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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ πξφηαζε πινπνίεζεο λένπ πξντφληνο Virtual Partially 

Unbundled Light (VPU light), θαζψο ε πινπνίεζε ελφο πξντφληνο naked VDSL ην νπνίν ζα ιακβάλεη ππφςε 

ηηο ηερλνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δηθηχσλ λέαο γεληάο θαη αληίζηνηρα ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

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

πνπ πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηνχλ, ζπληζηνχζε πάγην αίηεκα ηεο Δηαηξείαο καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

δεδνκέλνπ φηη ε Δηαηξεία καο είλαη ν πξψηνο πάξνρνο ζηελ Διιάδα πνπ έρεη πξνβεί ζε ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε IP δηθηχνπ λέαο γεληάο. 

1. ΤΦΙΣΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Όπσο επαλεηιεκκέλα έρεη ζέζεη ε Δηαηξεία καο1, ην πθηζηάκελν πξντφλ VPU θσηνγξαθίδεη ηελ δπλαηφηεηα 

παξνρήο ελφο κφλν είδνπο ηερλνινγίαο, πξνθαιψληαο ζνβαξή αληζνξξνπία ζηελ Αγνξά θαη απαμηψλνληαο ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο καο πνπ επέιεμε VoIP ηερλνινγία. Δηδηθφηεξα θξίλνπκε φηη ην πθηζηάκελν πξντφλ 

VPU δελ είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξν, θαζψο απνηειεί ζχλζεζε επί κέξνπο ηερλνινγηψλ νη νπνίεο ζα έπξεπε 

λα ηπγράλνπλ αλεμάξηεηεο θνζηνιφγεζεο, ψζηε λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο πνιιαπιψλ θαη 

δηαθνξνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο Ξαξφρνπο. Δπηπξφζζεηα εμνπδεηεξψλεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ΗP 

ηερλνινγίαο ζηελ νπνία ε Δηαηξεία καο έρεη επελδχζεη, ελψ ζα πξέπεη λα αλαδεηθλχεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, ψζηε λα ζπληειέζεη θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κειινληηθψλ επελδχζεσλ απφ ην ζχλνιν 

ηεο αγνξάο πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ωο εθ ηνχηνπ γηα έλαλ πάξνρν πνπ βαζίδεηαη ζε VoIP ηερλνινγία, ην 

σο άλσ πξντφλ παξνπζηάδεη ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα ηφζν ζε ιεηηνπξγηθφ φζν θαη ζε θνζηνινγηθφ επίπεδν, 

ψζηε νηαδήπνηε εκπνξηθή αλάπηπμε λα θαζίζηαηαη απνηξεπηηθή. Ιδίσο: 

 Ωο πξνο ην ιεηηνπξγηθφ κέξνο 

πνρξενχκαζηε λα εθαξκφδνπκε ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ θαη βιαβνδηαρείξηζεο κε 

ηηο αληίζηνηρεο πνπ εθαξκφδεη έλαο πάξνρνο κε ηε ζπκβαηηθή POTS ηερλνινγία ν νπνίνο πξνβαίλεη 

                                                 
1 Δλδεηθηηθά αλαθεξφκαζηε ζηηο επηζηνιέο CYTA/ΔΜΔ/15318/20-07-2012 κε ζέκα «Σνλδξηθή Δπξπδσληθή Ξξφζβαζε κέζσ VDSL», Δπηζηνιή 

CYTA/ΔΜΔ/16577/16-10-2012 «Ρνπνζέηεζε Cyta αλαθνξηθά κε ηελ ΑΞ ΔΔΡΡ 665/005/18-09-2012»,  Δπηζηνιή CYTA/17352/19-11-2012 κε ζέκα 

«Απάληεζε ηεο CYTA HELLAS ζηελ Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε αλαθνξηθά κε ηελ πξφηαζε ηνπ ΝΡΔ ζρεηηθά κε ην πξντφλ ρνλδξηθήο ΔΚΑ»,  Δπηζηνιή  
CYTA/ΔΜΔ/26634/7-5-2014 επηζηνιή καο κε ζέκα «Αίηεκα Γηάζεζεο Ξξντφληνο Naked DSL», επηζηνιή CYTA/ΔΜΔ/29267/21-10-2014 επηζηνιή καο κε ζέκα 

«Αίηεκα Γηάζεζεο Ξξντφληνο Naked DSL» 

 

 

 

 



 

  2 

 

ζε ρξήζε φινπ ηνπ κήθνπο ηνπ βξφρνπ κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζε επίπεδν δηαρείξηζεο (ελδεηθηηθά 

πηζαλέο απνξξίςεηο ιφγσ έιιεηςεο βξφρσλ, ΔΠΘ, πνπ κε ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία 

καο δελ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, κε απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ πειάηε, πηζαλή αλάγθε επέθηαζεο ρψξνπ ΦΠ κε ηεξάζηηα θφζηε γηα 

φινπο ηνπο παξφρνπο ιφγσ αλάγθεο επέθηαζεο ηνπ Δλδηάκεζνπ Θαηαλεκεηή, παξφηη επίζεο δελ 

απαηηείηαη απφ ηελ ηερλνινγία καο, ππνρξέσζε εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ κεηξήζεσλ θαηά ηελ 

βιαβνδηαρείξηζε πνπ δελ δηαζθαιίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία έλαο πάξνρνο πνπ 

βαζίδεηαη ζε VoIP ηερλνινγία). 

