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Περίληψη 

Χξ δίηηομ New Generation Access (NGA), μκμιάγμκηαζ ηα Γίηηοα Πνυζααζδξ 
Νέαξ Γεκζάξ, ιζα κέα ανπζηεηημκζηή πνμζέββζζδ εκυξ «ιεθθμκηζημφ» δζηηφμο 
πνυζααζδξ, πμο ζηυπμ έπεζ κα λεπενάζεζ ημοξ πενζμνζζιμφξ ημο παναδμζζαημφ 
πάθηζκμο δζηηφμο (Cu) ζε εφνμξ γχκδξ ηαζ οπδνεζίεξ, πνμζθένμκηαξ ορδθέξ 
ηαπφηδηεξ, ηαθφπημκηαξ ηζξ ακάβηεξ ηςκ ζοκδνμιδηχκ ζε ιεβάθμ αάεμξ πνυκμο 
ηαζ ιεηαηνέπμκηαξ ημ πμθφπθμημ παναδμζζαηυ δίηηομ ζε έκα εκζαίμ δίηηομ υπμο 
υθεξ μζ οπδνεζίεξ εα οπμζηδνίγμκηαζ απυ ημ πνςηυημθθμ IP. 

Ζ ζηνμθή πνμξ ηδ πνήζδ μπηζηχκ ζκχκ βζα ηα NGA είκαζ ζπεδυκ ιμκυδνμιμξ. Σμ 
ιυκμ ίζςξ ειπυδζμ πμο εα ιπμνμφζε κα επζαναδφκεζ αοηή ηδ ιεθθμκηζηή πμνεία 
ηςκ Γζηηφςκ Πνυζααζδξ Νέαξ Γεκζάξ είκαζ ημ απαβμνεοηζηυ ηυζημξ  εβηαηάζηαζδξ 
βζα έκα αιζβχξ μπηζηυ δίηηομ FTTH (Fiber to the home) ή βζα έκα δίηηομ FTTB 
(Fiber to the building), ιε ηδκ μπηζηή ίκα κα λεηζκάεζ απυ ημ Αζηζηυ Κέκηνμ ηαζ κα 
ηαηαθήβεζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ μζηίαξ (FTTH) ηαζ ζημ ηηίνζμ (FTTB) ακηίζημζπα. Γζα 
ηδκ δζεοηυθοκζδ ηδξ οθμπμίδζδξ ιζαξ ηυζμ ιεβάθδξ επέκδοζδξ απυ ημοξ 
δζάθμνμοξ ηδθεπζημζκςκζαημφξ πανυπμοξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ φζηενα απυ δδιυζζα 
δζααμφθεοζδ,  μνίζηδηακ κέμζ ηακμκζζιμί, (ιε ζζπφ απυ ημ 2009), υζμκ αθμνά ηδκ 
εζςηενζηή ηδθεπζημζκςκζαηή ηαθςδίςζδ ηςκ ηηζνίςκ ιε ζημπυ κα εκζζποεεί δ 
πανμοζία ηςκ FTTH ηαζ FTTB. 

Χζηυζμ, δ ζζπκή μζημκμιζηή  δφκαιδ ηςκ επεκδοηχκ ζηδκ Δθθάδα ηαζ δ έθθεζρδ 
Δονςπασηήξ ζοβπνδιαημδυηδζδξ ή δδιυζζαξ επέκδοζδξ πνμξ ημοξ πανυπμοξ 
ηδθεπζημζκςκζαηχκ οπμδμιχκ ζηδ πχνα έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδκ ακάβηδ βζα 
ζπεδίαζδ εκυξ ηεπκμμζημκμιζημφ εκαθθαηηζημφ πθάκμο βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ 
Γζηηφςκ Πνυζααζδξ Νέαξ Γεκζάξ ηαζ ηδξ Δονογςκζηυηδηαξ ζηδ πχνα ιαξ. Ζ θφζδ 
πνμξ αοηή ηδ ηαηεφεοκζδ δυεδηε απυ ημκ ηονίανπμ ηδθεπζημζκςκζαηυ πάνμπμ ηδξ 
πχναξ, ημκ ΟΣΔ, μ μπμίμξ  δζαεέηεζ ζηδ ηαημπή ημο, ημ  αζηζηυ δίηηομ παθημφ πμο 
ηαθφπηεζ ημ 92% ημο ηδθεπζημζκςκζαημφ πάνηδ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ μ μπμίμξ έπεζ ήδδ 
επεκδφζεζ ζηα NGA ημ πμζυ ηςκ 2 δζξ € ηα ηεθεοηαία 5 πνυκζα. Ζ ιμνθή ηςκ NGA 
πμο ακέπηολε μ ΟΣΔ ζηδνίγεηαζ ζηδ ηαζκμημιία ημο ζοκδοαζιμφ παθημφ ηαζ 
μπηζηήξ ίκαξ. Οζ 2 δζαθμνεηζηέξ ηεπκμθμβίεξ ηαθςδίςκ, ζοκοπάνπμοκ ηαζ 
ζοκενβάγμκηαζ πνμζθένμκηαξ ηζξ οπδνεζίεξ ημο VDSL2 ηαζ ημο FTTC( Fiber to the 
Cabinet) βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ NGA. ε αοηυ ημ ιμκηέθμ ακάπηολδξ ηςκ NGA, μ 
ΟΣΔ εηιεηαθθεφεηαζ ημ ήδδ οπάνπμκ απενπυιεκμ δίηηομ παθημφ ηςκ οπαίενζςκ 
ηαηακειδηχκ, ημοξ μπμίμοξ ακηζηαεζζηά ιε πνμδβιέκεξ ηαιπίκεξ ηφπμο Γ2 ηαζ Γ3, 
ημπμεεηχκηαξ μπηζηή ίκα απυ ημ Αζηζηυ Κέκηνμ ιέπνζ ηδ ηαιπίκα ηαζ 
ελαζθαθίγμκηαξ  έηζζ ημ εθάπζζημ εφνμξ γχκδξ ηςκ 50 Mbps  ιε πμθφ ιζηνυηενμ 
ηυζημξ έκακηζ ηςκ ανπζηεηημκζηχκ FTTH ηαζ FTTB.  

ηδ πανμφζα ιεηαπηοπζαηή δζαηνζαή πένακ ηδξ ακάθοζδξ ηςκ επζιένμοξ 
ηεπκμθμβζηχκ εειάηςκ βζα ηα Γίηηοα Πνυζααζδξ Νέαξ Γεκζάξ (NGA), ακαθφεηαζ δ 
παναδμζζαηή δμιή ημο δζηηφμο πνυζααζδξ ιε παθηυ, δ ακηζηαηάζηαζδ ημο απυ 
ηδκ Ανπζηεηημκζηή FTTX ηαζ δ εηηεηαιέκδ πνήζδ μπηζηήξ ίκαξ ηαζ βίκεηαζ ακαθμνά 
ζηα ιεθθμκηζηά Παεδηζηά Οπηζηά Γίηηοα PONS (Passive Optical Networks) πμο 
ζημπυ εα έπμοκ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ηα NGA. Κφνζμξ ζημπυξ υιςξ ηδξ 
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ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ, είκαζ κα ακαδείλεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιέζς εκυξ 
Φδθζαημφ Γεςβναθζημφ Πθδνμθμνζαημφ οζηήιαημξ - GIS( Geographical 
Information Systems), ιπμνμφιε κα πναβιαημπμζήζμοιε ιζα ηεπκμμζημκμιζηή 
δζηηοαηή ιεθέηδ βζα ηα NGA. Ζ εηπυκδζδ ημο παναδείβιαημξ ιεθέηδξ ηςκ NGA  
οθμπμζήεδηε ζημ Δπζπεζνδζζαηυ Φδθζαηυ Γεςβναθζηυ Πθδνμθμνζαηυ φζηδια 
GIS-ΟΣΔ, ημ μπμίμ μ ΟΣΔ έπεζ ακαπηφλεζ ιε ζημπυ κα πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα κα 
πναβιαημπμζεί ηζξ Μεθέηεξ ηςκ NGA ζε ρδθζαηή ιμνθή. 

Abstract 

New Generation Access (NGA), are the networks built according to a new 
architecture approach, so called as 'future' network access, which bypasses the 
limitations of the traditional copper network (Cu) bandwidth and services, offering 
high speeds, covering the needs of subscribers over a long time and transforming 
the traditional complex network in a single network where all the services are 
supported under the IP protocol.  

 
The shift towards the use of optical fibers for NGA is almost obligatory while 
perhaps the only obstacle that could slow down the expansion of NGA networks is 
the prohibitive cost of installing a purely optical FTTH (Fiber to the home) or a 
FTTB (Fiber to the building) network where the optical fiber starts from the urban 
center and ends within the home (FTTH) or the building (FTTB), respectively. To 
facilitate the implementation of such a large investment by various telecom 
operators in Greece, there were public consultations to establish regulations, in 
effect since 2009 for our country, especially regarding the internal 
telecommunication building’s wiring and the strengthening of the FTTH and FTTB 
architectures.  

 
However, the weak economic power of private investors in Greece and the 
absence of European co-financing or public investment to the telecom companies 
in our country generated the need to design an alternative techno-economic plan 
for the development of NGA networks and Broadband in our country. The solution 
in that direction was given by the dominant telecommunication provider in the 
country, Hellenic Telecommunications Organization (OTE S.A.), who owns the 
urban copper network covering up to 92% of the telecom map of Greece. OTE has 
already invested in the NGA networks € 2 billion over the last five years. The form 
of the NGA developed by OTE was based on the innovation of combining copper 
and fiber optic technologies where two different cables coexist and cooperate in 
providing services and VDSL2 and FTTC (Fiber to the Cabinet) for the 
development of the NGA technology. Basically, for the development of this NGA 
model, OTE exploits the existing outgoing copper network of the outdoor cabinets, 
by replacing them with the advanced cabinets types C2 or C3, placing fiber from 
the urban center to the cabin and ensuring the bandwidth of 50 Mbps with a much 
lower cost compared to architectural FTTH and FTTB.  

In this master thesis apart from the analysis of each individual part of the NGA’s 
technology, we also present the traditional structure of the copper access 
networks, the transition and the replacement of the FTTX architecture and the 
widespread use of optical fiber and finally we describe the successor of the NGA 
networks the PONS (Passive optical networks). However the main purpose of this 
thesis is to present and highlight the way in which through a Geographic 
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Information System – (GIS), we can carry out a techno-economical study of an 
NGA project. The preparation and utilization of an NGA project case study was 
implemented with the GIS application developed by OTE which is capable to 
conduct studies of NGA projects. 
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1. ΣΟ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΒΑΗ 

 

Χξ Γίηηομ Πνυζααζδξ, ζφιθςκα ιε ημ Δονςπασηυ Ηκζηζημφημ 
Σδθεπζημζκςκζαηήξ Σοπμπμίδζδξ (ETSI-European Telecommunications Standards 
Institute) μκμιάγεηαζ ημ ηιήια ημο ηδθεπζημζκςκζαημφ δζηηφμο πμο λεηζκά απυ ημ 
Αζηζηυ Κέκηνμ (ΑΚ) ηαζ ηαηαθήβεζ ζημκ ζοκδνμιδηή, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ημ 
Κφνζμ Γίηηομ ηαζ ημ Γίηηομ Γζακμιήξ, υπςξ πενζβνάθμκηαζ ζηδκ Δζηυκα 1.  

 

Δηθόλα 1: Παξαδνζηαθή αλάπηπμε δηθηύσλ πξόζβαζεο [πεγή: Γνύθνγινπ Σ.,  «Νέεο 

ηερλνινγίεο ηειεπηθνηλσληώλ», Greek ICT forum, Αζήλα, 2007 ] 

Ζ παναδμζζαηή ακάπηολδ ηςκ δζηηφςκ πνυζααζδξ είκαζ ζπεδζαζιέκδ 
χζηε κα πανέπεζ εκζφνιαηα ζημοξ ζοκδνμιδηέξ οπδνεζίεξ θςκήξ ηαζ δεδμιέκςκ 
(internet) πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ ιέζμ ημ δίηηομ παθημφ (Cu).    

Σμ Παναδμζζαηυ Γίηηομ Πνυζααζδξ πςνίγεηαζ ζημ Κύξην Δίθηπν, πμο 
μνίγεηαζ ςξ ημ ηιήια ημο ηδθεπζημζκςκζαημφ δζηηφμο πμο λεηζκάεζ απυ ημ Αζηζηυ 
Κέκηνμ (Α/Κ) ηαζ ηαηαθήβεζ ζημοξ Τπαίενζμοξ Καηακειδηέξ Καθςδίςκ (Καθάμ ή 
KV),ζημ Δίθηπν Δηαλνκήο, πμο μνίγεηαζ ςξ ημ ηιήια ημο ηδθεπζημζκςκζαημφ δζηηφμο 
πμο λεηζκά απυ ημοξ Τπαίενζμοξ Καηακειδηέξ Καθςδίςκ ηαζ ηαηαθήβεζ ζηζξ ηεθζηέξ 
δζαηάλεζξ (αηναίμζ δζαηθαδςηέξ - Δζηυκα 4) ημο Γζηηφμο (εζςηενζηέξ ή ελςηενζηέξ, 
ελανηάηαζ απυ ημ πμο πανέπεηαζ δ οπδνεζία ζημκ ζοκδνμιδηή) ηαζ ηέθμξ, ζημ 
Σπλδξνκεηηθό Δίθηπν πμο μνίγεηαζ ςξ ημ ηδθεπζημζκςκζαηυ ηιήια απυ ημοξ 

αηναίμοξ δζαηθαδςηέξ ςξ ημκ οκδνμιδηή.  

Ζ ανπζηεηημκζηή ηςκ επζιένμοξ ηιδιάηςκ πμο ακαθένεδηακ κςνίηενα 
είκαζ βζα ημ Κφνζμ Γίηηομ (ΚΓ) δ ημπμθμβία δέκηνμο, εκχ βζα ημ Γίηηομ Γζακμιήξ 
(ΓΓ) ή Απενπυιεκμ Γίηηομ δ ημπμθμβία αζηένα. Καζ ζηζξ 2 ανπζηεηημκζηέξ ηα 
ηαθχδζα παθημφ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ αεςνάηζζηα ζοκεζηναιιέκςκ γεοβχκ 
ιε ιυκδ δζαθμνά  υηζ ζημ Κφνζμ Γίηηομ ηα ηαθχδζα είκαζ πμθφ ιεβαθφηενδξ 
πςνδηζηυηδηαξ ζε πθήεμξ αβςβχκ (θηάκμοκ ηα 2400 γεφβδ), εκχ ζημ Γίηηομ 
Γζακμιήξ ζοκδείγεηαζ κα θηάκμοκ ηα 400 γεφβδ. Σέθμξ, βζα ημ οκδνμιδηζηυ Γίηηομ 
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ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαθχδζα ηα μπμία είκαζ ειθακή, δδθαδή εκαένζα 
ηαθχδζα ηα μπμία δεκ οπενααίκμοκ ζε ιέβεεμξ ηα 10 γεφβδ. 

  Σα ηαθχδζα ημο Κονίμο Γζηηφμο είκαζ λδνμφ ηφπμο ηαζ πνέπεζ κα 
δζαηδνμφκηαζ ζηεβακά, δεκ έπμοκ δδθαδή ηάπμζμ πθδνςηζηυ οθζηυ βφνς απυ ημκ 
πονήκα ημο ηαθςδίμο ηαζ δ επζηήνδζή ημοξ επζηοβπάκεηαζ ιε ημ ζφζηδια λδνμφ 
πεπζεζιέκμο αένα. οκήεςξ ηα ηαθχδζα Κονίμο Γζηηφμο ηα ανίζημοιε 
ημπμεεηδιέκα ζε οπυβεζεξ ζηεβακέξ ζςθδκχζεζξ ζδζαζηένςξ υζμ πθδζζάγμοιε ζημ 
εηάζημηε Αζηζηυ Κέκηνμ υπμο ηαηαθήβμοκ ηα ηαθχδζα ημο Κονίμο Γζηηφμο. 

Σα ηαθχδζα ημο απενπυιεκμο δζηηφμο ή Γζηηφμο Γζακμιήξ είκαζ οπυβεζα, 
δζαηδνμφκ βφνς απυ ημ πονήκα ημο ηαθςδίμο πθδνςηζηυ οθζηυ απυ βέθδ (jelly) ιε 
ζημπυ κα απμηνέρμοκ ηδκ δζείζδοζδ οβναζίαξ εκηυξ ημο πονήκα ημο ηαθςδίμο. 

Καθχδζα αζηζημφ δζηηφμο δζαθυνςκ ηφπςκ πμο πνδζζιμπμζεί μ ηφνζμξ 
πάνμπμξ ηδθεθςκίαξ (ΟΣΔ) ζηδκ Δθθάδα, πανμοζζάγμκηαζ ζηδ Δζηυκα 2. 

 

 

Δηθόλα 2 : Αζηηθά θαιώδηα ραιθνύ [πεγή: Υ. Βαζηιόπνπινο, Γ. Κσηνύιαο, Γ. 
Ξεληθόο, Π. Βνύδδαο, Γ. Υειηώηεο, Γ. Αγαπίνπ, Σ. Γνύθνγινπ,  Δίκτσα 
πρόσβασης νέας γενιάς, Δθδόζεηο Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα, 2010] 

 

ε πενζαάθθμκηα ηα μπμία ανίζημκηαζ ζε απμιαηνοζιέκεξ πενζμπέξ ή ζε 
αναζμηαημζηδιέκεξ διζαζηζηέξ πενζμπέξ, ζοκακηάιε ημοηζά ηενιαηζζιμφ (boxes)  
ημπμεεηδιέκα πάκς ζε λφθζκμοξ ζηφθμοξ, ζηα μπμία μζ ζοκδνμιδηέξ ζοκδέμκηαζ 
ιε πνήζδ εκαένζςκ αοηυ-ζηήνζηηςκ ζοκδνμιδηζηχκ ηαθςδίςκ.  
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Σα ααζζηά είδδ αζηζηχκ ηαθςδίςκ Κονίμο Γζηηφμο ηαζ Γζηηφμο Γζακμιήξ πμο 
πνδζζιμπμζμφκηαζ πενζβνάθμκηαζ ζημκ Πίκαηα 1.    

