Γενικά Σσόλια Forthnet
1. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ην λα επηηξαπεί ζηνλ ΟΤΔ ε παξνρή xDSL από θακπίλα ζα ζηεξνύζε από
ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο ηε δπλαηόηεηα λα ηνλ αληαγσληζηνύλ, δεδνκέλεο ηεο ζαθνύο ππεξνρήο πνπ ζα
δεκηνπξγνύζε γηα ηνλ ΟΤΔ ε εγγπεκέλε ηαρύηεηα ησλ 20 Mb γηα όινπο ηνπο xDSL πειάηεο ηνπ. Μηα ηέηνηα
πξννπηηθή ζα πξηκνδνηνύζε ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ηνπ ΟΤΔ ζε βάξνο ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο πεξαηηέξσ
αλάπηπμεο ηεο επξπδσληθόηεηαο ζηελ Διιάδα. Η ΔΔΤΤ νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθώλ πγηνύο
αληαγσληζκνύ θαη ηδίσο γηα ηελ απνηξνπή de facto θαηαζηάζεσλ πνπ επλννύλ ηνλ πάξνρν πνπ θαηέρεη θαη
δηαρεηξίδεηαη ην δίθηπν πξόζβαζεο.
2. Σε θάζε πεξίπησζε, ιακβάλνληαο ππόςε όηη δελ έρνπλ γίλεη δνθηκέο γηα ην πσο επεξεάδεη ην xDSL από ηελ
θακπίλα ην xDSL ζην αζηηθό θέληξν, εηδηθά ζε κεγαιύηεξεο ηνπ 1km απνζηάζεηο, ζα πξέπεη λα απαγνξεπηεί ε
παξνρή ππεξεζηώλ xDSL από θακπίλα, έζησ θαη πξνζσξηλά, κέρξηο όηνπ γίλνπλ κεηξήζεηο θαη, εθόζνλ
δηαπηζησζεί όηη ρξεηάδεηαη, λα κπνπλ θαη κάζθεο.
3. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην ζελάξην ηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ θακπηλώλ από ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο είλαη
δπζκελέο γηα ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο, θαζώο νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ζα αληηκεησπίζνπλ πξόζζεηα
πξνβιήκαηα αδεηνδόηεζεο από ηνπο ΟΤΑ. Η ηδηαίηεξα αξλεηηθή εκπεηξία ησλ ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ ζηελ
ρνξήγεζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο, θαζηζηά ζαθέο όηη ν ΟΤΔ ζα έρεη ζαθέο πξνβάδηζκα έλαληη ησλ ελαιιαθηηθώλ
παξόρσλ. Αθόκε θη αλ εμαζθαιηδόηαλ όηη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη δελ ζα αληηκεηώπηδαλ κεγαιύηεξεο δπζρέξεηεο
ζηελ αδεηνδόηεζε ζε ζρέζε κε ηνλ ΟΤΔ, ε πθηζηάκελε ππνδνκή ηνπ ΟΤΔ δίλεη ζηνλ ηειεπηαίν μεθάζαξν
αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα (επρεξέζηεξε ε αληηθαηάζηαζε ππαξρνπζώλ θακπηλώλ ζε ζρέζε κε ηελ εγθαηάζηαζε
λέσλ).
4. Γεδνκέλνπ όηη ν παξώλ Καλνληζκόο επηρεηξεί λα ξπζκίζεη δεδνκέλα ηεο αγνξάο πνπ αθόκε δελ έρνπλ
δηακνξθσζεί, ζεσξνύκε όηη ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά όηη ν παξώλ Καλνληζκόο ζα έρεη κεηαβαηηθό ραξαθηήξα
θαη όηη ε ΔΔΤΤ ζα επαλεμεηάζεη κεηά από εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα ην θαηά πόζν ν Καλνληζκόο ρξήδεη
αλαζεώξεζεο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο.
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Πποηάζειρ