 Ωο πξνο ην θνζηνινγηθφ κέξνο 

Γελ επηηξέπεη ηελ θνζηνινγηθή δηαθνξνπνίεζε θαζψο ν πάξνρνο πνπ βαζίδεηαη ζε VoIP ηερλνινγία 

αλαγθάδεηαη λα επσκηζηεί ηα ίδηα θφζηε κε ηνπο παξφρνπο πνπ βαζίδνληαη ζε POTS ηερλνινγία, γηα 

ηνπο νπνίνπο ν ζπλδπαζκφο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ bitstream κε ηελ κίζζσζε ράιθηλνπ 

ζπλδξνκεηηθνχ βξφρνπ έσο ην Αζηηθφ Θέληξν ΝΡΔ ζπληζηά βαζηθή πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρνπλ ζπλδπαζηηθά ππεξεζίεο θσλήο θαη internet, παξφηη ην ηκήκα ηνπ ζπλδξνκεηηθνχ βξφρνπ 

απφ ηνλ ππαίζξην θαηαλεκεηή έσο ην Αζηηθφ Θέληξν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξνρή 

ηεο ππεξεζίαο ηειεθσλίαο POTS. Ξέξαλ ηνπ θφζηνπο ηνπ βξφρνπ ππάξρνπλ θαη άιια θφζηε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή δηαηήξεζε ζπλεγθαηάζηαζεο (θπζηθήο ή απνκαθξπζκέλεο) γηα 

ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ βξφρσλ (Δλδηάκεζνο Θαηαλεκεηήο, ΔΠΘ θιπ), παξφηη φπσο πξναλαθέξζεθε νη 

απαηηήζεηο ρψξνπ θαη ζρεηηθψλ ππνδνκψλ απφ ηελ πιεπξά καο ζα ήηαλ ζεκαληηθά κεησκέλεο έλαληη 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηερλνινγηψλ. 

Ξεξαηηέξσ έλα πξφζζεην θξίζηκν πξφζθνκκα πνπ θαζηζηά αδχλαηε ηελ εκπνξηθή αλάπηπμε θαη δηάζεζε ηνπ 

πξντφληνο απφ ην ζχλνιν ηεο αγνξάο (είηε βαζίδεηαη ζε POTS είηε ζε VoIP ηερλνινγία), είλαη ην γεγνλφο φηη 

ην πθηζηάκελν πξντφλ VPU ραξαθηεξίδεηαη απφ ειάρηζηα σο κεδακηλά πεξηζψξηα θέξδνπο, κε άκεζν 

επαθφινπζν λα κελ θαζίζηαηαη βηψζηκε ε ππεξεζία VPU γηα ηνπο παξφρνπο, θαζψο νη ηειεπηαίνη βάζεη ηνπ 

πθηζηάκελνπ θφζηνπο ρνλδξηθήο, δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαγσληζηνχλ πξντνληηθά ην δεζπφδνληα 

πάξνρν (ΝΡΔ) ζε επίπεδν ιηαληθήο. 

Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε ηεο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ πνπ ηζνδπλακεί νπζηαζηηθά κε πξαθηηθή απνθιεηζκνχ, 

επαιεζεχεηαη πεξίηξαλα κε ηα πξφζθαηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο Δπηηξνπήο σο πξνο ηελ Ξνξεία ηεο 

Δπξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα γηα ην Β’ ηξίκελν ηνπ 20142 φπνπ αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ φηη «…..Νη 

γξαµµέο VDSL έθηαζαλ ηνλ Ηνχιην 2014 ηηο 76.802, έλαληη 62.186 ην Κάξηην 2014, δειαδή θαζαξή αχμεζε 

πεξί ηνπ 24% µέζα ζε έλα ηξίµελν. Όµσο, ε δηείζδπζε ησλ γξαµµψλ VDSL ζηνλ πιεζπζµφ παξαµέλεη ζε 

                                                 
2 ΞΝΟΔΗΑ ΡΖΠ ΔΟΕΩΛΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑ∆Α B΄ ΡΟΗΚΖΛΝ 2014 
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/TelecommunicationServicePurchase/broadbandServices/Broadband-
Stats-2014-Q2.pdf 

 

http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/TelecommunicationServicePurchase/broadbandServices/Broadband-Stats-2014-Q2.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/TelecommunicationServicePurchase/broadbandServices/Broadband-Stats-2014-Q2.pdf
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πνιχ ραµειά επίπεδα (0,69%) ελψ θαη ην πνζνζηφ ησλ γξαµµψλ VDSL επί ησλ επξπδσληθψλ γξαµµψλ 

παξαµέλεη ραµειφ (2,5%). Ρν µεξίδην ηνπ ΟΣΕ ζηηο γξαµµέο VDSL (ιηαληθή) αλήιζε ηνλ Ινχλην 

2014 ζε 88,8%...».  

Δίλαη αθνινχζσο ζαθέο φηη ν κφλνο ιφγνο πνπ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη δελ έρνπλ αλαπηχμεη ηηο αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο VDSL είλαη δηφηη κε ηα ηζρχνληα θφζηε ρνλδξηθήο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζηνχλ «επί ίζνηο 

φξνηο» ηα αληίζηνηρα ιηαληθά παθέηα ΝΡΔ. Αθνινχζσο ηα παξαπάλσ ζπλδπαζηηθά νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα 

κε ππεξεζίεο VDSL ιηαληθήο ηνπ ΝΡΔ δελ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. 