ΖΕΥΓΗ 

ΙΑΚΩΔΘΩΝ 

JELLY Οπλισμένα 

ή όχι 

ΣΤΕΓΝΑ Οπλισμένα ή 

όχι 

ΑΥΤΟΣΤΗΡΘΙΤΑ 

Διατομή σε 
mm 

0,4 0,6 0,8 0,4 0,6 0,8 0,4 0,6 0,8 

2        X  

4        X  

6        X X 

10 X      X X X 

20 X      X X X 

30 X      X X X 

50 X      X X  

100 X      X   

150   X   X    

200 X X X  X X    

250      X    

300 X X X X X X    

350      X    

400 X X X X X X    

500 X X X X X X    

600 X X X X X X    

750      X    

800 X X  X X     

1000 X X  X X     

1200 X   X X     

1400 X   X      

1800    X      

2000    X      

2400    X      
 

 

Πίλαθαο 1 : Δίδε θαη ρσξεηηθόηεηεο θαισδίσλ αζηηθνύ δηθηύνπ [πεγή: Υ. 
Βαζηιόπνπινο, Γ. Κσηνύιαο, Γ. Ξεληθόο, Π. Βνύδδαο, Γ. Υειηώηεο, Γ. 
Αγαπίνπ, Σ. Γνύθνγινπ,  Δίκτσα πρόσβασης νέας γενιάς, Δθδόζεηο 
Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα, 2010] 

 

ημ δίηηομ πνυζααζδξ παθημφ ζοκακηάιε ηαθχδζα δζαθυνςκ ηφπςκ, 
ακαθυβςξ πμζμ ημιιάηζ ημο δζηηφμο ενεοκμφιε. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ πενίπηςζδ 
πμο πνμηφρεζ αθάαδ ζημ δίηηομ δζακμιήξ ηα ηαθχδζα πμο εα ανμφιε πμζηίθθμοκ 
θυβς ηδξ δθζηίαξ ημο δζηηφμο, άνα ιπμνεί ζημ δίηηομ εκυξ ηαζ ιυθζξ Καηακειδηή 
Καθςδίςκ κα ζοκακηήζμοιε πμθθμφξ δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ ηαθςδίςκ ιε 
δζαθμνεηζηέξ δζαημιέξ (δζάιεηνμξ ζε Φ) πμο ιπμνεί κα είκαζ απυ 0,4mm έςξ 
0,8mm.  Ακαθυβςξ ιε ηδ δζαημιή ημο ηαθςδίμο αθθά ηαζ ιε ηδ πςνδηζηυηδηα ημο, 
ηνίκεηαζ ηαζ ημ ιέβζζημ ιήημξ πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ εκζαίμ  ημιιάηζ ηαζ 
αοηυ πενζμνίγεηαζ απυ 3,5km – 9km ακηζζημίπςξ. Έκαξ βεκζηυξ ηεπκμμζημκμιζηυξ 
ηακυκαξ πμο ζζπφεζ βζα ηδ πνήζδ ηςκ δζάθμνςκ ηαθςδίςκ ακά πενίπηςζδ, είκαζ 
υηζ ζε αζηζηυ πενζαάθθμκ πνδζζιμπμζμφιε ζοκήεςξ ηαθχδζα δζαημιχκ απυ 0,4 - 
0,6mm, εκχ βζα ηδ πανμπή ηδθεθςκζηχκ οπδνεζζχκ ζε απμιαηνοζιέκεξ πενζμπέξ 
ή δοζπνυζζημοξ μζηζζιμφξ πνμηζιάηαζ δ δζαημιή ηαθςδίςκ 0,8 - 0,9mm. 
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Σα ηαθχδζα παθημφ Κονίμο Γζηηφμο ηαηαθήβμοκ ζημοξ οπαίενζμοξ 
ηαηακειδηέξ ηαθςδίςκ (ΚV) ιε ζημπυ κα ηενιαηίζμοκ ζηζξ ηεζηίκεξ ή ζηζξ 
μνζμθςνίδεξ ημο Καηακειδηή Καθςδίςκ, εκχ ηα ηαθχδζα παθημφ ημο Γζηηφμο 
Γζακμιήξ ή Απενπυιεκμο Γζηηφμο λεηζκμφκ απυ ημοξ οπαίενζμοξ Καηακειδηέξ 
Καθςδίςκ ηαζ ηαηαθήβμοκ ζημοξ αηναίμοξ δζαηθαδςηέξ (BOX ή Δζζαβςβέξ) ημο 
Γζηηφμο Γζακμιήξ.  Οζ 2 ηαηδβμνίεξ Καηακειδηχκ πμο οπάνπμοκ λεπςνίγμοκ απυ 
ηδ πςνδηζηυηδηα ηαζ ημκ ηφπμ ηενιαηζζιμφ ηαζ μνβάκςζδξ ηςκ ηαθςδίςκ ηα μπμία 
θαίκμκηαζ ηαζ ζηδκ Δζηυκα 3. Οζ παθζμφ ηφπμο Καηακειδηέξ Καθςδίςκ  είκαζ 
πςνδηζηυηδηαξ 750 γεοβχκ ηαζ θζθμλεκμφκ ζημ εζςηενζηυ ημοξ έςξ 300 γεφβδ 
Κονίμο Γζηηφμο ηαζ έςξ 450 γεφβδ βζα ημ απενπυιεκμ ή ημ Γίηηομ Γζακμιήξ, εκχ 
μνβακχκμκηαζ ζε ηεζηίκεξ ηςκ 50 ηαζ 100 γεοβχκ. Οζ κέμο ηφπμο Καηακειδηέξ 
Καθςδίςκ είκαζ πςνδηζηυηδηαξ 1200 γεοβχκ ηαζ ιπμνμφκ κα δχζμοκ έςξ ηαζ 700 
γεφβδ ζημ απενπυιεκμ δίηηομ, εκχ ιπμνμφκ ζηζξ μνζμθςνίδεξ ημοξ κα ηαηαθήλμοκ 
έςξ ηαζ 500 γεφβδ ημο Κονίμο Γζηηφμο. Οζ Καηακειδηέξ Καθςδίςκ κέμο ηφπμο 
(1200) μνβακχκμοκ ημ εζςηενζηυ ημοξ ιε μνζμθςνίδεξ ηενιαηζζιμφ βζα ηα ηαθχδζα 
παθημφ ηαζ ζημζπεζμζεζνέξ ηςκ 10 γεοβχκ. Οζ ηαηακειδηέξ ηαθςδίςκ έπμοκ 
ζοβηεηνζιέκεξ δζαζηάζεζξ ηαζ ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ιέηαθθμ ή πθαζηζηυ, 
ημπμεεημφκηαζ ζοκήεςξ πάκς ζημ πεγμδνυιζμ, ζημ υνζμ ηςκ νοιμημιζηχκ 
βναιιχκ ηςκ μζημπέδςκ, χζηε κα ιδκ ειπμδίγμοκ ηδ δζέθεοζδ ηςκ  δζενπυιεκςκ 
μπδιάηςκ ηαζ πεγχκ ηαζ ζηδνίγμκηαζ ζε ιία αάζδ πμο είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ 
ηζζιέκημ ηαζ απέπεζ ανηεηά απυ ημ έδαθμξ, βζα κα πνμζηαηεφεηαζ μ Καηακειδηήξ 
αθθά ηαζ μζ δζαηάλεζξ ηαθςδίςκ απυ θοζζηέξ ηαηαζηνμθέξ, υπςξ πθδιιφνεξ. 
Δπίζδξ, οπάνπμοκ Καηακειδηέξ Καθςδίςκ πμο ημπμεεημφκηαζ ζε 
απμιαηνοζιέκεξ πενζμπέξ ηαζ έπμοκ εκζςιαηςιέκδ ακηζηεναοκζηή πνμζηαζία.   
Οζ ζοκδεέζηενεξ εηαζνίεξ πμο πνμιδεεφμοκ ημκ ΟΣΔ ιε οπαίενζμοξ Καηακειδηέξ 
Καθςδίςκ είκαζ δ Siemens ηαζ δ Ηκηναηυι.  

 

 

Δηθόλα 3: Οη ππαίζξηεο θακπίλεο ηνπ OTE (λένπ θαη παιαηνύ ηύπνπ) έρνπλ 
ρσξεηηθόηεηα ηεξκαηηζκνύ κέρξη 1.200 θαη 750 δεύγε αληίζηνηρα, κε ιόγν 2:3 κεηαμύ 
ησλ δεπγώλ θπξίνπ θαη δηθηύνπ δηαλνκήο. 
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Οζ Αηναίμζ Γζαηθαδςηέξ ημο Απενπυιεκμο Γζηηφμο ή Γζηηφμο Γζακμιήξ 
πςνίγμκηαζ ακάθμβα ιε ημ πμο είκαζ ημπμεεηδιέκμζ, ζημ εζςηενζηυ εκυξ ηηζνίμο 
(Δζζαβςβή)  ή ζημκ ελςηενζηυ πχνμ εκυξ ηηζνίμο (BOX). Οζ Δζζαβςβέξ 
θζθμλεκμφκηαζ  ζημ εζςηενζηυ ηςκ πμθοηαημζηζχκ απυ υπμο λεηζκμφκ ηα 
ζοκδνμιδηζηά ηαθχδζα πμο θηάκμοκ ζηα δζαιενίζιαηα ηαζ έπμοκ δοκαηυηδηα 
δζαζφκδεζδξ έςξ ηαζ 50 ζοκδνμιδηχκ. Γδθαδή δ Δζζαβςβή δζαεέηεζ ζημζπεία 
ηενιαηζζιμφ (νεβηθέηεξ) έςξ 50’’ γεφβδ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα Σενιαηζηά Κμοηζά (BOX) 
ζηα μπμία δ πςνδηζηυηδηα είκαζ 10’’ ή 20’’ γεοβχκ βζα ηζξ πενζπηχζεζξ πμο 
ακαπηφζζεηαζ Γίηηομ Γζακμιήξ  εκηυξ αζηζηήξ πενζμπήξ, εκχ βζα ηζξ πενζπηχζεζξ 
απμιαηνοζιέκςκ ηαζ δοζπνυζζηςκ πενζμπχκ οπάνπμοκ ηαζ εζδζηά αθελζηέναοκα 
BOX ηα μπμία θηάκμοκ ηα 100’’ γεφβδ ηαζ ηα ζοκακηάιε απμηθεζζηζηά 
ημπμεεηδιέκα ζε ζηφθμοξ αθμφ ακαπηφζζμκηαζ ιυκμ ζε εκαένζμ δίηηομ. Ζ 
ζοκδνμιδηζηή ηαθςδίςζδ απυ ηα ελςηενζηά box ιέπνζ ημκ ζοκδνμιδηή βίκεηαζ ιε 
αοημζηήνζηηα ηαθχδζα απυ 2’’ έςξ 10’’ γεφβδ. ηδκ Δζηυκα 4 θαίκμκηαζ θεπημιενχξ 
μζ δζάθμνμζ ηφπμζ Αηναίςκ Γζαηθαδςηχκ.    

 

 

 

           Δζσηεξηθό Δηζαγσγήο                Κνπηί Σεξκαηηζκνύ ζε Σνίρν 

 

Δηθόλα 4 : Οη αθξαίνη δηαθιαδσηέο ηνπ Απεξρόκελνπ Γηθηύνπ αλά πεξίπησζε 

Απυ ηα παναπάκς ηαζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ πςξ ημ απενπυιεκμ δίηηομ 
ζηδκ Δθθάδα ζε ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία απανηίγεηαζ απμηθεζζηζηά απυ ηαθχδζα 
παθημφ ηα μπμία απέπμοκ απυ ημοξ Καηακειδηέξ ημοξ ζηζξ πενζζζυηενεξ 
πενζπηχζεζξ ηάης απυ 500 ιέηνα απυζηαζδ, ακηζθαιαακυιαζηε πυζμ δφζημθα 
αοηυ ημ οθζζηάιεκμ δίηηομ παθημφ ιπμνεί κα απαλζςεεί. Ακ ιάθζζηα 
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ζοκοπμθμβίζμοιε ημ ηυζημξ (πνμκζηυ ηαζ μζημκμιζηυ) βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ 
ζοκηήνδζδ ημοξ ζηα ηυζα πνυκζα ηδξ άνηζαξ θεζημονβίαξ ημοξ, ηαηαθήβμοιε ζημ 
ζοιπέναζια πςξ είκαζ απαβμνεοηζηή δ θφζδ ηδξ ακηζηαηάζηαζδξ ημοξ ζημ άιεζμ 
ιέθθμκ απυ ηα ηαθχδζα μπηζηχκ ζκχκ. οιπεναζιαηζηά θμζπυκ ηαζ ζοκμρίγμκηαξ 
βζα ημ νυθμ ηςκ παναδμζζαηχκ Γζηηφςκ Πνυζααζδξ παθημφ, αοηυ πμο 
απμδεζηκφεηαζ είκαζ πςξ  είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ δ ακάπηολδ εκυξ οανζδζημφ 
ιμκηέθμο ζοκφπανλδξ ηςκ δφμ αοηχκ δζαθμνεηζηχκ πνμζεββίζεςκ. Με αοηυ ημκ 
ηνυπμ, επζηοβπάκμκηαζ μζ ζηυπμζ πμο αθμνμφκ ζηδ βνήβμνδ ιεηάααζδ ζηα Γίηηοα 
Πνυζααζδξ Τρδθχκ Σαποηήηςκ, ιε ηδ ζοκδοαζηζηή πνήζδ μπηζηήξ ίκαξ ιέπνζ ηζξ 
Καιπίκεξ (FTTC) ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ημο παθημφ ιέπνζ ημκ πεθάηδ βζα ημ 
απενπυιεκμ δίηηομ, θυβς ηδξ πμθφ ηαθήξ ηαηάζηαζδξ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ πάνδ 
ζηδ ζςζηή ζοκηήνδζδ απυ ημοξ  ηεπκζημφξ ημο ΟΣΔ, ιε απμηέθεζια μζ 
εονογςκζηέξ οπδνεζίεξ ημο VDSL2 κα ελαζθαθίγμκηαζ δίπςξ επζπνυζεεηεξ 
δαπάκεξ. Απυ ηα ακςηένς, βίκεηαζ ειθακέξ υηζ δ επζθμβή FTTB/H ζε πχνεξ πμο 
δεκ δζαεέημοκ ήδδ ηαθήξ πμζυηδηαξ οθζζηάιεκμ ηαζ ποηκυ ζε ακάπηολδ δίηηομ 
δζακμιήξ δ επζθμβή ιζαξ ανπζηεηημκζηήξ NGA ιε πνήζδ αιζβχξ μπηζηχκ ζκχκ είκαζ 
μ πζμ εφημθμξ δνυιμξ, ακ ηαζ μ εηάζημηε ηδθεπζημζκςκζαηυξ πάνμπμξ εα πνέπεζ κα 
επεκδφζεζ πμθφ πενζζζυηενα, ζε ακηίεεζδ ιε ηδ πενίπηςζδ ημο ΟΣΔ υπμο 
εηιεηαθθεφεηαζ ηδκ φπανλδ ημο πμζμηζημφ απενπυιεκμο δζηηφμο παθημφ  ηαζ 
επζθέβεζ βζα ηδ πχνα ιαξ ημ ιμκηέθμ FTTC ιε VDSL2 πμο είκαζ ηαζ δ 
μζημκμιζηυηενδ θφζδ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ NGA.  
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2. ΔΙΚΣΤΑ ΠΡΟΒΑΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ (NGA) 

Δηζαγσγή 

Ζ ακάβηδ βζα επέηηαζδ ηδξ εονογςκζηυηδηαξ είκαζ μ ηονζυηενμξ θυβμξ ζημκ μπμίμ 
μθείθμοιε ηδκ δδιζμονβία ηςκ δζηηφςκ πνυζααζδξ κέαξ βεκζάξ (NGA). Σμ βεβμκυξ 
αοηυ αέααζα δεκ ζδιαίκεζ υηζ ζδιαημδμηεί ηαζ ηδκ επμπή ηδξ πθήνμοξ ιεηάααζδξ 
ηαζ εηζοβπνμκζζιμφ ημο παναδμζζαημφ εκζφνιαημο πάθηζκμο δζηηφμο απυ ηζξ 
μπηζηέξ ίκεξ. Δίκαζ υιςξ έκα εκδζάιεζμ αήια, ηαεχξ ζε επίπεδμ Δονχπδξ 
ημοθάπζζημκ, δ Δθθάδα έπεζ ακαπηφλεζ ήδδ δίηηοα κέαξ βεκζάξ πθδνχκηαξ ημοξ 
υνμοξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ βζα εονογςκζηυηδηα ζε ηαπφηδηεξ πμο θηάκμοκ ηα 50 
Μbps, ζε ιεβάθμ πμζμζηυ ηάθορδξ ηδξ πχναξ ηαζ ιε ηζξ ενβαζίεξ κα ζοκεπίγμκηαζ 
έςξ υημο αββίλμοκ ηα επζεοιδηά πμζμζηά.  

ημ πανυκ ηεθάθαζμ εα ακαθοεμφκ μζ ηνυπμζ ακάπηολδξ ηςκ δζηηφςκ 
πνυζααζδξ κέαξ βεκζάξ, μζ ηεπκμθμβίεξ πμο οπμζηδνίγμοκ, δ ανπζηεηημκζηή ημοξ 
ηαζ μζ ηεπκζηέξ εβηαηάζηαζδξ ημο κέμο ελμπθζζιμφ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ υνμζ υπςξ 
Δονογςκζηυηδηα, ΔΔΣΣ ηαζ ITU (International Telecommunication Union). 

2.1 Η ΕΤΡΤΖΩΝΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Χξ Δονογςκζηυηδηα μνίγεηαζ δ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ ζε οπδνεζίεξ πμο απαζημφκ 
ορδθέξ ηαπφηδηεξ ιεηαθμνάξ δεδμιέκςκ ηαζ θςκήξ, ιε αδζάθεζπηδ νμή 
πθδνμθμνζχκ  ηαζ ζε ιμνθή ηεπκμθμβίαξ εφημθδ ζηδ πνήζδ απυ ημ ημζκυ.  

