II Πρόηαζη ΟΣΔ
Οη ηξνπνπνηήζεηο νη νπνίεο πξνηείλνληαη ζηα πθηζηάκελα πξντόληα επξπδσληθήο
πξόζβαζεο είλαη νη παξαθάησ:
Αλαβάζκηζε όισλ ησλ ADSL πξνζβάζεσλ ηαρύηεηαο 8 Mbps
downstream / 384 Κbps upstream, ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο, είηε
απηέο απνηεινύλ απηόλνκε ππεξεζία είηε απνηεινύλ ζπλζεηηθό
παθέηνπ ή πξνζθνξάο, ζηελ ηαρύηεηα up to 24 Mbps downstream /
1 Mbps upstream ρσξίο κεηαβνιή ηεο ζεκεξηλήο ηνπο ηηκήο
Δηαθνπή δηάζεζεο ηεο επξπδσληθήο πξόζβαζεο ζε ηαρύηεηα 8
Mbps downstream / 384 Κbps upstream
Σε όιεο ηηο ADSL πξνζβάζεηο ηαρύηεηαο 2 Μbps downstream /
256 Κbps upstream, ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο, ζα αλαβαζκηζηεί ε
ηαρύηεηα upstream ζε 512 kbps, ρσξίο κεηαβνιή ηεο ζεκεξηλήο
ηνπο ηηκήο
Η αλαβάζκηζε ηαρπηήησλ αθνξά όινπο ηνπο πειάηεο ηνπ ΟΤΕ θαη ηηο ππεξεζίεο,
παθέηα ή πξνζθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηελ ηαρύηεηα 8 Mbps downstream /
384Κbps upstream. Σε λένπο πειάηεο, ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο, ζα δηαηίζεληαη πιένλ νη
ππεξεζίεο, παθέηα θαη πξνζθνξέο κόλν ζηηο ηαρύηεηεο α) up to 24 Mbps downstream
/ 1 Mbps upstream θαη β) 2 Μbps downstream / 512 Κbps upstream
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