Ππλεπψο έρεη δηακνξθσζεί έλα πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ζηνλ δεζπφδνληα πάξνρν λα πξνβαίλεη ζε 

επεθηάζεηο3 πνπ ελ ηέιεη κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί κφλν ν ίδηνο δεδνκέλνπ φηη ην εγθεθξηκέλν πξντφλ 

ρνλδξηθήο δελ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηελ ινηπή αγνξά.  

2. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΙΟ – VPU LIGHT 

Δπί ηνπ πξνηεηλφκελνπ ππφ δηαβνχιεπζε θεηκέλνπ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ 

καο θαζψο δηαπηζηψλνπκε φηη ε πξνηεηλφκελε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή φρη κφλν δελ έξρεηαη λα 

απνθαηαζηήζεη ηελ θαηά ηελ άπνςή καο ήδε δηαπηζησκέλε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ησλ απηαπφδεηθησλ ζηνηρείσλ χπαξμεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ πνπ φινη νη 

πάξνρνη ηεο αγνξάο επαλεηιεκκέλσο έρνπκε δηαηππψζεη, αιιά εληείλεη αθφκε πεξαηηέξσ ην 

θαηλφκελν απηφ, θαζψο νδεγεί ζε πεξαηηέξσ ζηξέβισζε θαη εμαλεκηζκφ ησλ πεξηζσξίσλ 

θέξδνπο. Δηδηθφηεξα δε, φπσο πεξηγξάθνπκε θαησηέξσ, θαη ζην ζρεηηθφ εκπηζηεπηηθφ παξάξηεκα πνπ 

ζπλππνβάιινπκε κε ην παξφλ, ε θνζηνινγηθή πξφηαζε γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ λένπ πξντφληνο VPU Light 

ζα απνθιείζεη θάζε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ πξντφληνο θαη νπζηαζηηθά ζα απαμηψζεη ηηο ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο ζηηο νπνίεο έρνπκε πξνβεί ζε ππνδνκέο NGA.  

Πχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ παξαξηήκαηνο ηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην λέν πξντφλ VPU Light βάζεη 

θαη ηεο ηζρχνπζαο ΑΞ ΔΔΡΡ γηα ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν ΝΡΔ γηα ην 2014, φρη κφλν δελ νδεγνχλ ζε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο γηα ηνπο παξφρνπο, φπσο ε Cyta, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νπζηαζηηθά κφλν ην απεξρφκελν κέξνο 

ηνπ βξφρνπ, αιιά αληηζέησο ε Εηαηξεία καο ζα θιεζεί λα επσκηζηεί αθφκε πςειφηεξα θφζηε ζε 

ζρέζε ηφζν κε ην πθηζηάκελν πξντφλ αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ λέα θνζηνιφγεζε πνπ 

πξνηείλεηαη ζην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν γηα ην βαζηθφ πξντφλ VPU ζην νπνίν γίλεηαη ρξήζε 

φινπ ηνπ κήθνπο ηνπ βξφρνπ. Δάλ πηνζεηεζεί ε ελ ιφγσ πξφηαζε νπζηαζηηθά απαμηψλεηαη ε επέλδπζε 

ηεο Δηαηξείαο καο ζηα δίθηπα λέαο γεληάο θαζψο ζα κπνξνχζακε λα ιεηηνπξγήζνπκε ζηελ ελ ιφγσ αγνξά 

ιηαληθήο κφλν επί δεκία! 

                                                 

3 Ζ απφ 20/10/2014 αλαθνίλσζε ΝΡΔ κε ζέκα «Ππλερίδεηαη ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ VDSL ηνπ ΝΡΔ  ζε φιε ηελ Διιάδα» ζχκθσλα κε ηελ νπνία «…πεξηζζφηεξα απφ 

1.300.000 λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο, έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία VDSL, ελψ ζηφρνο είλαη ε πιεζπζκηαθή θάιπςε λα θηάζεη ζην 30% έσο ην ηέινο ηνπ 2014…» 

https://www.ote.gr/web/guest/corporate/media-center/news 

https://www.ote.gr/web/guest/corporate/media-center/news
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Δλ θαηαθιείδη θαη πέξαλ ησλ ινηπψλ ζνβαξψλ ειιείςεσλ πνπ παξνπζηάδεη ην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν σο 

πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα εθαξκφδνληαη ζην λέν πξντφλ VPU Light ηηο νπνίεο αλαιχνπκε παξαθάησ, ην 

θξηζηκφηεξν δήηεκα πνπ ρξήδεη ηεο άκεζεο πξνζνρήο εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο ζην πιαίζην δηακφξθσζεο 

ελφο δηαθαλνχο θαη δίθαηνπ πιαηζίνπ, είλαη ε θνζηνιφγεζε ηεο ππεξεζίαο. Ζ Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα αξζνχλ νη πθηζηάκελνη αληαγσληζηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ 

ζα επηηξέςνπλ ζηνπο ελαιιαθηηθνχο λα αληαγσληζηνχλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπαξάμνπλ ηα αληίζηνηρα 

πξντφληα ιηαληθήο ηνπ ΝΡΔ κε έλα εχινγν πεξηζψξην θέξδνπο, ζχκθσλα άιισζηε θαη κε ηηο ξπζκηζηηθέο 

θαηεπζχλζεηο4. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ππάξρεη έληνλα ε αλεζπρία φηη ε αγνξά VDSL ζηελ Διιάδα 

δπζηπρψο απνθηά ηα πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία κνλνπσιηαθνχ θαζεζηψηνο.  