Ζ έκανλδ ηδξ επμπήξ ηδξ Δονογςκζηυηδηαξ ημπμεεηείηαζ πνμκζηά υηακ ημ 
εφνμξ γχκδξ ηςκ 128kbps,  πμο ήηακ μ νοειυξ ιεηάδμζδξ πμο πνυζθενε ιέπνζ 
ηυηε δ ηεπκμθμβία ηςκ ζοκδέζεςκ ISDN (Integrated Services Digital Network), 
δδθαδή ηδξ ηεπκμθμβίαξ ημο ρδθζαημφ δζηηφμο εκμπμζδιέκςκ οπδνεζζχκ πμο δεκ 
ιπμνμφζε πζα κα ηαθφρεζ ηζξ ηαεδιενζκέξ ακάβηεξ ηςκ ζοκδνμιδηχκ πνδζηχκ. Ζ 
έθεοζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηδξ Φδθζαηήξ Γναιιήξ οκδνμιδηή (Digital Subscriber 
Line- DSL) οπενηάθορε ηζξ ακάβηεξ ηςκ απαζηδηζηχκ ζοκδνμιδηχκ ηαεχξ 
δεηαπθαζίαζε ηδκ ηαπφηδηα ιεηάδμζδξ δεδμιέκςκ ζηα 1024Kbps, ανζειυ 
ελςθνεκζηυ βζα ηα δεδμιέκα ηςκ ανπχκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990, ιε απμηέθεζια κα 
δχζεζ χεδζδ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ εονογςκζηχκ οπδνεζζχκ.   

Σα πθεμκεηηήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ακάπηολδ ηςκ εονογςκζηχκ 
οπδνεζζχκ είκαζ πμθθά ηαζ αθμνμφκ πμθθέξ πηοπέξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ηςκ 
πμθζηχκ. Ανπζηά, δ ακάπηολδ ηςκ εονογςκζηχκ οπδνεζζχκ υζμκ αθμνά ζηδ 
δδιυζζα δζμίηδζδ, ηδ παζδεία ηαζ ηδκ οβεία ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ζδιακηζηυ 
ζημζπείμ πνμχεδζδξ ηδξ εονογςκζηυηδηαξ ζε υθμοξ ημοξ πμθίηεξ ηαζ ηζξ 
επζπεζνήζεζξ. Οζ ζδζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ ιπμνμφκ κα ακαδεζπημφκ μζημκμιζηά 
απθμπμζχκηαξ πμθφπθμημοξ ιδπακζζιμφξ. Δπίζδξ, μζ ίδζμζ μζ πμθίηεξ ιε ηδ πνήζδ 
εονογςκζηχκ οπδνεζζχκ εα ιπμνμφκ κα απμθαιαάκμοκ πενζζζυηενεξ ηαζ πζμ 
πμζμηζηέξ οπδνεζίεξ ιε παιδθυηενμ ηυζημξ ηαζ ιε ιεβαθφηενδ εοημθία. Σμ πζμ 
ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια υιςξ απυ ηδκ ακάπηολδ εονογςκζηχκ οπδνεζζχκ είκαζ δ 
ελάθεζρδ ημο «απμηθεζζιμφ» δζαθυνςκ μιάδςκ θυβς ηονίςξ ηδξ δφζημθδξ 
βεςβναθζηήξ εέζδξ ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ ηαζ δ βεθφνςζδ ημο ρδθζαημφ 

πάζιαημξ ζε πενζμπέξ θζβυηενμ ακαπηοβιέκεξ. Με υθα ηα παναπάκς βίκεηαζ 

ακηζθδπηυ υηζ μ νυθμξ ηδξ δζείζδοζδξ ηδξ εονογςκζηυηδηαξ είκαζ επζηαηηζηυξ βζα ηδκ 
Δθθάδα, ηαεχξ ιε ηδκ αεθηίςζδ ηδξ ρδθζαηήξ μζημκμιίαξ εα οπάνλεζ ηυκςζδ ηδξ 
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πναβιαηζηήξ μζημκμιίαξ ζε πμθθαπθμφξ ηθάδμοξ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ έκα 
εθηοζηζηυ πενζαάθθμκ βζα κέεξ επεκδφζεζξ. 

Ζ εονογςκζηυηδηα πανέπεηαζ ζήιενα ιέζς ηδξ ηεπκμθμβίαξ DSL, απυ ηα 
DSLAM πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκα ζε αζηζηά ηέκηνα. Ζ ηεπκμθμβία  ADSL2+ 
(Asymmetric Digital Subscriber Line - Αζφιιεηνδ Φδθζαηή οκδνμιδηζηή Γναιιή) 
πανέπεζ μκμιαζηζηέξ ηαπφηδηεξ ιέπνζ 24 Mbps, υιςξ δ πναβιαηζηή ηαπφηδηα 
ζοβπνμκζζιμφ ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά ηαεχξ αολάκεηαζ ημ ιήημξ ημο πάθηζκμο 
ανυπμο.  

Οζ πναβιαηζηέξ ακάβηεξ πμο ηάθοπηε ιέπνζ ζηζβιήξ δ ηεπκμθμβία DSL, 
πενζμνζγυκημοζακ ζηζξ απαζηήζεζξ εκυξ έιπεζνμο πνήζηδ ή ζηζξ απαζηήζεζξ εκυξ 
ιέζμο κμζημηονζμφ 4 πενίπμο αηυιςκ ζημ Γνάθδια 1. Με ηδκ ελέθζλδ ηδξ 
ηεπκμθμβίαξ, μζ ακάβηεξ βζα ιεβαθφηενμ εφνμξ γχκδξ αολάκμκηαζ ηαπφηαηα, μπυηε δ 
ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ ηαζ δ ελεφνεζδ πζμ απμδμηζηχκ 
θφζεςκ είκαζ πθέμκ ηαεδιενζκυ βεβμκυξ. Ζ απμδμηζηυηενδ θφζδ πμο οπάνπεζ αοηή 
ηδ ζηζβιή δζαεέζζιδ ζηδκ αβμνά είκαζ αοηή ημο VDSL2 ιε ηαπφηδηεξ πμο αββίγμοκ 
ηα 50Mbps. 

 

Γξάθεκα 1 : Πξνβιεπόκελε κέγηζηε θαη κέζε απαίηεζε ελόο λνηθνθπξηνύ ζε 
ηαρύηεηα πξόζβαζεο ζηελ Διιάδα [πεγή: EETT] 

 

Με ηδκ έθεοζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ VDSL2 (Very High Bitrate DSL2), μζ 
ηαπφηδηεξ αββίγμοκ ζηαεενά ηα 50 Mbps, πμο ζδιαίκεζ υηζ πθέμκ ιπμνεί κα 
οπμζηδνζπεμφκ απνμαθδιάηζζηα ηαζ μζ πζμ απαζηδηζημί πνήζηεξ. Κφνζμ 
παναηηδνζζηζηυ ηδξ εοέθζηηδξ ανπζηεηημκζηήξ ημο VDSL2, είκαζ υηζ ιπμνεί κα 
θεζημονβήζεζ ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο μ ζοκδνμιδηήξ δζαεέηεζ modem ADSL2+, 
ηαεχξ επίζδξ δζαεέηεζ μηηχ δζαθμνεηζηέξ ηαηαημιέξ οθμπμίδζδξ (profiles), 
πνμηεζιέκμο κα ελοπδνεηήζεζ απαζηήζεζξ ηυζμ βζα ζοιιεηνζηέξ υζμ ηαζ βζα 
αζφιιεηνεξ οπδνεζίεξ. Σμ πνδζζιμπμζμφιεκμ εφνμξ γχκδξ έπεζ αολδεεί απυ ηα 2,2 
MHz ημο ADSL2+ ζηα 8,5 MHz, 12 MHz, 17,7 MHz ηαζ 30 MHz βζα ηζξ θεζημονβζηέξ 
ηαηαημιέξ 8a/b/c/d, 12a/b, 17a ηαζ 30a ακηίζημζπα ζημ Γνάθδια 2. Ο ιυκμξ ίζςξ 
πενζμνζζιυξ πμο οπάνπεζ ζηδκ ηεπκμθμβία ημο VDSL2 είκαζ υηζ πανέπεζ ηζξ 
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οπμζπυιεκεξ ηαπφηδηεξ πνυζααζδξ (έςξ 100 Mbps) ζε απυζηαζδ έςξ 400 ιέηνα 
ηαθςδζαημφ ιήημοξ (παθημφ) απυ ηδ ηαιπίκα πανμπήξ ζημ Γνάθδια 3.  

 

Γξάθεκα 2 : πγθξηηηθέο επηδόζεηο ADSL2+, VDSL θαη VDSL2 ζπλδέζεσλ σο πξνο 

ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ εκβέιεηα [πεγή: ITU - International Telecommunication 
Union] 

 

Γξάθεκα 3 : Η θαισδηαθή απόζηαζε από ηε θακπίλα επεξεάδεη δξακαηηθά ηηο 

επηδόζεηο ηαρύηεηαο VDSL2 [πεγή: ITU - International Telecommunication Union] 

  

Οζ εονογςκζηέξ ζοκδέζεζξ ημκ Γεηέιανζμ ημο 2013 έθηαζακ ηζξ 2.913.191 
(δζείζδοζδ 25,8% ζημκ πθδεοζιυ), δ αφλδζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ ήηακ 
223.763 βναιιέξ ή 8,3% επί ημο πθδεοζιμφ ηαζ ιε αάζδ ηα ηεθεοηαία δζαεέζζια 
ζημζπεία (Digital Agenda Scoreboard 2012), δ Δθθάδα ήδδ απυ ημκ Γεηέιανζμ ημο 
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2012 ανίζημκηακ ζηδκ 19δ
 εέζδ ηαηάηαλδξ ακάιεζα ζηζξ πχνεξ ηδξ Δ.Δ. υζμκ 

αθμνά ηδκ εονογςκζηή δζείζδοζδ. Οζ βναιιέξ VDSL έθηαζακ ημ Γεηέιανζμ 2013 
ηζξ 48.878, αββίγμκηαξ ημ 0,4% ημο πθδεοζιμφ, ζοιπθδνχκμκηαξ έκα έημξ ζηδκ 
αβμνά, ιε ημ ιενίδζμ ημο ΟΣΔ κα θηάκεζ ημ 89% Γνάθδια 4. Σμ Β’ ηνίιδκμ ημο 
2014, μ ΟΣΔ πνμζέθηοζε 34.000 ζοκδνμιδηέξ εονογςκζηχκ οπδνεζζχκ θζακζηήξ, 
θεάκμκηαξ ζοκμθζηά ημοξ 1.310.000 ζοκδνμιδηέξ. Οζ εονογςκζηέξ οπδνεζίεξ 
ορδθχκ ηαποηήηςκ VDSL ημο ΟΣΔ, ιε ηαπφηδηεξ έςξ 50 Mbps, είπακ πνμζεθηφζεζ 
πενζζζυηενμοξ απυ 68.000 ζοκδνμιδηέξ ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο ηνζιήκμο, αολάκμκηαξ 
ηδκ ηαπεία δζείζδοζδ πμο έπεζ ζδιεζχζεζ δ οπδνεζία απυ ηα ηέθδ Νμειανίμο ημο 
2012 πμο δζαηέεδηε ειπμνζηά. Ο ΟΣΔ ζοκεπίγεζ ιε βμνβμφξ νοειμφξ ηδκ 
εκενβμπμίδζδ κέςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ ηαζ ηδκ εβηαηάζηαζδ οπαίενζςκ ηαιπζκχκ 
βζα κα ιπμνέζεζ κα πανέπεζ ζε αηυιδ πενζζζυηενμοξ πεθάηεξ πνυζααζδ ζε 
VDSL, εκχ ηαηαβνάθεζ ζδιακηζηή αφλδζδ πεθαηχκ ζηζξ πενζμπέξ υπμο δζαηίεεηαζ δ 
οπδνεζία. Μέπνζ ημ ηέθμξ ημο 2014 μ ΟΣΔ εηηζιά πςξ εα έπεζ εβηαηαζηήζεζ 
επζπθέμκ 1.500 οπαίενζεξ ηαιπίκεξ VDSL, ιε ηδκ πθδεοζιζαηή ηάθορδ ηδξ 
οπδνεζίαξ κα θεάκεζ ημ 30%.   

 

Γξάθεκα 4 : Δμέιημε επξπδσληθώλ γξακκώλ κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2013 

ημ Γνάθδια 5 πανμοζζάγεηαζ δ ηαηακμιή ημο ζοκυθμο ηςκ εονογςκζηχκ 
βναιιχκ ακά ηαπφηδηα πνυζααζδξ ημκ Γεηέιανζμ ημο 2013. Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ 
βναιιχκ (64%) ακηζζημζπεί ζε μκμιαζηζηέξ ηαπφηδηεξ (download) άκς ηςκ 10 
Mbps. ηζξ ιεζαίεξ ηαπφηδηεξ (πάκς απυ 2 ηαζ ιέπνζ 10 Mbps) (download) 
ακηζζημζπεί έκα πμζμζηυ 19% εκχ ημ οπυθμζπμ 17% ακηζζημζπεί ζε ηαπφηδηεξ 
(download) 2Mbps. Μεηαλφ ηςκ βναιιχκ ορδθχκ ηαποηήηςκ (άκς ηςκ 10 Mbps), 
ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ 48.878 βναιιέξ VDSL, ηαπφηδηαξ 35 ηαζ 50Μbps 
(πμζμζηυ 1,7% επί ημο ζοκυθμο ηςκ εονογςκζηχκ βναιιχκ). 
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Γξάθεκα 5 : Πνζνζηηαία θαηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ ηνπ έηνπο 2013 

2.2 Η ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

2.2.1 Ο Ρόλος του ρυθμιστικού φορέα ΕΕΣΣ 

πςξ ζε ηάεε αβμνά, έηζζ ηαζ ζηδ πνμζθμνά ηδθεπζημζκςκζαηχκ οπδνεζζχκ 
οπάνπμοκ επζηνμπέξ ηαζ θμνείξ πμο μζ ανιμδζυηδηέξ ημοξ επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ 
επμπηεία ηδξ απεθεοεενςιέκδξ αβμνάξ ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ. Με ημ νυθμ ημοξ, 
άθθμηε  ηαηαπναΰκμοκ ηα πκεφιαηα ζε εέιαηα ακηαβςκζζιμφ ηαζ άθθμηε 
δδιζμονβμφκ δοζιεκείξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ακδζοπία ζημοξ ειπθεηυιεκμοξ 
επεκδοηέξ. Παναηάης, ακαθφεηαζ μ νυθμξ ηαζ δ ζοιιεημπή αοηχκ ηςκ θμνέςκ ζηδ 
δδιζμονβία ηδξ ζδιενζκήξ εζηυκαξ ηδξ αβμνάξ ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ.  

Ζ ΔΔΣΣ (Δεκζηή Δπζηνμπή Σδθεπζημζκςκζχκ ηαζ Σαποδνμιείςκ) – 
Δθθδκζηή Ροειζζηζηή Ανπή βζα εέιαηα ηδθεπζημζκςκζχκ ζήιενα, ανπζηχξ λεηίκδζε 
απμηθεζζηζηά ιε ηδκ επμπηεία ηςκ Σδθεπζημζκςκζχκ ηαζ ημ 1998 ακαηέεδηε ζηδκ 
ηυηε ΔΔΣ (Δεκζηή Δπζηνμπή Σδθεπζημζκςκζχκ) κα ακαθάαεζ οπυ ηδκ επίαθερδ ηδξ 
ηαζ ηζξ οπδνεζίεξ ηςκ Σαποδνμιείςκ, μπυηε ηαζ ιεημκμιάζηδηε.   

Ο νυθμξ ηδξ ΔΔΣΣ δεκ είκαζ ιμκμζήιακημξ ηαεχξ είκαζ οπεφεοκδ βζα ιζα ζεζνά 
πμθφπθμηςκ εειάηςκ πμο πνμζπαεεί κα επζθφζεζ. Παναηάης, ακαθφμκηαζ 
επζβναιιαηζηά μζ ζδιακηζηυηενεξ ανιμδζυηδηεξ ηαζ οπμπνεχζεζξ ηδξ: 

 Ροειίγεζ υθα ηα εέιαηα πμο αθμνμφκ ζηζξ Γεκζηέξ ηαζ Δζδζηέξ άδεζεξ, 
ηαεμνίγμκηαξ ημοξ υνμοξ ηαζ δζελάβμκηαξ (υπμο πνμαθέπεηαζ) ημοξ 
δζαβςκζζιμφξ βζα ηδκ πμνήβδζδ Δζδζηχκ Αδεζχκ, 

 Καεμνίγεζ ηζξ ανπέξ ημζημθυβδζδξ ηαζ ηζιμθυβδζδξ βζα ηδκ πνυζααζδ ηαζ 
πνήζδ ημο Σμπζημφ Βνυπμο, ηςκ Μζζεςιέκςκ Γναιιχκ ηαζ ηδξ 
Γζαζφκδεζδξ,  
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 οκηάζζεζ ημ Δεκζηυ πέδζμ Ανζειμδυηδζδξ, εηπςνεί ανζειμφξ ηαζ 
μκυιαηα δζηηοαηχκ ηυπςκ (domain names) ηαζ πνμααίκεζ ζηδ δζαπίζηεοζδ 
ηςκ θμνέςκ πμο πανέπμοκ πζζημπμίδζδ δθεηηνμκζηήξ οπμβναθήξ,  

 Ροειίγεζ ηα εέιαηα ημο Γζαδζηηφμο,  

 Αζπμθείηαζ ιε εέιαηα ηενιαηζημφ ελμπθζζιμφ, 

 Γζαπεζνίγεηαζ ημ Φάζια Ραδζμζοπκμηήηςκ,  

 Υμνδβεί ηζξ άδεζεξ ηαηαζηεοήξ ηεναζχκ,  

 Δίκαζ ανιυδζα βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ κμιμεεζίαξ πενί ακηαβςκζζιμφ ζηδκ 
αβμνά ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ,  

 Καηανηίγεζ ηαηάθμβμ ηςκ Ονβακζζιχκ ιε διακηζηή Ηζπφ ζηδκ Αβμνά, 
ηαεχξ ηαζ αοηχκ πμο έπμοκ οπμπνέςζδ πανμπήξ ιζζεςιέκςκ βναιιχκ,  

 Δηδίδεζ ημοξ Κχδζηεξ Γεμκημθμβίαξ,  

 Δίκαζ ανιυδζα βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ Καεμθζηήξ Τπδνεζίαξ, 
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εειάηςκ πνδιαημδυηδζήξ ηδξ,  

 Αζηεί επμπηεία επί ηδξ αβμνάξ ηδθεπζημζκςκζχκ, εθέβπμκηαξ ηζξ ζοιαάζεζξ 
δζαζφκδεζδξ, πανμπήξ οπδνεζζχκ θςκδηζηήξ ηδθεθςκίαξ ηαζ ηζκδηήξ 
επζημζκςκίαξ, χζηε κα δζαζθαθζζεεί δ πνμζηαζία ηςκ ηαηακαθςηχκ, δ 
δζαζφκδεζδ ηαζ δ δζαθεζημονβζηυηδηα ηςκ δζηηφςκ. Δπίζδξ, νοειίγεζ ηαζ 
επμπηεφεζ ηδκ αβμνά ηςκ ηαποδνμιζηχκ οπδνεζζχκ,  

 Γκςιμδμηεί βζα ηδ θήρδ κμιμεεηζηχκ ιέηνςκ,  

 οκενβάγεηαζ ιε ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή ηαεχξ ηαζ ιε άθθμοξ δζεεκείξ 
θμνείξ,  

 Έπεζ δζαζηδηζηέξ ανιμδζυηδηεξ βζα ηδκ επίθοζδ δζαθμνχκ ιεηαλφ 
ηδθεπζημζκςκζαηχκ μνβακζζιχκ / μνβακζζιχκ ηαποδνμιζηχκ οπδνεζζχκ, 
ή ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ημο Γδιμζίμο, ηςκ πνδζηχκ ηαζ ηςκ ζδζςηχκ.  