Σηε παξάγξαθν 3 ηνπ ππό δηαβνύιεπζε θεηκέλνπ αλαθέξεηαη όηη ζηόρνο
ηνπ Καλνληζκνύ είλαη ε ζέζπηζε “θνηλώλ” θαλόλσλ ιεηηνπξγίαο γηα ηα
ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο xDSL , λα “δηαζθαιηζηεί ε ηζόηηκε πξόζβαζε ζην
ράιθηλν δίθηπν πξόζβαζεο όισλ ησλ παξόρσλ”. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ
Καλνληζκνύ ζα πξέπεη λα αλαδηαηππσζεί θαζώο ν ζηόρνο ηεο δηαζθάιηζεο
ηεο ηζόηηκεο πξόζβαζεο ζην ράιθηλν δίθηπν ηνπ ΟΤΔ είλαη επξύηεξνο θαη
δελ εμαζθαιίδεηαη κε ή κόλν κε ηνλ παξόληα Καλνληζκό, ν νπνίνο
ζεζπίδεη αλύπαξθηνπο κέρξη ζήκεξα θαλόλεο κε ζθνπό λα πξνθπιαρζεί ε
νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ήδε πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ κέζσ ΤνΒ, έλαληη
ηεο ζρεδηαδόκελεο αλάπηπμεο από ηνλ θάηνρν θαη δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηύνπ
ραιθνύ, ηερλνινγίαο πνπ δύλαηαη λα βιάςεη ηελ πνηόηεηα ησλ ήδε
πξνζθεξόκελσλ
από
ελαιιαθηηθνύο
παξόρνπο
ππεξεζηώλ.
Απνζαθεληζκέλνο ζηόρνο ηνπ Καλνληζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνζηαζία
ησλ παξερόκελσλ ζήκεξα ππεξεζηώλ κέζσ ηνπ ράιθηλνπ δηθηύνπ
πξόζβαζεο ηνπ δεκόζηνπ ζηαζεξνύ ηειεπηθνηλσληαθνύ (όρη κόλν
ηειεθσληθνύ) δηθηύνπ ηνπ ΟΤΔ θαη όρη απιά ε ζέζπηζε θνηλώλ θαλόλσλ
ιεηηνπξγίαο. Σε θάζε πεξίπησζε, ν παξώλ Καλνληζκόο “ζηνρεύεη” ζηελ
πξνζηαζία ηεο δπλαηόηεηαο παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνξεηηθώλ
ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο πξόζβαζεο δεκόζην
ηειεπηθνηλσληαθό δίθηπν ηνπ ΟΤΔ, ελώ δελ είλαη βέβαην όηη επαξθεί γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο ηζνηηκίαο ζηε ρξήζε ηνπ δηθηύνπ θαη ηελ ηζόηηκε παξνρή
ππεξεζηώλ κέζσ απηνύ, ηδίσο ελόςεη ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπλζεθώλ πνπ
ελδερνκέλσο ζα αλαθύςνπλ από ηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ησλ
ππνδνκώλ πξόζβαζεο κε ρξήζε εμνπιηζκνύ VDSL2 (βι θαη άξζξν 7.3,

Θεσξνύκε όηη ν ζθνπόο ηνπ
Καλνληζκνύ
πξέπεη
λα
αλαδηαηππσζεί σο εμήο: “η
θέζπιζη κανόνων λειηοςπγίαρ
για ηα ζςζηήμαηα ηεσνολογίαρ
xDSL με ζηόσο ηην ελάσιζηη
δςναηή
διαηάπαξη
ηων
ςπηπεζιών πος ήδη παπέσονηαι
μέζω ηηρ ππόζβαζηρ ζηον ΤοΒ
και ηην εξςπηπέηηζη ηηρ
δςναηόηηηαρ
παπάλληληρ
λειηοςπγίαρ ηων διαθοπεηικών
ςπηπεζιών πος παπέσονηαι μέζω
ηηρ
ππόζβαζηρ
δημόζιο
ηηλεπικοινωνιακό δίκηςο ηος
ΟΤΕ”.
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Σηα ζεκεία εηζαγσγήο ζήκαηνο δελ πεξηιακβάλεηαη ν θαηαλεκεηήο ηνπ
θηηξίνπ (escalit) αγλνώληαο κ' απηό ηνλ ηξόπν ηελ παξνρή ππεξεζηώλ
FTTB. Παξ' όιν πνπ ε πινπνίεζε ηέηνηνπ ηύπνπ ππεξεζηώλ κπνξεί λα
εηπσζεί όηη ππεξβαίλεη ηα όξηα ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ, θαζώο ν εμνπιηζκόο
ηνπνζεηείηαη κεηά ην escalit, εθηηκνύκε όηη ε πιήξεο απνπζία ζρεηηθήο
αλαθνξάο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζην κέιινλ. Χξήδεη
ηδηαίηεξεο πξνζνρήο δε θαζώο σο "δίθηπν πξόζβαζεο" νξίδεηαη "ην ηκήκα
ηνπ ΓΣΤΓ ηνπ ΟΤΔ από ην γεληθό θαηαλεκεηή ηνπ αζηηθνύ θέληξνπ ΟΤΔ
μέσπι ηο ηεπμαηικό ζημείο αςηού ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος
ζςνδπομηηή". Γεδνκέλνπ όηη από ηνλ νξηζκό δελ είλαη ζαθέο αλ ην
ππνγξακκηζκέλν αλαθέξεηαη ζην escalit ή ζηελ νηθηαθή πξίδα ηνπ
ζπλδξνκεηή, ζεσξνύκε όηη ε δηαηύπσζε ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ
ζπληζηά απαγόξεπζε ππεξεζηώλ FTTB θαη ρξήδεη δηόξζσζεο.
Η ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο απνθιείεη, ηελ ηαπηόρξνλε ύπαξμε
εμνπιηζκνύ xDSL ζε ελδηάκεζν θαη αθξαίν ΚΑΦΑΟ. Απηό ζεκαίλεη όηη
ην ζελάξην εγθαηάζηαζεο VDSL ζε ελδηάκεζν θαηαλεκεηή γηα
ζπγθέληξσζε πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο ΚΑΦΑΟ δελ κπνξεί λα έρεη
πξννπηηθή θαζώο αλά πάζα ζηηγκή ζα κπνξνύζε λα παξαζύξεη ηνλ πάξνρν
πνπ ζα ην επηιέμεη ζε αλαγθαζηηθό αλαζρεδηαζκό ηνπ δηθηύνπ θαη θαηά
ζπλέπεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ηνπ πιάλνπ. Η ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο
ζα πξέπεη λα δηαγξαθεί δηόηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απαγνξεύεη ζηνπο
ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο λα ζπγθεληξώζνπλ πεξηζζόηεξα ΚΑΦΑΟ ζε
δηθέο ηνπο θακπίλεο, πξαθηηθή πνπ ζα απνηεινύζε ηνλ κνλαδηθό ηξόπν γηα
λα είλαη απνζβέζηκε κηα ζρεηηθή επέλδπζε από θάπνηνλ ελαιιαθηηθό
πάξνρν.

Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε ρξήζε
xDSL, FTTB θαη FTTH ζηνλ
θαηαλεκεηή ηνπ θηηξίνπ.

Θα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε
ζπγθέληξσζε πνιιώλ ΚΑΦΑΟ ζε
έλα θεληξηθό, δεδνκέλνπ όηη απηόο
είλαη ν κνλαδηθόο ηξόπνο πνπ ζα
επέηξεπε ζε θάπνηνλ ελαιιαθηηθό
πάξνρν λα θάλεη θάπνηα επέλδπζε.
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Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ επηηξέπεη ηε ρξήζε ζπκκεηξηθώλ profile VDSL2
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8 (πποζθήκη)

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξνθίι 12a ζε θακπίλεο. Σεκεηώλεηαη όηη ζηα
ζελάξηα δνθηκώλ πνπ εμεηάζηεθαλ κε ηελ νκάδα εξγαζίαο ηεο ΔΔΤΤ, δελ
πεξηιακβαλόηαλ ζελάξην κε ηέηνην πξνθίι ζε θακπίλα.
Μεηά ηελ Παξάγξαθν 4.7 ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί έλα αθόκα ζεκείν
εηζαγσγήο ζεκάησλ VDSL, ζην escalit ηνπ πειάηε πξνο ηνλ πειάηε
(παξνρή VDSL ζε πνιπθαηνηθία).
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Πξνηείλεηαη ε αλαδηαηύπσζε ηνπ ιεθηηθνύ ζύκθσλα κε ην θάησζη:
"Οι ηετνολογίες ISDN, SDSL, HDSL, SHDSL/SHDSL.bis, ADSL/2/2+
Annex B, L και M καηαρτήν επιηρέπονηαι για εγκαηάζηαζη ζηο γενικό
καηανεμηηή ηοσ αζηικού κένηροσ ηοσ ΟΤΕ, εκηός εάν αποδειτθεί όηι
επιδρούν αρνηηικά ζηη λειηοσργία ηων ADSL2+ Annex A ή/και VDSL2"
Η δηαδηθαζία απόδεημεο είλαη αζαθήο θαη ζα πξέπεη λα
ζπγθεθξηκελνπνηεζεί.
Γηαθσλνύκε κε ην πεξηερόκελν ηεο δηάηαμεο ηδίσο ζε πεξίπησζε πνπ δελ
δηαηίζεηαη σο ππεξεζία ρνλδξηθήο από ηνλ ΟΤΔ ην naked-DSL κε QoS.
Δπηπιένλ, ε δηάηαμε θξίλεηαη πξνβιεκαηηθή θαζώο δεκηνπξγεί
αβεβαηόηεηα ηδίσο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 10. Πνην ην δηαηαθηηθό θαη πνηα ε έλλνκε ζπλέπεηα ηεο κε
ηήξεζήο ηνπ.
Η απαγόξεπζε ή όρη είλαη αζαθήο θαζώο δελ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή Πξνηείλεηαη λα απαιεηθζεί απηή ε
πιεξνθνξία ηνπ δηθηύνπ θαη ησλ αζηεξνηεηξάδσλ ζην WCRM, θαη παξάγξαθνο θαη λα παξακείλεη ε 5
πηζαλόηαηα δελ κπνξεί λα ππάξμεη ηέηνηα θαηαγξαθή.
(κε ηελ θαηάιιειε σο άλσ
αλαθεξόκελε πξνζαξκνγή).
Ο πεξηνξηζκόο ησλ 100 κέηξσλ δελ πξέπεη λα είλαη δεζκεπηηθόο,
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Άπθπο 8