  

Επηκέξνπο Παξαηεξήζεηο: 

1. Ωο πξνο ηελ παξάγξαθν « Β. Πξνηεηλφκελεο ηηκέο ππεξεζηψλ ΕΜΑ & ΕΜΑ light» 

Ωο πξνο ηελ θνζηνιφγεζε ηνπ λένπ Ξξντφληνο ΔΚΑ light ε πξφηαζε αλαθέξεη φηη ε ππεξεζία ζα 

ηηκνινγείηαη σο ην άζξνηζκα ηεο θνζηνζηξεθνχο ηηκήο ηεο ππεξεζίαο V-ARYS θαη ηεο θνζηνζηξεθνχο ηηκήο 

ηνπηθνχ ππνβξφρνπ.  

Κέζσ ηεο ελ ιφγσ γεληθεπκέλεο πξφηαζεο επηρεηξείηαη ε θνζηνιφγεζε σο ην άζξνηζκα δχν ππεξεζηψλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη ρσξηζηέο εξγαζίεο απφ ηνλ ΝΡΔ.  

Ωζηφζν ζην πιαίζην δηακφξθσζεο ελφο δίθαηνπ θαη δηαθαλνχο πιαηζίνπ ζα έπξεπε ε πξφηαζε θνζηνινγηθά 

λα ιακβάλεη ππφςηλ ηηο θάησζη παξακέηξνπο: 

 Εθαξκνγή εληαίσλ ηειψλ θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε, θαηάξγεζε, ηα νπνία ζα ελζσκαηψλνπλ 

ζεκαληηθή έθπησζε ζε ζχγθξηζε κε ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ηειψλ ελεξγνπνίεζεο, θαηάξγεζεο 

πνπ ηζρχνπλ ρσξηζηά γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ππνβξφρνπ θαη ηνπ V-ARYS, ιακβάλνληαο ππφςε 

νηθνλνκίεο θιίκαθνο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ 

εξγαζηψλ απφ πιεπξάο ΝΡΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ επηθαιχςεσλ ζην θφζηνο παξνρήο ηεο 

                                                 
4 

Δλδεηθηηθά: α) Δπξσπατθή Νδεγία 2014/61/ΔΔ «Mέηξα κείσζεο ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο πςίξξπζκσλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» φπνπ πξνβιέπεηαη 

κεηαμχ άιισλ, αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε ππάξρνπζα πιηθή ππνδνκή φηη «Νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο δηθηχνπ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο 

παξνρήο δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πξφζβαζε ζηελ πιηθή ηνπο ππνδνκή κε ζθνπφ ηελ εγθαηάζηαζε πςίξξπζκσλ δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

Ραπηφρξνλα ζα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηθαλνπνηνχλ θάζε εχινγε αίηεζε πξφζβαζεο ζηελ πιηθή ηνπο ππνδνκή ππφ δίθαηνπο θαη εχινγνπο φξνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηηκήο», β) Ρν «Δζληθφ Πρέδην Δπξπδσληθήο Ξξφζβαζεο Δπφκελεο Γεληάο 2014-2020»ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 
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ππεξεζίαο θαζψο θαη ζην θφζηνο πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ κε απνδνηηθνχ ηξφπνπ παξνρήο ηεο 

ππεξεζίαο ην νπνίν δελ πξέπεη λα ηηκνινγείηαη.  

 Πην ζεκείν απηφ επηζεκαίλνπκε φηη ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο «Ξιήξσο Αδεζκνπνίεηε 

Ξξφζβαζε ζηνλ Ρνπηθφ Βξφρν ή πνβξφρν», φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηελ εγθεθξηκέλε Ξξνζθνξά 

Αλαθνξάο ΑΞΡΒ, νξίδεηαη ε «…παξνρή ζε Ρ.Ξ. πξφζβαζεο ζηνλ Ρνπηθφ Βξφρν ή ζηνλ Ρνπηθφ 

πνβξφρν ηνπ ΝΡΔ, ε νπνία επηηξέπεη ρξήζε ηνπ πιήξνπο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηνπ 

ζπλεζηξακκέλνπ δεχγνπο κεηαιιηθψλ αγσγψλ.» 

Δπηζεκαίλνπκε φηη γηα ην ππφ εμέηαζε πξντφλ VPU light απαηηείηαη ε ρξήζε κφλν ηνπ απεξρφκελνπ 

κέξνπο ηνπ βξφρνπ, θαη αληηζηνίρσο ηνπ θάζκαηνο, ελ αληηζέζεη κε ην βαζηθφ πξντφλ ζην νπνίν 

απαηηείηαη ην ζχλνιν ηνπ θπζηθνχ βξφρνπ πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί ε ππεξεζία (ζχκθσλα κε ηα 

θάησζη ππφ 1 θαη 2 δηαγξάκκαηα). 

 Δπηπξφζζεηα ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη δίρσο ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ηερληθννηθνλνκηθψλ κνληέισλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θνζηνινγηθφ έιεγρν ηνπ ΝΡΔ, ε δεκνζίεπζε ησλ θνζηνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ΝΡΔ δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη νπζηαζηηθά ηνλ ζηφρν ηεο δηαθάλεηαο. Αθνινχζσο 

θαη ππφ ηελ επηθχιαμε φηη δελ έρνπκε μεθάζαξε εηθφλα αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηνπ θνζηνινγηθνχ 

κνληέινπ θαη ην είδνο εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ΝΡΔ ζε επίπεδν ππνβξφρνπ ζε ζρέζε θαη κε ηα 

αληίζηνηρα θφζηε ζε επίπεδν ζπλεγθαηάζηαζεο, εληνχηνηο γηα ην VPU light δελ θξίλεηαη εχινγε ε 

κεηαθχιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εθάπαμ ρξεψζεσλ, φπσο ηζρχνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνβξφρνπ. 