Ζ ΔΔΣΣ ςξ νοειζζηζηυξ δδιυζζμξ θμνέαξ ηδξ πχναξ,  ιε υθεξ ηζξ παναπάκς 
οπένμβηεξ ανιμδζυηδηεξ ηαθείηαζ ηαζ ¨θμβμδμηεί¨ ηαζ αοηή ιε ηδ ζεζνά ηδξ ζηδκ 
Δονςπασηή Δπζηνμπή αθθά ηαζ επμπηεφεηαζ απυ ημ ανιυδζμ οπμονβείμ 
Τπμδμιχκ, Μεηαθμνχκ ηαζ Γζηηφςκ. ε παβηυζιζμ επίπεδμ  δ ITU (International 
Telecommunication Union) πμο απμηεθεί ημ νοειζζηζηυ θμνέα βζα εέιαηα 
ακηαβςκζζιμφ ηαζ θζακζηχκ οπδνεζζχκ, εέηεζ ηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ιε ζημπυ 
κα απμθεφβμκηαζ θαζκυιεκα υπςξ:  

 οπενηζιμθυβδζδ πνμζθενυιεκςκ ηδθεπζημζκςκζαηχκ οπδνεζζχκ, 

 πανειπυδζζδ κεμεζζενπμιέκςκ επεκδοηχκ ζηδκ αβμνά, 

 πνυηθδζδ ζηνεαθχζεςκ ζημκ ακηαβςκζζιυ ιε ημκ ηαεμνζζιυ ζδζαίηενα 
παιδθχκ ηζιχκ πνμξ πνμζέθηοζδ πεθαηχκ, 

 πανμπή πνμκμιίςκ ιε αεέιζημ ηνυπμ, ζε εζδζημφξ ηεθζημφξ πνήζηεξ ηαζ  
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 δεζιμπμίδζδ  πςνίξ εφθμβδ αζηία, ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ. 

Ο νυθμξ θμζπυκ ηδξ νοειζζηζηήξ ανπήξ EETT πμο επζαθέπεζ ηδκ αβμνά ηςκ 
Σδθεπζημζκςκζχκ ζηδκ Δθθάδα είκαζ ανηεηά πμθφπθμημξ, βζαηί εα πνέπεζ κα ιδκ 
πνμζαθέπεζ πνμξ υθεθμξ ηακεκυξ απυ ημοξ ειπθεηυιεκμοξ επεκδοηέξ ηαζ κα 
δζαηδνεί ηζξ ζζμννμπίεξ ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ, 
ηδξ επζηνμπήξ ακηαβςκζζιμφ, αημθμοεχκηαξ πζζηά ηδ δζεεκή βναιιή ηδξ ITU ηαζ 
έπμκηαξ πάκηα οπυρδ υηζ πνμζθένεζ αδζάθεζπηδ πνμζηαζία ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ 
Δθθήκςκ πμθζηχκ. 

2.2.2 Η απελευθέρωση των Σηλεπικοινωνιών 

ε ιζα απεθεοεενςιέκδ αβμνά, υπςξ είκαζ μζ Σδθεπζημζκςκίεξ ζήιενα δεκ 
οπάνπμοκ εεςνδηζηά υνζα βζα κα απμηθεζζημφκ ηάπμζμζ κεμεζζενπυιεκμζ ζδζχηεξ 
επεκδοηέξ, απεκακηίαξ οπάνπμοκ μζ ηαηαθθδθυηενεξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ ακάδεζλδ 
ημοξ. Ζ παναπάκς πνυηαζδ εα ιπμνμφζε κα ακήηεζ ζηδ πναβιαηζηυηδηα, 
δοζηοπχξ υιςξ βζα ηα δεδμιέκα ηδξ Δθθάδαξ δεκ ζοιααίκεζ ηάηζ ηέημζμ. Ζ εζηυκα 
ηςκ ειπθεηυιεκςκ επεκδοηχκ ζημ ζηίαμ ηςκ Σδθεπζημζκςκζχκ ζοιπθδνχκεηαζ ιε 
ηδ πανμοζία ημο ΟΣΔ κα ηαηέπεζ ηδ Γεζπυγμοζα Θέζδ ςξ μ ηονίανπμξ πάνμπμξ 
ηαζ παναηηδνίγεηαζ ςξ ILEC (Incumbent Local Exchange Carrier) ηαζ ημοξ 
οπυθμζπμοξ πανυπμοξ κα αημθμοεμφκ ςξ  εκαθθαηηζημί πάνμπμζ CLEC 
(Competitive Local Exchange Carrier). 

Χξ επζπείνδζδ ιε ζδιακηζηή ζζπφ ζηδκ αβμνά, ζφιθςκα ιε ηδκ Οδδβία Πθαίζζμ 
(ΦΔΚ 1353/Β/1-9-2010) εεςνείηαζ εηείκδ πμο είηε αημιζηά, είηε ζε ζοκενβαζία ιε 
άθθεξ επζπεζνήζεζξ, ανίζηεηαζ ζε εέζδ ζζμδφκαιδ πνμξ δεζπυγμοζα εέζδ, δδθαδή 
ζε εέζδ μζημκμιζηήξ ζζπφμξ πμο ηδξ επζηνέπεζ κα ζοιπενζθένεηαζ, ζε ζδιακηζηυ 
ααειυ, ακελάνηδηα απυ ημοξ ακηαβςκζζηέξ, ημοξ πεθάηεξ ηαζ ηεθζηά, ημοξ 
ηαηακαθςηέξ. Σμ κέμ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ μδδβία, δζαθμνμπμζείηαζ απυ ημ παθαζυ 
ζημ υηζ επζπείνδζδ ιε ζδιακηζηή εέζδ ζηδκ αβμνά ήηακ εηείκδ πμο ηαηείπε ιενίδζμ 
ημοθάπζζημκ 25% ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ αβμνάξ. Αοηυ ζδιαίκεζ, υηζ μ ΟΣΔ ζηδκ 
απεθεοεενςιέκδ αβμνά ηςκ Σδθεπζημζκςκζχκ έπεζ παναηηδνζζηεί δζηαίςξ ςξ 
Καηεζηδιέκμξ Φμνέαξ Δηιεηάθθεοζδξ (ILEC), εκζζπφμκηαξ πενζζζυηενμ ηδ εέζδ 
ημο ςξ πνχδκ Γδιυζζμξ Ονβακζζιυξ Σδθεπζημζκςκζχκ. Σμ πνμαάδζζια ημο ΟΣΔ 
υιςξ, εηηυξ ημο ιεβάθμο πεθαημθμβίμο πμο δζαηδνμφζε ηαζ ηςκ δζηηοαηχκ 
οπμδμιχκ πμο έπεζ ζηδ ηαημπή ημο, ακαηυπδηε υηακ ημ Κακμκζζηζηυ Πθαίζζμ ημκ 
οπμπνέςζε κα πανέπεζ οπδνεζίεξ ιίζεςζδξ ηαζ ζοκεβηαηάζηαζδξ ζηζξ οπμδμιέξ 
ημο, ζημοξ εκαθθαηηζημφξ πανυπμοξ (CLEC) ζε ηζιέξ ημζημζηνεθείξ. οκεπχξ, 
αοηυ είπε ςξ απμηέθεζια βζα ημκ ΟΣΔ κα ηζιμθμβεί ηζξ οπδνεζίεξ Φςκδηζηήξ 
Λεζημονβίαξ, Γζαζφκδεζδξ ηαζ Μζζεςιέκςκ Γναιιχκ (Wholesale Services) πνμξ 
ημοξ CLEC ζημ ηυζημξ, ιε πμθφ ιζηνυ πμζμζηυ απυδμζδξ βζα ημκ ίδζμ. Σμ βεβμκυξ 
αοηυ, οπμπνεχκεζ ημκ ΟΣΔ κα πανέπεζ Πθήνςξ Αδεζιμπμίδηδ ηαζ Μενζγυιεκδ 
Πνυζααζδ ζημκ Σμπζηυ Βνυπμ (ΑΠΣΒ) ηαζ οπμανυπμ (LLU – Local Loop 
Unbundling) ηαζ ηζξ ζοκαθείξ εοημθίεξ, ιε αάζδ ηζξ ανπέξ ηδξ δζαθάκεζαξ, ηδξ 
αιενμθδρίαξ ηαζ ηδξ ημζημζηνέθεζαξ πνμξ ημοξ εκαθθαηηζημφξ πανυπμοξ (CLEC) 
Γνάθδια 6. Παναηάης, ακαθφμκηαζ μζ υνμζ Σμπζηυξ Βνυπμξ ηαζ ΑΠΣΒ:  

 Χξ ημπζηυξ ανυπμξ μνίγεηαζ ημ θοζζηυ ηφηθςια ζοκεζηναιιέκμο γεφβμοξ 
ιεηαθθζηχκ ηαθςδίςκ πμο ζοκδέεζ ημ ηενιαηζηυ ζδιείμ ημο δζηηφμο ζηζξ 
εβηαηαζηάζεζξ ημο ζοκδνμιδηή ιε ημκ ηφνζμ ηαηακειδηή ή ιε ακηίζημζπδ 
εβηαηάζηαζδ ζημ ζηαεενυ δδιυζζμ ηδθεθςκζηυ δίηηομ ημο ΟΣΔ. 
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 Ζ Πθήνςξ Αδεζιμπμίδηδ  Πνυζααζδ ζημκ Σμπζηυ Βνυπμ δίκεζ ζημκ 
πνήζηδ ηδκ δοκαηυηδηα κα θαιαάκεζ, ιέζα απυ έκακ  (εκζφνιαημ) Σμπζηυ 
Βνυπμ,  ηδθεπζημζκςκζαηέξ οπδνεζίεξ απυ  έκα ηαζ ιυκμ  πάνμπμ. 

 Ζ  Μενζγυιεκδ Πνυζααζδ ζημκ Σμπζηυ Βνυπμ δίκεζ ζημκ πνήζηδ ηδκ 
δοκαηυηδηα κα θαιαάκεζ, ιέζα απυ έκακ  (εκζφνιαημ) Σμπζηυ Βνυπμ,  
ηδθεπζημζκςκζαηέξ οπδνεζίεξ απυ  δφμ  δζαθμνεηζημφξ  πάνμπμοξ. Πζμ  
ζοβηεηνζιέκα,  δ  πανμπή  ζε  Γζηαζμφπμ Μενζγυιεκδξ  Πνυζααζδξ  ζημκ  
Σμπζηυ  Βνυπμ δίκεζ  ηδκ  δοκαηυηδηα  κα πνδζζιμπμζήζεζ  ηδκ  ιδ  
θςκδηζηή  πενζμπή  ημο  θάζιαημξ  ζοπκμηήηςκ  ημο Σμπζημφ Βνυπμο, εκχ 
ηαοηυπνμκα μ ίδζμξ Σμπζηυξ Βνυπμξ ζοκεπίγεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημκ 
ΟΣΔ  βζα  ηδκ  πανμπή θςκδηζηήξ ηδθεθςκίαξ.   

   

 

Γξάθεκα 6 :  Δμέιημε επξπδσληθώλ γξακκώλ ΑΠΣΒ 

Βαζζγυιεκμζ ζηα παναπάκς, ακηζθαιαακυιαζηε υηζ ημ πενζαάθθμκ 
ακάπηολδξ ηαζ επέκδοζδξ πμο έπεζ δδιζμονβδεεί βζα κα εκζζπφζεζ ηδ πανμοζία ηςκ 
εκαθθαηηζηχκ πανυπςκ (CLEC), ιέζς ηδξ αδεζιμπμίδηδξ πνυζααζδξ ζημ ημπζηυ 
ανυπμ ηαζ πάθζ πνμτπμεέηεζ ιίζεςζδ πνμξ ημκ ΟΣΔ, άνα έκα επζπνυζεεημ έλμδμ 
ζηζξ ήδδ δφζημθεξ ζοκεήηεξ επζαίςζήξ ημοξ. Οζ απμθάζεζξ ηδξ ΔΔΣΣ βζα ηδκ 
ΑΠΣΒ, δζεοηυθοκακ ιεκ ημοξ εκαθθαηηζημφξ πανυπμοξ δίκμκηάξ ημοξ ηδκ εοηαζνία 
κα ιζζεχζμοκ ζε ηζιέξ ηυζημοξ ηζξ οπμδμιέξ ημο ΟΣΔ ηαζ κα θηάζμοκ ηζξ 
οπδνεζίεξ ημοξ ζε πενζμπέξ πμο πνζκ δεκ είπακ πνυζααζδ θυβς έθθεζρδξ  δζηχκ 
ημοξ δζηηοαηχκ εβηαηαζηάζεςκ, αθθά εκίζποζακ ηαζ ημκ εηιζζεςηή ΟΣΔ. 

2.3 Η Ανάπτυξη των Δικτύων Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) 

Ζ ακάβηδ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ NGAs υπςξ πνμακαθένεδηε, ααζίζηδηε ζε 
πζέζεζξ πμο αζημφκηαζ απυ ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή ηαζ έπεζηα απυ ηζξ εηάζημηε 
ηοαενκήζεζξ ζημοξ Σδθεπζημζκςκζαημφξ Πανυπμοξ βζα ηδκ δζεφνοκζδ ηδξ 
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εονογςκζηυηδηαξ.  Ζ ανπζηή πνμζέββζζδ ηςκ πενζζζμηένςκ Σδθεπζημζκςκζαηχκ 
Πανυπςκ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηυζμ ιεβαθεπήαμθςκ ηαζ ημζημαυνςκ  επεκδφζεςκ, 
υπςξ δ ακάπηολδ ηςκ NGA, ήηακ ζοκηδνδηζηή. Ηδζαζηένςξ ακ ακαθμβζζηεί ηακείξ 
ηδκ πενίπηςζδ πμο ακαθάαεζ έκα ηέημζμ ένβμ ηάπμζμξ εκαθθαηηζηυξ πάνμπμξ ιε 
ζδία ηεθάθαζα. Κνίκεηαζ απαβμνεοηζηυ κα δζακμδεεί ηάπμζμξ κα ζηήζεζ έκα ζδζυηηδημ 
δίηηομ ιε μπηζηέξ ίκεξ πμο εα θηάκμοκ ιέπνζ ημκ ηεθζηυ πνήζηδ, πςνίξ πνχηα κα 
έπεζ ελαζθαθίζεζ έκα ιένμξ ηδξ επέκδοζδξ κα ηαθοθεεί ιέζς δδιυζζαξ δαπάκδξ ή 
ιέζς ηάπμζμο άθθμο ηνυπμο πνδιαημδυηδζδξ.  Δίκαζ θμζπυκ πανάθμβμ κα 
πνμζδμημφιε ηδκ ακάπηολδ ηέημζςκ πνμδβιέκςκ δζηηφςκ, ακ δεκ ιπμνμφιε κα 
ζηδνίλμοιε ηαζ υζμοξ ιπμνμφκ κα ηδ πνμζθένμοκ. Μζθχκηαξ επμιέκςξ βζα 
εκαθθαηηζημφξ πανυπμοξ πμο παζπίγμοκ κα ζοβηναηδεμφκ ζηδκ αζηαεή μζημκμιία 
πμο ιαζηίγεζ ηδ πχνα ιαξ ηαζ πμο πνυζθαηα έπμοκ επεκδφζεζ ζηδ 
ζοκεβηαηάζηαζδ ηςκ οπμδμιχκ ημο ΟΣΔ ιέζς ηδξ αδεζιμπμζήηδξ πνυζααζδξ 
πμο ημοξ πανείπε δ νοειζζηζηή ανπή, δζαθαίκεηαζ πςξ δεκ απμηεθμφκ ηδ ηζκδηήνζμ 
δφκαιδ βζα ηδκ ηνμθμδυηδζδ αοηήξ ηδξ ιεβάθδξ επέκδοζδξ πμο απαζημφκ ηα 
Γίηηοα Πνυζααζδξ Νέαξ Γεκζάξ. Καηαθήβμοιε ζημ βεβμκυξ, υηζ ηέημζμο είδμοξ 
ιαηνμπνυεεζιεξ επεκδφζεζξ απεοεφκμκηαζ ζε Κονίανπμφξ Σδθεπζημζκςκζαημφξ 
Πανυπμοξ (ILEC), μζ μπμίμζ είκαζ πνχδκ δδιυζζμζ ημζκςθεθείξ μνβακζζιμί ηαζ 
έπμοκ πνυζααζδ ζε οπμδμιέξ ζςθδκχζεςκ ηαζ ζε δίηηοα παθημφ ηαζ μπηζηχκ 
ζκχκ ζε υθδ ηδκ επζηνάηεζα ηδξ πχναξ πμο εδνεφμοκ. Με ζδιακηζηά εθυδζα έκακηζ 
ηςκ οπμθμίπςκ εκαθθαηηζηχκ πανυπςκ, μ ΟΣΔ ηαηαθένκεζ εδχ ηαζ 5 πνυκζα κα 
επεκδφεζ ζηδ ηαηαζηεοή ημο ζδζυηηδημο δζηηφμο NGA εηιεηαθθεουιεκμξ ημ βεβμκυξ 
υηζ πνδζζιμπμζεί ημ οθζζηάιεκμ δίηηομ πνυζααζδξ παθημφ πμο έπεζ ζηδκ ηαημπή 
ημο. ημ πανυκ ηεθάθαζμ εα ακαθοεεί ηονίςξ δ ζηναηδβζηή πμο ακέπηολε μ ΟΣΔ 
βζα ηδ δδιζμονβία ημο ζδζυηηδημο δζηηφμο ηςκ NGA.  