δεδνκέλνπ όηη κε ηα πθηζηάκελα αδεηνδνηηθά πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνληαη κε ηνπο ΟΤΑ, δελ είλαη δπλαηόλ λα γλσξίδνπκε εάλ ζα
ππάξρεη ζεκείν ζύλδεζεο ζηα 100 κέηξα ή ζε απόζηαζε πνπ ζα
ππεξβαίλεη ηα 100 κέηξα.
Ο πεξηνξηζκόο ησλ 20db ζα πξέπεη λα έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ην
9
ΚΑΦΑΟ θαη όρη ηνλ πειάηε, δεδνκέλνπ κάιηζηα όηη κέρξη ζήκεξα δελ
έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο ηα ζηνηρεία
θάιπςεο ησλ ΚΑΦΑΟ, παξά ηα ζρεηηθά αηηήκαηά ηνπο. Σε θάζε
πεξίπησζε, ηα ζηνηρεία θάιπςεο ησλ ΚΑΦΑΟ ζα πξέπεη λα
γλσζηνπνηεζνύλ άκεζα ζηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο.
3
Παξαθαινύκε όπσο θαηαζηεί γλσζηό από ηελ ΔΔΤΤ ην θξηηήξην επηινγήο
ππνπαξάγξαθνο ηεο ηηκήο 3,75MHz σο fmax.
δ
Η πξνϋπόζεζε ππνζηήξημεο UPBO ηίζεηαη σο δπλαηόηεηα. Γελ ππάξρεη ε
αλαγθαία μεθάζαξε απαίηεζε ελεξγνπνίεζήο ηνπ.
Σηε δεύηεξε πεξίνδν πξνηείλεηαη λα πεξηιεθζεί ε εμήο πξνζζήθε «Η
1
ππνρξέσζε απηή πεξηνξίδεηαη κόλν γηα ηα ζεκεία όπνπ έρεη ήδε
εγθαηαζηαζεί ελεξγόο εμνπιηζκόο ή πξόθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί “εληόο ηνπ
επόκελνπ εμακήλνπ”…»
Πξνηείλεηαη λα νξηζηεί ζπγθεθξηκέλα θαηάιιεινο/έγθαηξνο ρξόλνο
3
γλσζηνπνίεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ησλ κεηξήζεσλ ζηελ ΔΔΤΤ θαη
ζηνπο ινηπνύο παξόρνπο.
Να νξηζηεί θνζηνζηξεθήο ππνινγηζκόο ηνπ θόζηνπο ησλ κεηξήζεσλ.
6
8

Θα πξέπεη λα ππνρξεώλεηαη ν ΟΤΔ λα γλσζηνπνηεί ηπρόλ επηθείκελεο
αιιαγέο ζην δίθηπν πξόζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν εύινγν ρξνληθό
δηάζηεκα πξηλ ηηο αιιαγέο απηέο.
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Να απαιεηθζεί ε θξάζε «πξνζθνκίδνληαο όια ηα ζηνηρεία πνπ
ππνζηεξίδνπλ ην αίηεκά ηνπ». Η δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εμέηαζεο
αηηήκαηνο επίιπζεο δηαθνξάο πεξηγξάθεηαη κε επάξθεηα ζην άξζξν 18
ηνπ Ν. 3431/2006.
Γεδνκέλνπ όηη παξαηεξείηαη όηη ε εμέηαζε αηηεκάησλ από ηελ ΔΔΤΤ
θαζπζηεξεί, πξνηείλεηαη λα ηεζεί εηδηθή, ζύληνκε πξνζεζκία
αηηηνινγεκέλεο απάληεζεο ηεο ΔΔΤΤ ζε ζρεηηθά αηηήκαηα.
Η πξόβιεςε όηη ν ΟΤΔ ζα εμεηδηθεύζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο
Καλνληζκνύ θξίλεηαη πξνβιεκαηηθή. Ο παξώλ Καλνληζκόο ξπζκίδεη
εηδηθά ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο θάζκαηνο θαη έγρπζεο ηζρύνο ζην δίθηπν
πξόζβαζεο θαη αξκόδηα γηα ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηνπ Καλνληζκνύ
ζα πξέπεη λα είλαη ε ΔΔΤΤ.
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