Γηα παξάδεηγκα δελ θαηαλννχκε γηα πνην ιφγν ζα πξέπεη ν πάξνρνο πνπ ζα επηιέμεη ην VPU Light, λα 

επσκηζηεί ην εθάπαμ θφζηνο ππνβξφρνπ ζε ήδε ελεξγφ βξφρν (δειαδή πνπ έρεη ήδε πινπνηεζεί θαη 

πξνθαλψο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ ππνβξφρν). 

Πην πιαίζην απηφ θαινχκε ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ηηο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ VPU light ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα 

πινπνηεζεί ε ππεξεζία ππνβξφρνπ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ΑΞΡΒ.    

 Πε θάζε πεξίπησζε ηα εθάπαμ θφζηε ηνπ ππνβξφρνπ βάζεη ηνπ ηζρχνληνο θνζηνινγηθνχ φρη κφλν 

δελ νδεγνχλ ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα έλαλ πάξνρν πνπ βαζίδεηαη ζε VoIP ηερλνινγία, θαη 

ζεσξεηηθά ζα έπξεπε λα θνζηνινγείηαη ρακειφηεξα απφ ηνλ πάξνρν πνπ θάλεη ρξήζε φινπ ηνπ 

βξφρνπ (ζχκθσλα κε ηα θάησζη ππφ 1 θαη 2 δηαγξάκκαηα), αιιά θαιείηαη λα θαηαβάιιεη αθφκε 

πςειφηεξα πνζά γηα ηελ ρνλδξηθή πινπνίεζε, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηνλ ηξέρνληα 

θνζηνινγηθφ, ηα εθάπαμ θφζηε ηνπ ππνβξφρνπ είλαη πςειφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα εθάπαμ θφζηε 

ηνπ βξφρνπ.  

 Θεσξνχκε φηη ηα ηέιε πνπ ζα δηακνξθσζνχλ γηα ην πξντφλ VPU Light ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ 

ρακειφηεξα απφ ηα ηζρχνληα ζην βαζηθφ πξντφλ VPU. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απαμηψλεηαη 

πιήξσο ε ινγηθή ηνπ naked πξντφληνο θαη ε επέλδπζε ησλ παξφρσλ φπσο ε Δηαηξεία καο, πνπ 

επέλδπζε εμαξρήο ζηελ πινπνίεζε IP core δηθηχνπ.  
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 Ρα λέα εληαία ηέιε ηεο λέαο ρνλδξηθήο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα εμαρζνχλ επί ηε βάζεη 

θνζηνζηξέθεηαο. Πην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη κέρξη θαη ζήκεξα ν ΝΡΔ παξφιν πνπ 

σο επηρείξεζε θαηέρνπζα Πεκαληηθή Ηζρχ ζηελ Αγνξά (ΠΗΑ), θέξεη θαη ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ θείκελε Δζληθή θαη 

Θνηλνηηθή λνκνζεζία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνζηξεθνχο 

ηηκνιφγεζεο φπσο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηηο επηκέξνπο αγνξέο, εληνχηνηο θαη ζχκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε ηνπ ηξέρνληνο θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ 2014, δελ έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηελ ππνρξέσζε 

εθαξκνγήο ηεο θνζηνζηξέθεηαο ζηηο ππεξεζίεο ππνβξφρνπ θαη ΔΚΑ αληίζηνηρα5. Ωο εθ ηνχηνπ 

εθηζηνχκε ηελ αλαγθαηφηεηα δηαζθάιηζεο ηεο θνζηνζηξεθνχο ηηκνιφγεζεο.  

 Θα πξέπεη λα νξηζηνχλ θφζηε ελεξγνπνίεζεο γηα καδηθά αηηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα ην αλά κνλάδα 

θφζηνο γηα εξγαζίεο ζην KV δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά αλ νη εξγαζίεο αθνξνχλ επίζθεςε γηα 

πινπνίεζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο αηηήκαηνο. 

 

2. Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, ην πξνηεηλφκελν θείκελν παξνπζηάδεη ζνβαξέο ειιείςεηο ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

ινηπψλ δηαδηθαζηψλ γηα ην λέν πξντφλ VPU Light. Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ν ΝΡΔ ζα έρεη 

πινπνηήζεη έγθαηξα θαη νξζά ην πξντφλ, ηφζν ζε επίπεδν Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο, φζν θαη ζε 

επίπεδν εζσηεξηθψλ ηερληθψλ δηαδηθαζηψλ. Δπηζεκαίλνπκε φηη ζηελ παξνχζα θάζε θαη παξά ηελ 

ξεηή ππνρξέσζε πνπ θέξεη ν ΝΡΔ, δελ έρεη πινπνηήζεη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ππνβνιή αηηεκάησλ 

ππνβξφρσλ κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ ΞΠ ΝΡΔ.  