2.3.1 τρατηγική ανάπτυξης NGA από τον ΟΣΕ 

Ζ απεθεοεένςζδ ηδξ αβμνάξ ηςκ Σδθεπζημζκςκζχκ, δ δζείζδοζδ κέςκ ζδζςηχκ 
επεκδοηχκ ζημ πχνμ, μζ νοειίζεζξ πμο επέααθε δ ΔΔΣΣ βζα κα πνμζεθηφζεζ κέμοξ 
εκαθθαηηζημφξ πανυπμοξ, δ αφλδζδ ημο ακηαβςκζζιμφ, μζ ιεζχζεζξ ηςκ 
ηζιμηαηαθυβςκ ζηζξ πνμζθενυιεκεξ οπδνεζίεξ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μ Κονίανπμξ 
Πάνμπμξ Σδθεπζημζκςκζχκ ζηδκ Δθθάδα πάκεζ ηαεδιενζκά πεθάηεξ ζηδκ αβμνά ηδξ 
ζηαεενήξ ηδθεθςκίαξ θυβς ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, δδιζμφνβδζακ ηδκ ακάβηδ 
ακαγήηδζδξ δζελυδμο ζε κέεξ αβμνέξ ηαζ ιεηαννοειίζεζξ. Αοηή ήηακ ηαζ δ ααζζηή 
ζηέρδ βζα ημκ ΟΣΔ υηακ πνμέαθερε πςξ ηάπμζα ζηζβιή εα ένεεζ δ ακάβηδ βζα 
ακααάειζζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ οπμδμιχκ παθημφ ηαζ βζα ακάπηολδ  Γζηηφςκ Νέαξ 
Γεκζάξ (NGA). Ζ ζηναηδβζηή θμζπυκ πμο αημθμοεήεδηε βζα κα ζοκεπίζεζ κα 
πνμζθένεζ πμζμηζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ κα δζαηδνήζεζ ηδ εέζδ οπενμπήξ ζημ πχνμ ηςκ 
Σδθεπζημζκςκζχκ, ήηακ κα πςνίζεζ ηζξ εκένβεζέξ ημο ιε ηνζηήνζμ ηδκ απυζηαζδ ημο 
ηεθζημφ πνήζηδ απυ ηζξ δζηηοαηέξ οθζζηάιεκεξ οπμδμιέξ. Ζ πνχηδ πνμζέββζζδ βζα 
εθανιμβή αοηήξ ηδξ ζηναηδβζηήξ ήηακ κα δζαηδνήζεζ ζε αηηίκα 600 ιέηνςκ 
ηαθςδζαηήξ απυζηαζδξ απυ ημ αζηζηυ ηέκηνμ ηζξ οπμδμιέξ παθημφ πμο 
ηαηάθενκακ κα δίκμοκ  ηζξ πνμζθενυιεκεξ εονογςκζηέξ οπδνεζίεξ VDSL2, 
οπμζπυιεκμξ υηζ ημ εφνμξ γχκδξ εα λεηζκμφζε εββοδιέκα απυ ηα 10 Mbps ηαζ εα 
άββζγε ηα 24Mbps.  ε δεφηενδ θάζδ, ακέπηολε βζα ηζξ αζηζηέξ ποηκμηαημζηδιέκεξ 
πενζμπέξ εηηυξ ηδξ αηηίκαξ ηςκ 600 ιέηνςκ, ακηζηαηάζηαζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ 
Τπαίενζςκ Καηακειδηχκ Καθςδίςκ απυ Καιπίκεξ Νέμο Σφπμο Γ2 ηαζ Γ3 ηαζ 
εβηαηάζηαζδ μπηζηήξ ίκαξ βζα ηδ πανμπή εονογςκζηχκ οπδνεζζχκ (VDSL2) πμο 
εββοχκηαζ ηαπφηδηεξ 30Mbps ηαζ 50 Mbps, πνδζζιμπμζχκηαξ ημπμθμβία FTTC 
(Fiber To The Cabinet). Ο ζοβηεηνζιέκμξ ηνυπμξ ακάπηολδξ πνμξ ηδ ηαηεφεοκζδ 
ηςκ NGA, εκζζπφεζ ημκ νυθμ ηςκ οθζζηάιεκςκ δζηηοαηχκ οπμδμιχκ, αθμφ δεκ ηα 
απαλζχκεζ άιεζα, αθθά ημοξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα θεζημονβήζμοκ ςξ έπμοκ, 
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ιέπνζξ υημο ηάπμζα άθθδ ηνμπμθμβία ηαζ μδδβία ένεεζ κα ηα απμηεθεζχζεζ. Ζ επμπή 
ημο παθημφ θμζπυκ βζα ηζξ Σδθεπζημζκςκίεξ θαίκεηαζ πςξ πήνε πανάηαζδ γςήξ ηαζ 
δζαδέπεηαζ ηδκ μπηζηή ίκα ιε έκα ηνυπμ ζοκφπανλδξ ηαζ ζοκενβαζίαξ πμο εα ημκ 
παναηηδνίγαιε ηαζ ςξ οανζδζηυ ιμκηέθμ ακάπηολδξ ηςκ NGA FTTC+VDSL2 ζημ  
Γνάθδια 7. 

    

Γξάθεκα 7 : Αλάπηπμε ηνπ Hybrid κνληέινπ FTTC-VDSL2 γηα δηείζδπζε ησλ 
επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ κέζα από ηα NGA (New Generation Access) δίθηπα ηνπ ΟΣΔ 
[πεγή: ΟΣΔ Α.Δ, «Δηήζηνο Απνινγηζκόο 2013», Μαξνύζη, 2014] 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς, ζοιπεναίκμοιε υηζ  μ ΟΣΔ ανήηε ηδ πνοζή 
ημιή ηαζ ελμζημκυιδζε πνήιαηα αλζμπμζχκηαξ πενίηεπκα ηζξ δζηηοαηέξ οπμδμιέξ 
ημο παθημφ ηαζ ακέπηολε έκα πζμ ζοιθένμκ οανζδζηυ ιμκηέθμ βζα ηα NGA δίηηοα, 
επεκδφμκηαξ ζε ιία κέα αβμνά ηδκ μπμία δδιζμονβεί μ ίδζμξ ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ 
ηςκ μπηζηχκ ζκχκ ιέπνζ ηδ Τπαίενζα Καιπίκα (FTTC), ιε ζημπυ κα δζεονφκεζ ηζξ 
πνμζθενυιεκεξ εονογςκζηέξ οπδνεζίεξ (VDSL2), ακαααειίγμκηαξ ζοβπνυκςξ ημ 
οθζζηάιεκμ δίηηομ παθημφ ηαζ δδιζμονβχκηαξ πνμμπηζηέξ ιίζεςζδξ ηςκ κέςκ 
οπμδμιχκ μπηζηχκ ζκχκ  ζημοξ εκαθθαηηζημφξ πανυπμοξ. Σμ δίηηομ NGA ημο ΟΣΔ 
δζαηίεεηαζ απυ ημοξ πνχημοξ ιήκεξ ημο 2014 ζε αηυιδ πενζζζυηενεξ πενζμπέξ. 
Ήδδ 367 αζηζηά ηέκηνα ζε υθδ ηδκ Δθθάδα ηαζ 2.732 οπαίενζεξ ηαιπίκεξ ζηδκ 
Αηηζηή, ηδ Θεζζαθμκίηδ, ηδκ Αθελακδνμφπμθδ, ηδκ Κμιμηδκή, ηδκ Ξάκεδ, ηδ 
έννεξ ηαζ ζε 150 αηυιδ ηςιμπυθεζξ δζαεέημοκ ΟΣΔ VDSL2 ιε ηαπφηδηεξ πμο 
αββίγμοκ ηα 50 Mbps ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή FTTC.  

Σμκ Ημφκζμ ημ  δίηηομ NGA FTTC-VDSL2 επεηηάεδηε αηυιδ πενζζζυηενμ 
ζηζξ πενζμπέξ Υαθάκδνζ ηαζ Ζθζμφπμθδ, εκχ ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο 2014 
πνμβναιιαηίγμκηαζ επζπθέμκ 1.300 κέεξ οπαίενζεξ ηαιπίκεξ ζε πενζμπέξ ηδξ 
Αεήκαξ ηαζ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, υπςξ Κδθζζζά, Ν. Κδθζζζά, Ν. Φζθαδέθθεζα, Ν. 
Ζνάηθεζμ, Υμθανβυξ, Καθαιάηζ, Φοπζηυ, Αβία Παναζηεοή, ηαζ Χναζυηαζηνμ, 
Καθαιανζά ηαζ Θένιδ. Πανάθθδθα, απυ ημκ Ημφθζμ ηαζ ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο έημοξ, 
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120 κέα αζηζηά ηέκηνα εηηυξ ηςκ πενζμπχκ Αεδκχκ ηαζ Θεζζαθμκίηδξ εα δίκμοκ 
ηαπφηδηεξ VDSL2 ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή ηςκ NGA δζηηφςκ. 

Υάνδ ζημ εηηεηαιέκμ επεκδοηζηυ πθάκμ ημο Οιίθμο, ημ VDSL είκαζ ζήιενα 
δζαεέζζιμ ζε πενίπμο 1.300.000 κμζημηονζά ηαζ επζπεζνήζεζξ ζε υθδ ηδκ Δθθάδα, 
εκχ ζηυπμξ είκαζ δ πθδεοζιζαηή ηάθορδ ημο δζηηφμο κα ακέθεεζ ζε 30% ιέζα ζημ 
2014.  

  Παναηάης ακαθφμκηαζ μζ οπμζηδνζγυιεκεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ οπδνεζίεξ ηςκ 
NGA δζηηφςκ, δ ανπζηεηημκζηή ηαζ ημπμθμβία ημοξ, ηαεχξ ηαζ μζ ηεπκζηέξ 
εβηαηάζηαζδξ ηςκ οθζηχκ ηαζ δζηηοαηχκ οπμδμιχκ. 

Τπνζηεξηδόκελεο Σερλνινγίεο θαη Τπεξεζίεο  

Οζ πνμζθενυιεκεξ ηεπκμθμβίεξ πμο ηαηαθένκεζ κα ζηδνίλεζ μ ζπεδζαζιυξ ηςκ NGA 
δζηηφςκ ακαπηφζζμκηαζ επζβναιιαηζηά παναηάης: 

 Γνήβμνδ ιεηαθυνηςζδ/θήρδ (έςξ 50 Mbps) ηαζ ηαοηυπνμκα ίδζα ηαπφηδηα 
βζα ακάνηδζδ (έςξ 50 Mbps), πνδζζιμπμζχκηαξ υθμ ημ ςθέθζιμ εφνμξ 
θάζιαημξ, 

 Γνήβμνδ δζαιμίναζδ ανπείςκ ορδθήξ ακάθοζδξ HD-video, 

 Πνμζθενυιεκα ηνζπθά/ηεηναπθά παηέηα οπδνεζζχκ (Triple Play/Quad 
Play), 

 Γζαδζηηοαηή ζφκδεζδ πμθθχκ ηαοηυπνμκα πνδζηχκ (multitasking), 

 Κμζκςκζηή Γζηηφςζδ (Social networking), 

 Γνδβμνυηενδ απυηνζζδ ζε δζαδζηηοαηά παζπκίδζα (online gaming), 

 Τρδθήξ εοηνίκεζαξ νμή αίκηεμ (High Definition video streaming), πςνίξ 
δζαημπέξ, 

 Πμθοηάκαθδ ιεηάδμζδ ιζζεςιέκςκ οπδνεζζχκ ζοκδνμιδηζηήξ 
ηδθευναζδξ ζε ορδθήξ ακάθοζδ ιέζς ημο ζκηενκέη πνςημηυθθμο HD-
IPTV, 

 Γοκαηυηδηα ηδθεδζάζηερδξ ιε ζοιιεημπή πμθθχκ αηυιςκ ιε ορδθήξ 
πμζυηδηαξ αίκηεμ  (Multiparty-HD-video-conference), 

 Τπμζηήνζλδ ηςκ οπδνεζζχκ ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ 4
δξ

 βεκζάξ, (LTE-
Backhauling/mobile services), 

 Οπηζηή ίκα ζηδ ηεναία (fiber to the antenna), 

 Σδθενβαζία, Σδθεηπαίδεοζδ, Σδθεσαηνζηή, 

 Πνυζααζδ ζε οπδνεζίεξ ημο δδιμζίμο, 

 Γζεηπεναίςζδ ηναπεγζηχκ ζοκαθθαβχκ (internet banking), 

 Δκίζποζδ ηδξ πανμοζίαξ ζδζςηζηχκ επζπεζνήζεςκ πμο εδνεφμοκ ζηδκ 
επανπία, ζε δοζπνυζζηεξ πενζμπέξ, ακαααειίγμκηαξ ηδ ημπζηή μζημκμιία.  



Μεηαπηοπζαηή Γζαηνζαή                                                                                                 Μακζηάηδξ Ηςάκκδξ 
 

Μεθέηδ Γζηηφςκ Πνυζααζδξ Νέαξ Γεκζάξ ζε Πενζαάθθμκ 
Γεςβναθζηχκ οζηδιάηςκ Πθδνμθμνζχκ  εθίδα 28 

 

Η αξρηηεθηνληθή θαη ε ηνπνινγία ησλ NGA    

Οζ ανπζηεηημκζηέξ ηςκ FTTx ζοκακηχκηαζ ζε δίηηοα πμο οπμζηδνίγμκηαζ 
απμηθεζζηζηά ή εκ ιένεζ απυ μπηζηέξ ίκεξ. Έηζζ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ NGA, μ 
ΟΣΔ πνδζζιμπμζεί ηδκ ανπζηεηημκζηή ημο FTTC, δδθαδή ηδξ μπηζηήξ ίκαξ ιέπνζ ηδκ 
Τπαίενζα Καιπίκα (Fiber to the Cabinet). Ζ ακάθοζδ ηδξ μκμιαζίαξ επζβναιιαηζηά 
είκαζ Fiber To The “x”, υπμο ημ “x” μνίγεζ ηαζ ημ ααειυ δζείζδοζδξ ηδξ μπηζηήξ ίκαξ 
ζημ δίηηομ πνυζααζδξ. Παναδείβιαηα ανπζηεηημκζηχκ FTTx ακαθένμκηαζ 
παναηάης: 

 FTTC (Fiber To The Cabinet or Cabinet – ίκα ιέπνζ ιζα οπαίενζα ηαιπίκα) 

 FTTB (Fiber To The Building – ίκα ιέπνζ ηδκ εζζαβςβή ημο ηηζνίμο) 

 FTTH (Fiber To The Home – ίκα ιέπνζ ημ δζαιένζζια ημο ζοκδνμιδηή). 

 Άθθεξ παναθθαβέξ ανπζηεηημκζηχκ FTTx πενζθαιαάκμοκ: 

 FTTN (Fiber-To-The-Node – ίκα ιέπνζ ηδ βεζημκζά),  

 FTTO (Fiber-To-The-Office – ίκα ιέπνζ ημ βναθείμ),  

 FTTP (Fiber-To-The-Premises – ίκα ιέπνζ ημκ πχνμ ημο ζοκδνμιδηή), 

 FTTU (Fiber-To-The-User – ίκα ιέπνζ ημκ πνήζηδ) ηαζ  

 FTTD (Fiber-To-The-Desk– ίκα ιέπνζ ηδ εέζδ ενβαζίαξ).  