Ωο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ κε πιεξφηεηα νη εμήο δηαδηθαζίεο:  

 Παξνρή/Ελεξγνπνίεζε 

Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία παξνρήο ηνπ VPU Light, σο εληαίνπ δηαθξηηνχ 

θνζηνινγηθά πξντφληνο: νη ηξφπνη ππνβνιήο αηηήκαηνο κε κλεία αλ ζπλδπάδεηαη κε αίηεκα 

θνξεηφηεηαο αξηζκνχ, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλνη έιεγρνη θαη κεηξήζεηο πνπ νθείινπλ λα δηελεξγνχλ ν 

Ξάξνρνο θαη ν ΝΡΔ. Πηα πιαίζηα απηνχ ζεσξνχκε απαξαίηεην λα δηαζθαιηζηνχλ ηα θάησζη: 

 Λα δνζεί ζηνπο παξφρνπο πιήξεο θαη αθξηβέο δηεπζπλζηνιφγην ησλ KV, πξνθεηκέλνπ λα 

έρνπλ πξαγκαηηθή εηθφλα ζε πνηα KV αληηζηνηρνχλ νη πειάηεο, θαη λα δηαζθαιίδεηαη ν νξζφο 

έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο θαη αθνινχζσο ε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ.  

 Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο κέζσ ησλ ΞΠ ΝΡΔ ν αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ πνπ 

θαιχπηεη θάζε KV, πξνθεηκέλνπ νη πάξνρνη λα είλαη ζε ζέζε, φπσο θαη ην ιηαληθφ άθξν ηνπ 

                                                 
  5 ΑΞ.:719/01/22-5-2014 (ΦΔΘ 1564/Β/13/06/2014)«Απνηειέζκαηα Θνζηνινγηθνχ Διέγρνπ ηνπ Νξγαληζκνχ Ρειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΝΡΔ Α.Δ.) Έηνπο 2014 (κε 

απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2012) γηα ηηο ππφ ξχζκηζε αγνξέο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο ζηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, θαη 

ινηπέο ξπζκίζεηο 
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ΝΡΔ, λα θαζνξίδνπλ επηρεηξεζηαθά θαη γεσγξαθηθά ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο. 

Άιισζηε αληίζηνηρα ζηνηρεία παξέρνληαη θαη ζε επίπεδν Α/Θ.  

 Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ε δηαζεζηκφηεηα ή κε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ βξφρνπ απφ ηελ 

ππαίζξηα θακπίλα έσο ην Α/Θ δελ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο ηεο 

ππεξεζίαο VPU Light, δεδνκέλνπ φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ζην πθηζηάκελν ΞΠ ΝΡΔ ν δηαθξηηφο 

έιεγρνο ηεο έιιεηςεο θχξηνπ θαη απεξρφκελνπ δηθηχνπ (πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην θσδηθφ 

απφξξηςεο). Αληίζεηα γηα ηνλ πάξνρν πνπ ζα επηιέμεη ην ελ ιφγσ πξντφλ, φπσο ε Δηαηξεία 

καο, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη κφλν ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ππνβξφρνπ απφ ην KV έσο ην άθξν 

ηνπ πειάηε. 

 Κεηαβάζεηο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ αλαιπηηθά φιεο νη 

δπλαηέο κεηαβάζεηο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηφζν εληφο ηνπ ίδηνπ Ξαξφρνπ φζν θαη κεηαμχ 

δχν δηαθνξεηηθψλ παξφρσλ. 

 Θαηάξγεζε. Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία θαηάξγεζεο σο εληαίνπ 

δηαθξηηνχ θνζηνινγηθνχ πξντφληνο. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχκε λα 

απνδερηνχκε φηη γηα ηελ θαηάξγεζε ζην VPU Light ν πάξνρνο ζα πξέπεη λα 

επσκίδεηαη ην θφζηνο θαηάξγεζεο ππνβξφρνπ ην νπνίν ζηελ παξνχζα θάζε είλαη 

δηπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ θφζηνπο θαηάξγεζεο βξφρνπ.  

 

 Βιαβνδηαρείξηζε 

Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία άξζεο βιαβψλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη έιεγρνη 

θαη νη κεηξήζεηο πνπ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη θαη απφ ηα δχν Κέξε. Δηδηθφηεξα : 

a. Θα πξέπεη λα θαζνξηζηεί έλα ειάρηζην επίπεδν απνδεθηήο ηαρχηεηαο ζην πιαίζην 

βιαβνδηαρείξηζεο ηφζν γηα ηα 30mbps φζν θαη γηα ηα 50mbps. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

δηαζθαιίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ηαρχηεηα είλαη ρακειφηεξε απφ ην ελ ιφγσ φξην, ν ΝΡΔ ζα 

πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ έιεγρν ηνπ βξφρνπ θαη ζε αιιαγή νξίνπ αηειψο, εθφζνλ απαηηείηαη.  

b. Γηα λα κπνξνχλ νη πάξνρνη λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνηφηεηα ππεξεζίαο θαη λα εληνπίδνπλ πηζαλέο 

βιάβεο, ζεσξνχκε φηη ζα πξέπεη λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ κεηξήζεηο ζε επίπεδν 

VDSL (πρ. actual data rate, noise margin, attenuation) θαζψο θαη λα εθηεινχλ δηαγλσζηηθνχο 

ειέγρνπο SELT. Νη κεηξήζεηο θαη νη δηαγλσζηηθνί έιεγρνη ζα πξέπεη λα είλαη εθηειέζηκνη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ηνπο παξφρνπο κέζσ ηνπ ΞΠ ΝΡΔ. Δπηπιένλ, πηζηεχνπκε φηη νη πάξνρνη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ πιεξνθφξεζε θαη γηα ηηο ξπζκίζεηο ζε επίπεδν VDSL πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο 