Ζ ημπμθμβία πμο ακαπηφζζεζ μ ΟΣΔ βζα ηα δίηηοα κέαξ βεκζάξ θαίκεηαζ ζηδκ 
Δζηυκα 5 ηαζ είκαζ ηδξ ιμνθήξ Γέκηνμο (tree - Point to Multi Point), δδθαδή λεηζκάεζ 
απυ ημ Αζηζηυ Κέκηνμ (Α/Κ) ιε ιία μπηζηή ίκα 96 γεοβχκ δ μπμία εηηείκεηαζ ιέπνζ 
ημ ηεκηνζηυ ζδιείμ ηδξ πενζμπήξ υπμο επζδζχηεζ κα ηαθφρεζ ιε Τπαίενζεξ Καιπίκεξ 
Γ2 ηαζ Γ3 ηαζ ζημ ζδιείμ εηείκμ δζαηθαδίγεηαζ (ελ μο ηαζ δ ημπμθμβία ιμνθήξ 
Γέκηνμο) ζε ιζηνυηενδξ πςνδηζηυηδηαξ ηαθχδζα μπηζηχκ ζκχκ (ΚΟΗ), ζοκήεςξ ζε 
ΚΟΗ 12 γεοβχκ, ηα μπμία ηαηαθήβμοκ ζημ εζςηενζηυ ηςκ κέμ-ημπμεεηδιέκςκ 
Καιπζκχκ Γ2 ηαζ Γ3. Σέθμξ, ιε αοηή ηδ ημπμθμβία δ μιαδμπμίδζδ  4-8 KV/KOI 96 
(ηοπζηά 6 KV ή < 2.000 ζοκδνμιδηέξ) δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα βζα ιέπνζ 4x48=192 
VDSL2 ηαζ 2x64=128 POTS. 
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Δηθόλα 5 : Σνπνινγία Γέληξνπ γηα αλάπηπμε Γηθηύσλ NGA κε αξρηηεθηνληθέο FTTC & 
FTTB [πεγή: Υ. Βαζηιόπνπινο, Γ. Κσηνύιαο, Γ. Ξεληθόο, Π. Βνύδδαο, Γ. Υειηώηεο, Γ. 
Αγαπίνπ, Σ. Γνύθνγινπ,  Γίθηπα πξόζβαζεο λέαο γεληάο, Δθδόζεηο Κιεηδάξηζκνο, 
Αζήλα, 2010] 

 

2.3.2  Δικτυακές και Φωματουργικές Τποδομές 

 

ημ πανυκ ηεθάθαζμ εα ακαπηοπεμφκ ακαθοηζηά ηα οθζηά ηςκ δζηηοαηχκ ηαζ 
πςιαημονβζηχκ οπμδμιχκ πμο απανηίγμοκ ημκ ελμπθζζιυ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ 
δζηηφςκ NGA ημο ΟΣΔ. Σα οθζηά πμο απμηεθμφκ ημκ ελμπθζζιυ ημο NGA δζηηφςκ 
απμηεθμφκηαζ απυ ηζξ ηαιπίκεξ Γ2 ηαζ Γ3, μζ μπμίεξ ιαγί ιε ηα ηαθχδζα μπηζηχκ 
ζκχκ (ΚΟΗ)  ακήημοκ ζηδ ηαηδβμνία ηςκ δζηηοαηχκ οπμδμιχκ, εκχ μζ Μζηνυ-
ηάθνμζ, μζ ιζηνμζςθδκχζεζξ ηαζ ηα θνεάηζα, ακήημοκ ζηζξ πςιαημονβζηέξ 
οπμδμιέξ. 

Κακπίλεο ηύπνπ Γ2 θαη Γ3: Οζ εκ θυβς ηαιπίκεξ εβηαείζηακηαζ ζε εέζεζξ 
οθζζηάιεκςκ ηαηακειδηχκ ηαθςδίςκ (KV), εθυζμκ αοηυ είκαζ δοκαηυ, ή ζε κέεξ 
εέζεζξ ιε ιεηαηυπζζδ ημο οθζζηάιεκμο KV, ηαζ πενζθαιαάκμοκ ηαηάθθδθμ 
πχνμ/δζαιένζζια βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ εκενβμφ ελμπθζζιμφ (DSLAM+VDSL2), 
δζαηάλεςκ δθεηηνζηήξ ηνμθμδμζίαξ (ακμνεςηή, ηνμθμδμηζηυ ηαζ ιπαηανίεξ) ηαζ 
ηενιαηζζιμφ ΚΟΗ (μπηζηυ ηαηακειδηή – ODF). Γζα ηδ θεζημονβία ημο εκενβμφ 
ελμπθζζιμφ είκαζ απαναίηδηδ δ ηνμθμδμζία αοημφ ιε δθεηηνζηυ νεφια, δ μπμία 
επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ ζφκδεζδ ηδξ ηαιπίκαξ ιε ημ δίηηομ ηδξ ΓΔΖ (πνήζδ ιεηνδηή 
ζε ακελάνηδημ δζαιένζζια) ή εκαθθαηηζηά ιε ηδθεηνμθμδμζία απυ ημ Α/Κ ή άθθμ 
εκδζάιεζμ ζδιείμ ιέζς ηςκ γεοβχκ ηδθεπζημζκςκζαημφ ηαθςδίμο. 

Ζ εζζαβςβή ηςκ ηαθςδίςκ ημο ΟΣΔ (ζοιιεηνζηά ηαθχδζα ηαζ ΚΟΗ) ηαζ ηδξ 
ΓΔΖ (ηαθχδζμ δθεηηνζηήξ ηνμθμδμζίαξ ηαζ βείςζδξ) ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηαιπίκαξ 
βίκεηαζ οπυβεζα, δζα ιέζμο πθαζηζηχκ ζςθήκςκ δζαιέηνμο Φ40, μζ μπμίεξ 
εκζςιαηχκμκηαζ ζηδ αάζδ ηδξ ηαιπίκαξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ηαηαζηεοήξ ηδξ 
απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια. 
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Οζ ηαιπίκεξ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ δίηηομ πνυζααζδξ NGA, είκαζ 2 ηφπςκ: 

1.  Γ2, ιε ακηζηαηάζηαζδ ημο ιακδφα (ιεηαθθζηυ πενίαθδια) ημο οθζζηάιεκμο KV 
ηαζ επέηηαζδ ηδξ αάζδξ ζηήνζλδξ αοημφ ηαηά πθάημξ ηαζ αάεμξ ιε δζαηήνδζδ ημο 
οθζζηάιεκμο ηαηακειδηή ηαθςδίςκ παθημφ (KV) Δζηυκα 6, ηαζ 

2. Γ3, ιε πθήνδ ακηζηαηάζηαζδ ημο οθζζηάιεκμο KV (ιε ηαηακειδηή ζοκήεςξ 
παθαζμφ ηφπμο) απυ ηαιπίκα ακηίζημζπμο πθάημοξ ιε ιεηαθθζηή αάζδ ηαζ κέα 
ζημζπεία ηενιαηζζιμφ ηαθςδίςκ παθημφ ορδθήξ ποηκυηδηαξ ηενιαηζζιμφ Δζηυκα 7. 

 

Δηθόλα 6 : θακπίλα ηύπνπ Γ2 

 

Δηθόλα 7 : θακπίλα ηύπνπ Γ3 

 

Κακπίλα Γ2: Ζ ηαιπίκα ηφπμο Γ2 ημπμεεηείηαζ ζε εέζδ οθζζηάιεκμο KV ιε 
επέηηαζδ/δζαπθάηοκζδ ηδξ αάζδξ πνμξ ηα δελζά ή ανζζηενά, ακάθμβα ιε ημκ 
δζαεέζζιμ εθεφεενμ πχνμ ή ζε κέα εέζδ ιε ιεηαηίκδζδ ημο KV, ζε πενίπηςζδ πμο 
δεκ είκαζ δοκαηή δ ημπμεέηδζδ ζηδκ οθζζηάιεκδ εέζδ ημο KV θυβς ειπμδίςκ. 

Σμ είδμξ ηςκ ηαιπίκςκ Γ2 (ιε ημ δζαιένζζια ημο KV ζηα δελί ή ανζζηενυ 
δζαιένζζια ηδξ ηαιπίκαξ) ηαζ δ εέζδ ημπμεέηδζήξ ημοξ (οθζζηάιεκδ εέζδ KV ή 
κέα εέζδ) ηαεμνίγεηαζ ζηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ημο Ένβμο.  

 Ζ ηαιπίκα ηφπμο Γ2 αζδχκεηαζ, ζε μηηχ ζδιεία πενζιεηνζηά αοηήξ, πάκς 
ζε ηαηάθθδθμ ιεηαθθζηυ πθαίζζμ ζηήνζλδξ απυ βαθαακζζιέκμ αηζάθζ, ημ μπμίμ 
εβηζαςηίγεηαζ ζηδκ ηζζιεκηέκζα αάζδ, πμο πενζαάθθεζ ηδκ αάζδ ημο ηαηακειδηή 
ηαθςδίςκ (ζηδκ πενίπηςζδ πμο δζαηδνείηαζ δ ίδζα εέζδ) ηαζ εκζςιαηχκεζ αοηή ζε 
ιζα εκζαία μκηυηδηα. 
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Ζ ηαιπίκα Γ2 θζθμλεκεί έκα DSLAM πςνδηζηυηδηαξ ιέπνζ έλζ ηανηχκ 
VDSL2 (6x48=288 εονχκ) ηαζ ιέπνζ 6 ιμκάδεξ ιμκάδςκ δζαιενζζιμφ (MDF 
splitters) ηςκ 48 εέζεςκ ή ιέπνζ 5 ιμκάδεξ MDF splitter ηςκ 64 εέζεςκ βζα ημκ 
ηενιαηζζιυ ηςκ ζοκδνμιδηζηχκ ηαθςδίςκ. 

Ζ δζάηαλδ ημο ελμπθζζιμφ ζηα εζςηενζηά δζαιενίζιαηα ηδξ ηαιπίκαξ ηαζ μ 
ηνυπμξ δζέθεοζδξ ηςκ ζοκδνμιδηζηχκ ηαθςδίςκ πνμξ ηζξ ιμκάδεξ MDF splitter 
ζημ δζαιένζζια ημο ηαηακειδηή ημο KV πενζβνάθεηαζ ζηδκ Δζηυκα 8. 

 

Δηθόλα 8 : Δζσηεξηθό Γ2, όπνπ θαίλνληαη αλαιπηηθά ηα δηακεξίζκαηα ελεξγνύ 
εμνπιηζκνύ ζηα δεμηά θαη ηνπ δηθηπαθνύ εμνπιηζκνύ ηεξκαηηζκνύ θαισδίσλ ζηα 
αξηζηεξά [πεγή: Βαζηιόπνπινο Υ., «Θέκαηα Μειεηώλ Αζηηθνύ Γηθηύνπ»,  Γηεύζπλζε 
Σερλνινγηώλ Γηθηύσλ, ΟΣΔ Α.Δ., Μαξνύζη, 2010] 

 

Κακπίλα Γ3: Ζ ηαιπίκα Γ3 υπςξ ηαζ δ ηαιπίκα Γ2, είκαζ δζαιμνθςιέκδ ζε ηνία 

δζαιενίζιαηα:   

• Έκα ηεκηνζηυ δζαιένζζια, ζημ μπμίμ θζθμλεκείηαζ μ Νέμξ Τπαίενζμξ ηαηακειδηήξ 
ΟΣΔ. 

• Έκα δζαιένζζια βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ εκενβμφ ελμπθζζιμφ, πμο εα είκαζ ίδζμ ιε ημ 
ακηίζημζπμ δζαιένζζια ηδξ ηαιπίκαξ Γ2.  

• Έκα ιζηνυ πθεονζηυ ακελάνηδημ δζαιένζζια βζα ημκ ιεηνδηή δθεηηνζηήξ 
ηαηακάθςζδξ AC, μ μπμίμξ πανέπεηαζ απυ ηδ ΓΔΖ, πμο είκαζ επίζδξ ίδζμ ιε ημ 
ακηίζημζπμ δζαιένζζια ηδξ ηαιπίκαξ Γ2 ζηδκ Δζηυκα 9. 

Ζ ηαιπίκα ηφπμο Γ3 ημπμεεηείηαζ ζε εέζδ οθζζηάιεκμο KV παθζμφ ηφπμο ιε 
ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ζημζπείςκ ηενιαηζζιμφ ημο (ηεζηίκεξ) απυ ζημζπεία ιεβάθδξ 
ποηκυηδηαξ ηενιαηζζιμφ ηφπμο BRCP ημο Οίημο 3Μ, πςνίξ κα απαζηείηαζ 
ζδιακηζηή επέηηαζδ ημο ηαηεζθδιιέκμο πχνμο. 
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 Δηθόλα 9 : Δζσηεξηθό Γ3, όπνπ θαίλνληαη αλαιπηηθά ηα δηακεξίζκαηα ελεξγνύ 
εμνπιηζκνύ ζηα δεμηά θαη ηνπ δηθηπαθνύ εμνπιηζκνύ ηεξκαηηζκνύ θαισδίσλ ραιθνύ 
ζηα αξηζηεξά [πεγή: Βαζηιόπνπινο Υ., «Θέκαηα Μειεηώλ Αζηηθνύ Γηθηύνπ»,  
Γηεύζπλζε Σερλνινγηώλ Γηθηύσλ, ΟΣΔ Α.Δ., Μαξνύζη, 2010] 

  ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ηαηεδαθίγεηαζ δ οπένβεζα ηζζιεκηέκζα αάζδ ημο KV 
ηαζ ακηζηαείζηαηαζ απυ κέα ιεηαθθζηή αάζδ απυ βαθαακζζιέκμ αηζάθζ, πμο 
πνμζανηάηαζ ηαηάθθδθα ζηδκ οθζζηάιεκδ ηζζιεκηέκζα οπμδμιή ή ζε κέα εέζδ ιε 
ιεηαηίκδζδ ημο KV, ζε πενίπηςζδ πμο δεκ είκαζ δοκαηή δ ημπμεέηδζδ ζηδκ 
οθζζηάιεκδ εέζδ ημο KV θυβς ειπμδίςκ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή εηηυξ ηδξ 
ιεηαθθζηήξ αάζδξ ηαηαζηεοάγεηαζ ηαζ δ απαζημφιεκδ ηζζιεκηέκζα οπμδμιή βζα ηδκ 
υδεοζδ ηαζ εζζαβςβή ηςκ ηαθςδίςκ ημο ηαηακειδηή ζηδκ ηαιπίκα. 

Οζ ιμκάδεξ (blocks) ηςκ κέςκ ζημζπείςκ ηενιαηζζιμφ δζηηφμο (ηφνζμο ηαζ 
δζακμιήξ) ηδξ ηαιπίκαξ Γ3 πανέπμκηαζ πνμηενιαηζζιέκεξ ζε ηαθχδζα 50, 100 ή 
150 γεοβχκ (ακάθμβα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ δζηηοαηήξ ιεθέηδξ) ηαηάθθδθμο 
ιήημοξ, χζηε κα δζεοημθφκμκηαζ μζ ενβαζίεξ ακηζηαηάζηαζδξ ημο οθζζηάιεκμο 
ηαηακειδηή KV.   

διεζχκεηαζ υηζ ζηδκ ηαιπίκα ηφπμο Γ2 ηα δζαιενίζιαηα εκενβμφ 
ελμπθζζιμφ ηαζ ηαηακειδηή ηαθςδίςκ παθημφ είκαζ εκζαία (πςνίξ ιεηαλφ ημοξ 
δζαπςνζζηζηυ) ζημ εζςηενζηυ ηδξ Καιπίκαξ (χζηε κα οθίζηαηαζ ακάιεζά ημοξ 
ηοηθμθμνία αένα ηαζ κα δζεοημθφκεηαζ δ θεζημονβία ημο εκαθθάηηδ),  δζαεέημοκ 
υιςξ ακελάνηδηεξ εφνεξ.  
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Ζ ηαιπίκα Γ3 θζθμλεκεί έκα DSLAM πςνδηζηυηδηαξ ιέπνζ έλζ ηανηχκ 
VDSL2 (6x48=288 εονχκ), πέκηε (5) ιμκάδεξ MDF splitter (Οίημο 3Μ) ηςκ 64 
εέζεςκ βζα ημκ ηενιαηζζιυ ηςκ ηαθςδίςκ ηονίμο δζηηφμο, δφμ (2) ιμκάδεξ 
ηενιαηζζιμφ ορδθήξ ποηκυηδηαξ (BRCP-HD 302 έηαζηδ ηςκ 302 μνίςκ) βζα ημκ 
ηενιαηζζιυ ηςκ ηαθςδίςκ ημο δζηηφμο δζακμιήξ ηαζ 1 ιμκάδα ηενιαηζζιμφ ορδθήξ 
ποηκυηδηαξ (BRCP-HD 302 μνίςκ) βζα ημκ ηενιαηζζιυ ηςκ ζοκδνμιδηζηχκ 
ηαθςδίςκ DSLAM.  

Ο Καηακειδηήξ ηαθςδίςκ παθημφ ηδξ ηαιπίκαξ είκαζ δζαιμνθςιέκμξ ζε 
δφμ ηαηαηυνοθεξ ζηήθεξ ζοκμθζηήξ πςνδηζηυηδηαξ 1226 γεοβχκ) ηαζ ελμπθίγεηαζ 
ιε ζημζπεία ορδθήξ ποηκυηδηαξ ηενιαηζζιμφ ημο μίημο 3Μ. ηδκ ανζζηενή 
ηαηαηυνοθδ ζηήθδ ημπμεεημφκηαζ 5 ζημζπεία Integrated Splitter Block BRCP-SP 
(64 εονχκ) ζηα μπμία ηενιαηίγεηαζ ημ ηφνζμ δίηηομ ηδξ ηαιπίκαξ. ηδ δελζά 
ηαηαηυνοθδ ζηήθδ ημπμεεημφκηαζ 3 ζημζπεία High Density Block BRCP-HD 
(έηαζημ ηςκ 302 εονχκ), ζημ πνχημ απυ ηα μπμία ηενιαηίγμκηαζ ηα ζοκδνμιδηζηά 
ηαθχδζα ημο εκενβμφ ελμπθζζιμφ DSLAM (ιέπνζ 288 γεφβδ), εκχ ζηα επυιεκα δφμ 
ημ απενπυιεκμ δίηηομ (ιέπνζ 2x300=600 γεφβδ) Δζηυκα 10.  

 

 

 

Δηθόλα 10 : Δζσηεξηθή δηάηαμε θαηαλεκεηή θαισδίσλ ραιθνύ κε ζηνηρεία 
ηεξκαηηζκνύ πςειήο ππθλόηεηαο [πεγή : Βαζηιόπνπινο Υ., «Θέκαηα Μειεηώλ 
Αζηηθνύ Γηθηύνπ»,  Γηεύζπλζε Σερλνινγηώλ Γηθηύσλ, ΟΣΔ Α.Δ., Μαξνύζη, 2010] 

 

 

Integrated Splitter 

Block BRCP-SP 

Σενιαηζζιυξ Κονίμο 

Γζηηφμο 

 

High Density 

Block BRCP-HD 

Σενιαηζζιυξ             

οκδνμιδηζηχκ ηαθςδίςκ 

DSLAM 

Σενιαηζζιυξ Γζηηφμο 

Γζακμιήξ (ζοκδοαζιυξ 

ηαθςδίςκ 50, 100 ηαζ 150 

γεοβχκ) 
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Καιώδηα Οπηηθώλ Ιλώλ (ΚΟΙ) θαη Μηθξό-θαιώδηα (microcables):  

 Οζ μπηζηέξ ίκεξ, είκαζ εζδζηά κήιαηα πμο έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί απυ βοαθί ή 
πθαζηζηυ ηαζ ιε δζάιεηνμ πενίπμο δζπθάζζα απυ ιζα ακενχπζκδ ηνίπα. Σμ οθζηυ 
απυ ημ μπμίμ έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί επζηνέπεζ ηδ ιεηάδμζδ θςηυξ απυ ημ 
εζςηενζηυ ημοξ, εκχ ζοκήεςξ ηζξ ζοκακηάιε ζοβηεκηνςιέκεξ ηαηά δεηάδεξ ζε 
δέζιεξ, πμο ζπδιαηίγμοκ ηα θεβυιεκα μπηζηά ηαθχδζα. Ζ δμιή εκυξ ηαθςδίμο 
μπηζηχκ ζκχκ (Κ.Ο.Η) είκαζ ηέημζα, χζηε κα απμηνέπεζ ηζξ ελςηενζηέξ θεμνέξ, αθθά 
ηαζ ηδκ απχθεζα ζήιαημξ, πμο εα πνμέηοπηε ηαηά ηδ δζαννμή ηδξ θςηεζκήξ 
αηηζκμαμθίαξ ζημ ελςηενζηυ ημο. Κφνζα ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ ηζξ μπηζηέξ ίκεξ 
είκαζ: 

– Ο Πονήκαξ, μ μπμίμξ εβηθςαίγεζ ηζξ αηηίκεξ θςηυξ, 

– Ζ Δπζηάθορδ ημο πονήκα, 

– Καζ ημ ελςηενζηυ Πενίαθδια πνμζηαζίαξ. 

Σμ μπηζηυ ζήια δζαδίδεηαζ ζημκ πονήκα μ μπμίμξ απμηεθείηαζ απυ βοαθί ή 
πθαζηζηυ, εκχ δ δζάζηαζδ ηδξ ίκαξ είκαζ ηδξ ηάλδξ ηςκ 125 ιm, δδθαδή δζπθάζζα 
απυ ηδκ δζάιεηνμ ηδξ ακενχπζκδξ ηνίπαξ. Κφνζα παναηηδνζζηζηά ηςκ μπηζηχκ ζκχκ 
είκαζ: 

 Ο παιδθυξ ανζειυξ ζθαθιάηςκ (Bit Error Rate), 

 Σμ ιζηνυ ιέβεεμξ δζαημιήξ ηαζ ημ ιζηνυ αάνμξ (60Kg/km), έκακηζ ηςκ 
ζοιααηζηχκ ηαθςδίςκ παθημφ, 

 Σμ ιεβάθμ εφνμξ γχκδξ (> 4-billion bps / 100 km),δεκ επδνεάγμκηαζ απυ 
δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία, βεβμκυξ πμο ημοξ ελαζθαθίγεζ ακμζία ζημ 
ευνοαμ, ιε νοειυ ελαζεέκδζδξ: 
– βζα ιμκυηνμπεξ (0.2 dB / km (@1550nm) Γνάθδια 8, 
– βζα πμθφηνμπεξ (1 dB (@ 850 or 1300 nm). 

 Οζ ίκεξ δεκ αηηζκμαμθμφκ ήθεηηνμ-ιαβκδηζημφξ παθιμφξ, αηηζκμαμθία ή 
ηάπμζα άθθδ εκένβεζα πμο ιπμνεί κα ακζπκεοεεί άνα είκαζ δφζημθμ κα 
οπμηθαπεί ημ ζήια, βεβμκυξ πμο πνμζεέηεζ αζθάθεζα ηαηά ηδ ιεηαθμνά 
δεδμιέκςκ, 

 Λεζημονβμφκ ζε ιεβάθμ εφνμξ εενιμηναζζχκ, απυ -40°C ιέπνζ +100°C 
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. 

 

Γξάθεκα 8 : Υαξαθηεξηζηηθά εμαζζέλεζεο ζήκαηνο ησλ κνλόηξνπσλ νπηηθώλ ηλώλ 
ηύπνπ G.652a θαη G.652d θαηά πξνηππνπνίεζε ITU [πεγή: OTE A.E.]  

Γζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ NGA δζηηφςκ, πνδζζιμπμζμφκηαζ 2 εζδχκ 
ηαθχδζα μπηζηχκ ζκχκ, ηα ΚΟΗ ζςθδκχζεςξ ηαζ ηα ιζηνυ-ηαθχδζα. Οζ 
πνδζζιμπμζμφιεκεξ μπηζηέξ ίκεξ είκαζ απμηθεζζηζηά ιμκυηνμπεξ, ηφπμο G.652d 
ζφιθςκα ιε ηδκ ITU-T. Σα θεπημιενή παναηηδνζζηζηά ημοξ, ακαθφμκηαζ 
παναηάης: 

 Σα ηαθχδζα μπηζηχκ ζκχκ ιε εζςηενζημφξ ζςθδκίζημοξ παθανήξ δμιήξ, 
ηα μπμία ζε ζφβηνζζδ ιε ηα ζοιααηζηά ΚΟΗ δζαεέημοκ εζςηενζημφξ 
ζςθδκίζημοξ μζ μπμίμζ μνβακχκμκηαζ ζε μιάδεξ ηςκ 4

 
Ο.Η./ζςθδκίζημ ή ζε 

12 Ο.Η./ζςθδκίζημ, ακάθμβα ηδ πςνδηζηυηδηα ημο ηαθςδίμο ζε μπηζηέξ 
ίκεξ. Οζ μπηζηέξ ίκεξ επίζδξ ζημοξ θεβυιεκμοξ ζςθδκίζημοξ παθανήξ 
δμιήξ ανζειμφκηαζ απυ ηδκ 1

δ
 έςξ ηδ 12

δ
 ακάθμβα ιε ημ πνχια ημοξ. 

Δζηυκα 11 ηαζ Πίκαηαξ 2. 

 Δπίζδξ, δζαηνίκμκηαζ ζε: 

– Καθχδζα ιε ιεηαθθζηυ θνάβια οβναζίαξ θφθθμο αθμοιζκίμο, πμο 
ημπμεεηείηαζ βφνς απυ ημκ ηαθςδζαηυ πονήκα. 

– Καθχδζα δζδθεηηνζηά, πμο δεκ θένμοκ ιεηαθθζηή εςνάηζζδ ηαζ 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε πενζμπέξ ορδθμφ ηεναοκζημφ ηζκδφκμο ή ζε 
δζαδνμιέξ πμο ακαιέκμκηαζ έκημκεξ δθεηηνμιαβκδηζηέξ επζδνάζεζξ 
(π.π. πανάθθδθα ζε βναιιέξ ορδθήξ ηάζδξ ηθπ). 
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Δηθόλα 11 : Καιώδηα νπηηθώλ ηλώλ κε ζσιελίζθνπο ραιαξήο δνκήο [πεγή: OTE A.E.] 

 

Πίλαθαο 2 : Υσξεηηθόηεηεο ΚΟΙ κε ζσιελίζθνπο θαη ε αξίζκεζε ησλ ηλώλ αλάινγα κε 
ην ρξσκαηηθό ηνπο θώδηθα [πεγή: OTE A.E.] 

 Σα ιζηνυ-ηαθχδζα (microcables), απμηεθμφκ ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ ηςκ ζοιααηζηχκ 
ΚΟΗ ηαζ δζαηίεεκηαζ ζε πςνδηζηυηδηεξ 4, 12, 72 ηαζ 96 μπηζηχκ ζκχκ, ιε ζδιακηζηά 
υιςξ ιζηνυηενεξ δζαζηάζεζξ Πίκαηαξ 3. Πνυηεζηαζ βζα δζδθεηηνζηά οπυβεζα ηαθχδζα 
ζςθδκχζεςξ ιε δζαζηάζεζξ ιζηνυηενεξ ηςκ ζοιααηζηχκ βζα εβηαηάζηαζδ ζε 
ιζηνμζςθδκχζεζξ δζαζηάζεςκ Φ10 ή Φ12 ιέζς ειθφζδζδξ πεπζεζιέκμο αένα.   
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Ζ δζαθμνά ζηζξ ελςηενζηέξ δζαζηάζεζξ  ηαηά 30-40% μθείθεηαζ ζε ιεζχζεζξ ζηζξ 
δζαιέηνμοξ ημο ηεκηνζημφ ζημζπείμο ιδπακζηήξ εκίζποζδξ ηαζ ηςκ ζςθδκίζηςκ, ζημ 
πάπμξ ημο ελςηενζημφ HDPE ιακδφα ηαζ ζηδκ ελάθεζρδ ημο θνάβιαημξ οβναζίαξ.  

 ΜΗΚΡΟ - ΚΑΛΧΓΗΑ ΚΑΛΧΓΗΑ 

Υςνδηζηυηδηα ΚΟΗ 72 ΟΗ 96 ΟΗ 72 ΟΗ 96 ΟΗ 

Δλςηενζηή Γζάιεηνμξ D (mm) 5-6 6-7 10-11 11-13 

Βάνμξ (kg/km) 25-30 40-45 90-100 110-140 

Ακημπή ζε Μέβζζημ Δθεθηοζιυ 

(Ν) 
175 200 220 270 

Δθάπζζηδ Γζάιεηνμξ Κάιρδξ 

(mm) οπυ θμνηίμ 
300 400 20 x D 20 x D 

Δθάπζζηδ Γζάιεηνμξ Κάιρδξ 

(mm) πςνίξ θμνηίμ 
150 200 10 x D 10 x D 

 

Πίλαθαο 3 :  πγθξηηηθά ηνηρεία Καισδίσλ θαη Μηθξό-θαισδίσλ [πεγή: OTE A.E.] 

 

Μηθξνηάθξνη, ζσιελώζεηο θαη θξεάηηα: 

Οζ Μζηνμηάθνμζ (Μ/Σ) είκαζ ηάθνμζ ιζηνμφ πθάημοξ ηαζ δ εηζηαθή ημοξ βίκεηαζ ιε 
πνήζδ ιδπακζημφ εηζηαθέα, εθμδζαζιέκμο ιε εζδζηυ ηνμπυ δζάκμζλδξ, πμο 
επζηοβπάκεζ ηαοηυπνμκδ ημπή ηαζ εηζηαθή (ιε άδεζαζια ηςκ πνμσυκηςκ εηζηαθήξ 
εηηυξ ημο μνφβιαημξ) (Δζηυκα 12). Δκηυξ ηςκ Μ/Σ ημπμεεηείηαζ οπμδμιή 
ζςθδκχζεςκ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ οπυβεζςκ Καθςδίςκ Οπηζηχκ Ηκχκ (ΚΟΗ) ηαζ 
ζοιιεηνζηχκ ηαθςδίςκ παθημφ, ηαζ ηαηαζηεοή θνεαηίςκ, υπμο αοηυ απαζηείηαζ. 
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Δηθόλα 12 : Η κηθξνηάθξνο (mini-trench) αλαθέξεηαη ζε θαηαζθεπή κηθξώλ ηάθξσλ 
γηα εγθαηάζηαζε ππόγεησλ θαισδίσλ νπηηθώλ ηλώλ θαη ράιθηλσλ θαισδίσλ [πεγή: 
OTE A.E.] 

ηζξ Μ/Σ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα παναηάης είδδ πθαζηζηχκ ζςθήκςκ: 

α) Τρδθήξ ποηκυηδηαξ πμθοαζεοθεκίμο (HDPE), Φ40,Φ50 / 8 at,  
ζε ημοθμφνεξ ιήημοξ 200 m. 
α)   PVC, Φ110/ 6 at, ζε ηειάπζα ιήημοξ 6 m. 
β) Πηοπςημί ελςηενζηά (Corrugated) PE ή PVC, Φ100  
(εζςηενζηήξ δζαιέηνμο) ζε ηειάπζα ιήημοξ 6m.  
δ) Σα αηυθμοεα ζοζηήιαηα πμθοζςθήκςκ HDPE ιdE-B άιεζδξ ηαθήξ:  
1xΦ8/10 (Φ16), 4xΦ8/10 (Φ31) ηαζ 7xΦ8/10 (Φ40) ιε ιζηνμζςθήκεξ 
Φ8/10, ζε ημοθμφνεξ ιήημοξ 2 km. 
ε) Σα αηυθμοεα ζοζηήιαηα πμθοζςθήκςκ HDPE ιdE-D ςξ εκδμζςθήκζα:   
4xΦ8/10 (Φ28) ηαζ 7xΦ8/10 (Φ34) ιε ιζηνμζςθήκεξ Φ8/10, δζαεέζζια ζε 
ημοθμφνεξ ιήημοξ 2km. 
 Οζ Μ/Σ ηαηαζηεοάγμκηαζ ζε δζαιμνθςιέκα ή αδζαιυνθςηα μδμζηνχιαηα, 

ενείζιαηα ηαζ πεγμδνυιζα. Ζ εέζδ ηδξ ηάθνμο απεζημκίγεηαζ ζηα ζπέδζα ηδξ 
εβηεηνζιέκδξ ιεθέηδξ ηαζ μνζζηζημπμζείηαζ (θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ηδκ φπανλδ ή 
ιδ ειπμδίςκ), ζφιθςκα ιε ηδκ πμνδβδεείζα απυ ημοξ Ανιυδζμοξ θμνείξ Άδεζα 
Δηηέθεζδξ ηςκ Δνβαζζχκ ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ Δπζαθέπμοζαξ Τπδνεζίαξ. 

Ζ εβηάνζζα δζαημιή ηςκ ιζηνμηάθνςκ είκαζ μνεμβχκζμο ζπήιαημξ ηαζ ημ 
πθάημξ ηαζ ημ αάεμξ ηδξ ελανηχκηαζ απυ ημ πθήεμξ ηςκ ζςθήκςκ πμο 
ημπμεεημφκηαζ εκηυξ αοηήξ βζα ηδκ υδεοζδ ηςκ ηαθςδίςκ μπηζηχκ ζκχκ. ηακ δ 
Μ/Σ ηαηαζηεοάγεηαζ επί μδμζηνχιαημξ, ενείζιαημξ μδμφ, πεγμδνμιίμο 
δζαιμνθςιέκμο ή ιδ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ αηυθμοεεξ δζαζηάζεζξ 
ηάθνμο:  
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α.  8 Υ 30 cm, βζα δζαημιή 1+0 

α.  10 Υ 45 cm. βζα δζαημιή 2+0  ηαζ 

β.  10 Υ 45 cm. βζα δζαημιή 1+0 + 1ιdE-B4 ή 7 

δ.  10 Υ 45 cm. βζα δζαημιή 1+0 + 2ιdE-B1 

ε.  10 Υ 50 cm βζα δζαημιή 2+0+1Φ50 

ζη.  16 Υ 45 cm βζα δζαημιή 2+0+ 2Φ50 

γ. 16 Υ 50 cm βζα δζαημιή 2+1  

δ.  16 Υ 55 cm. βζα δζαημιή 2+1+2Φ50 

ε.  16 Υ 60 cm βζα δζαημιή 2+2 

Καηά ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ Μ/Σ ηαηαζηεοάγμκηαζ ηαζ θνεάηζα ζε ηαηάθθδθεξ 
εέζεζξ, πμο οπμδεζηκφμκηαζ ζηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ. Οζ ηφπμζ θνεαηίςκ ηαζ μζ 
δζαζηάζεζξ ημοξ πενζβνάθμκηαζ ζημκ Πίκαηα 4.  

Σφπμξ Φνεαηίμο ΦΗ ΦΗΗ ΦΗΗΗ ΦΗV 

Μέζμ Μήημξ Φνεαηίμο (cm) 340 270 170 140 

Μέζμ Πθάημξ Φνεαηίμο (cm) 200 180 120 100 

Μέζμ Βάεμξ Φνεαηίμο (cm) 

250 185 120 

100 

Πάπμξ πενζιεηνζηήξ ηάθορδξ 

ιε μπθζζιέκμ ζηονυδεια 

2#Σ377 (mm)  

200 200 200 200 

 

Πίλαθαο 4 :Σύπνη θξεαηίσλ θαη ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε απηώλ [πεγή: OTE A.E.] 

Οζ ηονζυηενμζ θυβμζ βζα ηδ πνδζζιυηδηα ηςκ θνεαηίςκ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή 
ηςκ NGA δζηηφςκ πενζβνάθεηαζ παναηάης: 

– Γζεοημθφκεζ ηδκ ημπμεέηδζδ («ηνάαδβια») ηςκ ηαθςδίςκ ιέζα ζηδ 
ζςθήκςζδ 
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– Δπζηνέπεζ ηδκ απμεήηεοζδ ζοκδέζιςκ (ιμοθχκ) ηαθςδίςκ, 
δζεοημθφκμκηαξ ηζξ δζηηοαηέξ ενβαζίεξ. 

– Δπζηνέπεζ ηδκ αθθαβή ηαηεφεοκζδξ ηδξ ζςθήκςζδξ ζε ιεβάθεξ βςκίεξ. 

– Γζεοημθφκεζ ηδκ πνμζανιμβή ηδξ M/T ηαηά ηδκ δζαζφκδεζδ ηδξ ιε ηάθνμοξ 
άθθςκ δζαζηάζεςκ (ςξ θνεάηζα δζαζφκδεζδξ ιε οθζζηάιεκεξ οπμδμιέξ 
δζαθμνεηζηήξ ιμνθήξ (δζαημιήξ ηαζ αάεμοξ)). 

– Δπζηνέπεζ ηδκ πανάηαιρδ οπυβεζςκ ή επίβεζςκ ειπμδίςκ ηαηά ιήημξ ηδξ 
δζαδνμιήξ ηδξ Μ/Σ. 