γξακκέο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπο (πρ. maximum data rate, minimum data rate, target noise 

margin, θιπ) θαζψο θαη λα κπνξνχλ λα δεηήζνπλ αιιαγέο κέζσ ηνπ ΞΠ ΝΡΔ ζε πεξίπησζε 

βιάβεο ή κε ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο ππεξεζίαο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, ν ΝΡΔ ζα 
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κπνξνχζε λα νξίζεη πξνθαζνξηζκέλα πξνθίι ξπζκίζεσλ DSL εθ ησλ νπνίσλ ζα επηιέγνπλ νη 

πάξνρνη. 

c. 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. Λα 

θαζνξηζηνχλ επίζεο ξεηά νη πεξηπηψζεηο πνπ ε ππαηηηφηεηα είλαη ηνπ Ξαξφρνπ, ψζηε λα είλαη 

ζαθέο πφηε είλαη άζθνπε ε κεηάβαζε θαη ε απαζρφιεζε ζπλεξγείνπ ηνπ ΝΡΔ. Ρα παξαπάλσ δελ 

πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ζρφιηα ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ ΝΡΔ αιιά λα ηα ζπκπιεξψλνπλ. 

d. Θα πξέπεη λα ηππνπνηεζνχλ νη κεηξήζεηο επξπδσληθφηεηαο πνπ ζα δηελεξγεί ν ΝΡΔ, θαζψο ζηελ 

ηζρχνπζα Ξξνζθνξά Αλαθνξάο ΣΔΞ (παξάγξαθν 2.4.2.) δελ ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά γηα ην 

είδνο ησλ κεηξήζεσλ πνπ νθείιεη λα θάλεη θαη λα ελεκεξψλεη ηνλ Ξάξνρν. Πε θάζε πεξίπησζε ζα 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:   

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

 Δμαζζέληζε ζήκαηνο αλά κπάληα (attenuation per band) 

 Ιφγνο ζήκαηνο πξνο ζφξπβν αλά κπάληα (SNR per band) 

 Ηζρχο ζήκαηνο (output power) 

 Βαζηθή πκθσλία Επηπέδνπ Τπεξεζηψλ (SLA) 

Θα πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά νη βαζηθνί / ειάρηζηνη ππνρξεσηηθνί φξνη (πνηφηεηαο / 

παξακέηξσλ ππεξεζηψλ) θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα εληφο ησλ νπνίσλ, ν ΝΡΔ δεζκεχεηαη λα 

παξέρεη ην δηαθξηηφ πξντφλ VPU Light θαη λα απνθαζηζηά ηηο ζρεηηθέο βιάβεο, θαζψο θαη ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ην νπνίν δεζκεχεηαη λα θαηαβάιεη 

ν ΝΡΔ σο πνηληθή ξήηξα ζηνλ Ξάξνρν, ζε πεξίπησζε κε πξνζήθνπζαο, ηδίσο κε έγθαηξεο 

εθπιήξσζεο ηεο ζπκθσλεζείζαο παξνρήο. 

 Πεξηνξηζκνί δηάζεζεο ππεξεζίαο VPU Light 

Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο VPU Light δελ είλαη εθηθηή. 

 Νένη ζπκβαηηθνί φξνη θαη ηξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ  

Δίλαη θξίζηκν λα θνηλνπνηήζεη έγθαηξα ΝΡΔ ηνπο επηπιένλ ζπκβαηηθνχο φξνπο δηάζεζεο ηνπ 

Ξξντφληνο γηα ζρνιηαζκφ θαη επεμεξγαζία απφ ηνπο Ξαξφρνπο.  
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Παξαηεξήζεηο επί ησλ άξζξσλ: 

Ι. Ωο πξνο ην Μέξνο Α’, “Εκπνξηθή θαη ηερληθή πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο” 

1. Πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο VPU Light 

 «Ζ ππεξεζία VPU Light παξέρεηαη κφλν ζηα ζεκεία φπνπ ν ελεξγφο εμνπιηζκφο ΝΡΔ (Ethernet VDSL 

DSLAM) είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζηελ ππαίζξηα θακπίλα (φπσο απηά επεθηείλνληαη ζηαδηαθά ζην πιαίζην 

αλάπηπμεο ηνπ NGA δηθηχνπ ηνπ ΝΡΔ (roll-out). Ζ ζρεηηθή πιεξνθνξία ηεο ζηαδηαθήο επέθηαζεο, ζα 

αλαθνηλψλεηαη ηαθηηθά απφ ηνλ ΝΡΔ.» 

Ξξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ε ηειεπηαία ππνγξακκηζκέλε πξφηαζε ζχκθσλα κε 

ηελ θάησζη αλαθνξά φπσο νξίδεηαη ζηελ ηζρχνπζα Ξξνζθνξά Αλαθνξάο Σνλδξηθήο Δπξπδσληθήο 

Ξξφζβαζεο: 

«…..Ζ ζρεηηθή πιεξνθνξία ηεο ζηαδηαθήο επέθηαζεο (roll-out) ηνπ δηθηχνπ VDSL [KV], παξέρεηαη 

κέζσ ησλ Ξ.Π WCRM-LLU θαη WCRM-VDSL θαη ελεκεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) κήλεο πξν ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ DSLAMs ζε ππαίζξηεο θακπίλεο ζε λέα Α/Θ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

3.3 ζεκείν 10 ηεο Ξξνζθνξάο Αλαθνξάο Σνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Ξξφζβαζεο. Ν ΝΡΔ αλαξηά ζην W-

CRM, αλά εμάκελν, πξφβιεςε ησλ πεξηνρψλ (Θσδηθφο θαη Όλνκα Αζηηθνχ Θέληξνπ (Α/Θ), αξηζκφο θαη 

δηεχζπλζε KV) ζηηο νπνίεο ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην NGA δίθηπν ηνπ ηνπο επφκελνπο έμη κήλεο.» 

 «Νη εξγαζίεο δηαζχλδεζεο ζην δίθηπν πξφζβαζεο γίλνληαη απφ ηνλ ΝΡΔ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφ ηνλ 

Ξάξνρν ε εθηέιεζε θάπνηαο εξγαζίαο ή επέλδπζεο.» 

Λα αθαηξεζεί ε αλσηέξσ ππνγξακκηζκέλε θξάζε. Νη πάξνρνη επσκίδνληαη ηεξάζηηα θφζηε ζε επίπεδν 

ρνλδξηθήο γηα ηελ πινπνίεζε θαη παξνρή ηεο ππεξεζίαο, ζπλεπψο δελ θαηαλννχκε ηελ σο άλσ 

αλαθνξά θαη θξίλνπκε ζθφπηκν λα αθαηξεζεί.  

 

2. Πξνυπνζέζεηο δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο 

 «Γηα ηελ παξνρή ηεο αξρηθήο κνξθήο ηεο ππεξεζίαο VPU Light, ηζρχνπλ νη παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο….» 

Λα αθαηξεζεί ε αλσηέξσ ππνγξακκηζκέλε πξφηαζε. Θα πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ κε πιεξφηεηα ζην 

παξφλ θείκελν φιεο νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο.  

 

 «……Ν ΞΑΟΝΣΝΠ ζα πξέπεη λα έρεη ππνγξάςεη ηελ ηζρχνπζα ζχκβαζε RUO θαη λα ιακβάλεη ήδε 

ππεξεζίεο Ξιήξνπο Ρνπηθνχ Βξφρνπ (ΞΡνΒ).  

…. Ν ΞΑΟΝΣΝΠ ζα πξέπεη λα έρεη ππνγξάςεη ηελ ηζρχνπζα Πχκβαζε RBO ε νπνία λα πξνβιέπεη 

παξνρή ππεξεζηψλ ηερλνινγίαο VDSL.»  
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Γελ πξέπεη λα ζεσξείηαη πξνυπφζεζε ε ππνγξαθή ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο γηα ηελ εθθίλεζε δηάζεζεο 

ηεο ππεξεζίαο. 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 Ξξνζθνξά 

Αλαθνξάο.  

 

 …….Ν ηειηθφο ρξήζηεο λα βξίζθεηαη εληφο πεξηνρήο θάιπςεο ηεο ππαίζξηαο θακπίλαο ΝΡΔ, φπνπ έρεη 

εγθαηαζηαζεί VDSL DSLAM.» 

Λα πξνζηεζεί γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ζην ηέινο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ε θάησζη πξφηαζε, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ξξνζθνξά Αλαθνξάο ΣΔΞ: 

«Ζ δηαζεζηκφηεηα απηή αλαθνηλψλεηαη ζηνλ Ξάξνρν ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Ξ.Π. WCRM-LLU θαη 

WCRM-VDSL.» 

 

3. Σεξκαηηθφο εμνπιηζκφο (CPE) 

«…Ν εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα πιεξνί, θαηά ην ειάρηζην, ζπγθεθξηκέλα standards γηα ηα νπνία ν ΝΡΔ ζα 

ελεκεξψζεη ηνπο Ξαξφρνπο εγθαίξσο.» 

Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα εληαρζνχλ ζην παξφλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα 

πιεξνχληαη απφ ηνλ  ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ γηα ην VPU light. 

 

4. ρεκαηηθή απεηθφληζε ππεξεζίαο VPU Light ηχπνπ DSLAM 

Έλα δήηεκα πνπ ζέινπκε λα ζίμνπκε αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ backhaul ππεξεζηψλ είλαη φηη ν 

ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηνλ ΝΡΔ θαη εηδηθφηεξα ε θαηαλνκή ησλ νκάδσλ 

DSLAM ζε δηαθνξεηηθά switches, ππνρξεψλεη ηνπο παξφρνπο ζε νξηζκέλα Α/Θ λα πξνκεζεχνληαη 

πνιιαπιέο ΤΜΕΦ ζην ίδην Α/Κ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ζχλνιν ησλ 

θακπηλψλ ηνπ Α/Θ φπνπ παξέρνληαη ππεξεζίεο ηχπνπ DSLAM. Ρν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί πξφζζεην 

ζεκαληηθφ θφζηνο γηα ηνπο παξφρνπο. Πην πιαίζην απηφ θξίλνπκε επηβεβιεκέλν λα εμεηαζηεί θαη λα 

πινπνηεζεί λένο ηξφπνο ζχλδεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζχλδεζε λα πινπνηείηαη κε κηα εληαία ΠΚΔΦΠ 

ηχπνπ DSLAM ζε interface 1GB ή 10GB φπνπ ππάξρεη αλάγθε επαχμεζεο.  

 

 

 

 

 