– Δζδζηυηενα βζα ηζξ ακάβηεξ ημο ένβμο NGA, δ ηαηαζηεοή εκυξ θνεαηίμο 
ιπνμζηά απυ ηάεε ηαιπίκα ηαζ δ δζαζφκδεζή ημοξ ιε οπμδμιή 
ζςθδκχζεςκ εα δζεοημθφκεζ ηδκ εζζαβςβή ημο ΚΟΗ 12 ζκχκ ζηδκ ηαιπίκα, 
ηαζ εα επζηνέρεζ ιεθθμκηζηά ηδκ επέηηαζδ ηδξ οπμδμιήξ ζε ηεπκμθμβζηέξ 
θφζεζξ FTTB/H 

 

ηζξ ηαηαζηεοαζιέκεξ Μ/Σ ημπμεεημφκηαζ επίζδξ ηαζ πθαίζζα ζηήνζλδξ ηςκ 
πθαζηζηχκ ζςθδκχζεςκ, μ ημνιυξ ηςκ μπμίςκ εβηζαςηίγεηαζ ζε ζηονυδεια, 
πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δ ζοβηνάηδζδ ηςκ πθαζηζηχκ ζςθήκςκ ζηδκ 
πνμαθεπυιεκδ απυ ηζξ ηοπζηέξ δζαημιέξ εέζδ ιέπνζ ηδ δζάζηνςζδ ημο 
ζηονμδέιαημξ, ιε ηδκ δδιζμονβία πθεονζηχκ ηεκχκ, έηζζ χζηε κα εζζπςνεί εφημθα 
ημ οθζηυ εβηζαςηζζιμφ (ζηονυδεια) ηάης ηαζ βφνς απυ ηδ δέζιδ ηςκ πθαζηζηχκ 
ζςθήκςκ πενζαάθθμκηαξ αοημφξ. Σα πθαίζζα ζηήνζλδξ ημπμεεημφκηαζ ακά 2 m 
πενίπμο ηαζ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ πμθοαζεοθέκζμ (PE) ή ορδθήξ ποηκυηδηαξ 
πμθοαζεοθέκζμ (HDPE) πάπμοξ 2 mm., χζηε ημ πθαίζζμ κα έπεζ επανηή 
ζηζαανυηδηα 

Οζ ηφπμζ ηςκ πθαζζίςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, παναηίεεκηαζ ζπδιαηζηά ζημ Πίκαηα 
5 ηαζ είκαζ  μζ ελήξ : 

 

 

 

πλαίσιο  Ι 

(2 Φ40) 

 

 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ   Ι

Σχ.  1  (2 Φ 40)
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πλαίσιο    ΙΙ     

(2Φ40 – 

2Φ50) 

 

 

 

πλαίσιο    ΙΙΙ    

(2Φ40 – 

Φ110) 

 

 

 

 

 

πλαίσιο    IV   

(2Φ50 – 

Φ110) 

 

 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ   IΙ

Σχ. 2  (2Φ40 / 2Φ50)
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πλαίσιο    V   

(2Φ110) 

 

 

 

Πίλαθαο 5 : Πιαίζηα ζηήξημεο πιαζηηθώλ ζσιήλσλ εληόο Μ/Σ [πεγή: OTE A.E.] 

Σέθμξ, δ πνήζδ πμθοζςθδκίςκ ηαζ ιζηνμζςθδκχζεςκ εκηυξ ηςκ οθζζηάιεκςκ 
οπυβεζςκ οπμδμιχκ ζςθδκχζεςκ, επζηνέπεζ ιεβάθδ ποηκυηδηα εβηαηάζηαζδξ ηαζ 
υδεοζδξ Καθςδίςκ Οπηζηχκ Ηκχκ. Παναηάης ακαθένμκηαζ επζβναιιαηζηά ηα 
πθεμκεηηήιαηα ηαζ ηα ιεζμκεηηήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ επζθμβή ημο ιέζμο 
υδεοζδξ ηςκ μπηζηχκ ζκχκ ακά ηεπκμθμβία Δζηυκα 13. 

σιήλαο Παξαδνζηαθήο Τπνδνκήο:  

– Υνήζδ Παναδμζζαηχκ Τθζηχκ (ζςθδκχζεςκ, ΚΟΗ, μπηζημί ζφκδεζιμζ) 

– Γζαεέζζια Τθζηά  

– Φηςπή αλζμπμίδζδ οθζζηάιεκδξ οπμδμιήξ   

– Αολδιέκμ πςιαημονβζηυ ηυζημξ 

– Παναδμζζαηή οπμδμιή Φ40 ή Φ50 

– Γοκαηυηδηα υδεοζδξ 1x ΚΟΗ-96 = 96 ΟΗ 

 Μηθξνζσιήλσζε Μ1 

– Υνήζδ Νέςκ Τθζηχκ (ακάβηδ πνμιήεεζαξ κέμο οθζημφ) 

– Έθθεζρδ Σεπκμβκςζίαξ 

– Καθφηενδ αλζμπμίδζδ οθζζηάιεκδξ οπμδμιήξ  

– Μζηνυηενμ πςιαημονβζηυ ηυζημξ  

– Νέα οπμδμιή: ιέπνζ 7x Φ10/8 ή Φ12/10 

– Γοκαηυηδηα υδεοζδξ 7x miniKOI-96= 672 OI 
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Δηθόλα 13 : ύγθξηζε πιαζηηθώλ ζσιήλσλ γηα όδεπζε ΚΟΙ [πεγή: OTE A.E.] 

Οθμηθδνχκμκηαξ ημ πανυκ ηεθάθαζμ, μ αέθηζζημξ ηνυπμξ βζα κα ακηζθδθεμφιε ημ 
πχξ ζοκενβάγμκηαζ ηαζ ζοκοπάνπμοκ υθα αοηά ηα οθζηά δζηηοαηχκ ηαζ 
πςιαημονβζηχκ οπμδμιχκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε πμζμ ηεπκμμζημκμιζηυ ηνυπμ ηα 
αλζμπμζμφιε ζημ έπαηνμ, είκαζ απθά κα δμφιε ιζα ηοπζηή ημιή ιζηνμηάθνμο πμο 
πνδζζιμπμζεί 1 πμθοζςθήκζμ Μ1 βζα ηδκ υδεοζδ ιέπνζ 7ΥΦ10/8 ηαζ έςξ 672 
Οπηζηχκ Ηκχκ Δζηυκα 14.  

 

Δηθόλα 14 : Σππηθέο δηαηνκέο κηθξνηάθξσλ πνιύ-ζσιήλσλ γηα κηθξό-θαιώδηα [πεγή: 
OTE A.E.] 
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3. ΜΕΛΕΣΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΡΟΒΑΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ (NGA) Ε 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS 

Σμ Γεςβναθζηυ φζηδια Πθδνμθμνζχκ ΟΣΔ-GIS πμο ακαθφεηαζ ηαζ πανμοζζάγεηαζ 
ζημ πανυκ ηεθάθαζμ δδιζμονβήεδηε ιε ζημπυ ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηαζ ηδκ 
επζηάποκζδ ηάπμζςκ ηαίνζςκ θεζημονβζηχκ γδηδιάηςκ πμο απαζπμθμφζακ ημκ 
Ονβακζζιυ Σδθεπζημζκςκζχκ Δθθάδμξ (ΟΣΔ). Σμ ΟΣΔ-GIS, ακηζηαηέζηδζε 
αίεμοζεξ ιε ανπεζμεεηδιέκεξ αζαθζμεήηεξ ηαζ νάθζα ιε πεζνυβναθα ζπέδζα ιεθεηχκ 
δζηηφμο, πμο θοθάζζμκηακ βζα πνυκζα ηαζ ελοπδνεημφζακ πζθζάδεξ ενβαγυιεκμοξ 
ακά πενζθένεζα ή ηιήια ημο Ονβακζζιμφ, ιε ιζα ηενάζηζα ρδθζαηή βεςβναθζηή 
αάζδ δεδμιέκςκ, πμο απμηεθεί ηαζ ημ PNI (Physical Network Inventory) ημο ΟΣΔ. 
Ο ενβαγυιεκμξ πμο κςνίηενα έπνεπε κα επζζηεθηεί ηδκ αίεμοζα ιε ηδκ 
ανπεζμεεηδιέκδ αζαθζμεήηδ βζα κα ακαγδηήζεζ ηδ ιεθέηδ πμο είπε πναβιαημπμζδεεί 
πνζκ δέηα πνυκζα,  ιπμνεί πθέμκ ιέζα απυ ημ πενζαάθθμκ ημο θμβζζιζημφ 
¨Smallworld¨ ηαζ απυ ηδκ άκεζδ ημο βναθείμο ημο, κα ακαγδηήζεζ υηζ πνεζάγεηαζ 
πςνίξ κα ιεηαηζκδεεί ηαζ πςνίξ κα ζπαηαθήζεζ πμθφηζιμ πνυκμ απυ ηδκ ενβαζία 
ημο. Ζ οθμπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ αοημφ, πμο μοζζαζηζηά άνπζζε ημ Φεζκυπςνμ 
ημο 1998 ηαζ ζοκεπίγεηαζ ιέπνζ ζήιενα, αθμνά ζε πνχημ ζηάδζμ ζηδκ εζζαβςβή 
υθμο ημο εκζφνιαημο (παθηυξ) ηαζ ημο ίκμ-μπηζημφ δζηηφμο πνυζααζδξ ηςκ 
ιεβάθςκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηςκ ιζηνυηενςκ αζηζηχκ πενζμπχκ, ηςκ πενζαζηζηχκ 
ηαζ ηςκ αβνμηζηχκ πενζμπχκ, ηαεχξ ηαζ ζηδκ εζζαβςβή ηςκ οπεναζηζηχκ 
ηδθεπζημζκςκζαηχκ δζηηφςκ. Αοηυ ηαζ ιυκμ ανηεί βζα κα ακηζθδθεμφιε ημ ιέβεεμξ 
ηςκ δεδμιέκςκ πμο θζθμλεκεί ημ Δπζπεζνδζζαηυ φζηδια GIS-OTE ηαζ ημ πυζμ 
ηαηαθοηζηυ νυθμ παίγεζ ζηδ ζδιενζκή θεζημονβία ημο Ονβακζζιμφ. Παναηάης, 
ακαθφμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ μζ θεπημιένεζεξ ηςκ θεζημονβζχκ ημο θμβζζιζημφ 
Smallworld ημο ΟΣΔ-GIS. 

 

3.1 ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ GIS-OTE  

( Smallworld ) 

 

Σμ Γεςβναθζηυ φζηδια Πθδνμθμνζχκ GIS-OTE ακαπηφπεδηε βζα κα ελαζθαθίζεζ 
ηδκ δζαηήνδζδ ημο υβημο πθδνμθμνζχκ πμο αθμνμφκ ηα δίηηοα  πμο δζαηδνεί μ 
ΟΣΔ  ζε υθδ ηδκ Δθθδκζηή επζηνάηεζα ζε έκα μνβακςιέκμ Φδθζαηυ Γεςβναθζηυ 
Πθδνμθμνζαηυ φζηδια, εφημθα δζαπεζνίζζιμ, πθήνςξ αοημιαημπμζδιέκμ ηαζ ιε ηδ 
δοκαηυηδηα ελμοζζμδμηδιέκδξ πνυζααζδξ ηςκ πνδζηχκ ημο ΟΣΔ ζηα δεδμιέκα 
ημο ηδθεπζημζκςκζαημφ δζηηφμο, μπμοδήπμηε ιέζα ζημ Intranet ημο Ονβακζζιμφ 
πακεθθαδζηά, ιε απθυ ηαζ θζθζηυ ηνυπμ (ππ. Web εθανιμβέξ) ηαζ ιε παιδθυ 
ηυζημξ. Οζ δοκαηυηδηεξ ημο δεκ πενζμνίγμκηαζ ιυκμ ζε εέιαηα δζαπείνζζδξ ηςκ 
δζηηοαηχκ πθδνμθμνζχκ (ηυζμ πενζβναθζηά δεδμιέκα, υζμ ηαζ βεςιεηνζηά), αθθά 
ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ζπεδίαζή ημοξ, πμο είκαζ ελίζμο ζδιακηζηή ηαζ ημ φζηδια 
GIS-OTE έπεζ επεκδφζεζ ζημ κα ιπμνεί κα απθμπμζήζεζ πθδεχνα δζαδζηαζζχκ ηαζ 
θεζημονβζχκ.   

διακηζηυ πθεμκέηηδια ημο  οζηήιαημξ GIS-OTE είκαζ δ δοκαηυηδηα 
ζοκενβαζίαξ ηαζ δζαζφκδεζδξ ιε ηα ελίζμο ζδιακηζηά OSS-Οθμηθδνςιέκα 
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Δπζπεζνδζζαηά Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα (Siebel, Sap, Wfm η.α.)  ημο 
Ονβακζζιμφ, ελοπδνεηχκηαξ ηζξ ηαεδιενζκέξ ακάβηεξ ημοξ. Δίκαζ ακανίειδηεξ μζ 
ηαεδιενζκέξ ακάβηεξ πμο έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ηαθφρεζ ημ ΓΠ GIS-OTE, μζ 
ζδιακηζηυηενεξ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε θεζημονβίεξ υπςξ: 

• ηδκ ακάπηολδ ημο ηδθεπζημζκςκζαημφ δζηηφμο (ζπεδζαζιυξ, ιεθέηδ, ηαηαζηεοή), 

• ηδ ζοκηήνδζδ δζηηφμο (ηνμπμπμζήζεζξ, ακααάειζζδ, ηθπ.), 

• ηδ πανμπή πθδνμθμνζχκ ζε ηνίημοξ, 

• ηδ αέθηζζηδ ειπμνζηή αλζμπμίδζδ ημο οθζζηάιεκμο ηδθεπζημζκςκζαημφ     δζηηφμο, 

• ηδκ ελοπδνέηδζδ ηαζ δζαηίκδζδ ελςηενζηχκ ζοκενβείςκ (άνζδ αθααχκ, 

   απμηοπχζεζξ, ιεθέηεξ, ηαηαζηεοέξ, ηθπ.), 

• ηδ ημζημθυβδζδ δζηηφμο ηαζ οπδνεζζχκ, 

• ηδκ άιεζδ ζηακμπμίδζδ ηςκ αζηδιάηςκ ηςκ πεθαηχκ, 

• ηδ ιεθέηδ αβμνάξ. 

Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ παναπάκς δοκαημηήηςκ, έπνεπε κα δδιζμονβδεεί ηαζ έκα 
θμβζζιζηυ ηαηάθθδθμ κα οπμζηδνίλεζ ηζξ απαζηήζεζξ ημο Ονβακζζιμφ βζα ημ ΓΠ 
GIS-OTE. Σμ θμβζζιζηυ πμο ακαπηφπεδηε μκμιάγεηαζ Smallworld ηαζ απμηεθεί ημ 
ααζζηυ πνμσυκ ηδξ GE Network Solutions. To πνμσυκ αοηυ ηοηθμθυνδζε βζα πνχηδ 
θμνά ημ έημξ 1991 ηαζ είκαζ έκα βεςβναθζηυ ζφζηδια πθδνμθμνζχκ (GIS), 
ηαηαζηεοαζιέκμ ελ ανπήξ βζα κα οπμζηδνίλεζ ιεβάθμοξ μνβακζζιμφξ ζηζξ 
επζπεζνδζζαηέξ δζαδζηαζίεξ ημοξ. Δπζπθέμκ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ακήηεζ ζηδκ 
ηαηδβμνία ηςκ ακηζηεζιεκμζηνεθχκ ζοζηδιάηςκ (OOPS-Object Oriented 
Programming Systems) πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ βθχζζα πνμβναιιαηζζιμφ ¨Magik¨, 
πμο  οπμζηδνίγεζ ηδκ πμθφ-ηθδνμκμιζηυηδηα ηςκ ακηζηεζιέκςκ (αζπέηςξ ακ ηα 
ακηζηείιεκα ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηέξ οπενηείιεκεξ μιάδεξ, ιπμνμφκ ηαζ 
ηθδνμκμιμφκ ηα ίδζα παναηηδνζζηζηά) ηαζ ηαηαθένκεζ κα δζαηδνεί ημκ ηχδζηα ζε έκα 
ιυκμ ανπείμ. Οζ δοκαηυηδηεξ ηαζ ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ημο ζοζηήιαημξ 
ακαθφμκηαζ παναηάης:  

 Γυιδζδ εκζαίαξ Φδθζαηήξ Γεςβναθζηήξ Βάζδξ Γεδμιέκςκ - ΦΓΒΓ 
(seamless database). 

 Καηδβμνζμπμίδζδ ημο ιμκηέθμο δεδμιέκςκ ζε μιάδεξ ακηζηεζιέκςκ. Οζ 
ηθάζεζξ ακηζηεζιέκςκ ιμκηεθμπμζμφκηαζ ιε ζοιπενζθμνέξ ή ιεευδμοξ 
(behaviours, methods) πμο ηα παναηηδνίγμοκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε 
ζδζυηδηεξ ηςκ ίδζςκ ηςκ ακηζηεζιέκςκ μζ μπμίεξ απμεδηεφμκηαζ ιυκζια ζημ 
ίδζμ ημ ακηζηείιεκμ. 

 Γοκαηυηδηα μνζζιμφ ηθάζεςκ ζενανπίαξ (class hierarchies), μπυηε ιπμνεί 
κα δδιζμονβδεμφκ οπμηθάζεζξ (subclasses), μζ μπμίεξ ηθδνμκμιμφκ ηα 
παναηηδνζζηζηά ηςκ ηθάζεςκ.  

 Σμ ακηζηείιεκμ έπεζ πμθθαπθά πςνζηά παναηηδνζζηζηά (multiple spatial 
attributes) ή πμθθαπθμφξ ηυζιμοξ (multiple worlds). 
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 Γοκαηυηδηα ηαοηυπνμκδξ πνυζααζδξ πμθθχκ πνδζηχκ ζηα δεδμιέκα 
ιέζς ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ “εκαθθαηηζηχκ εηδυζεςκ” (version 
management).  

 Σμ Version Managed Data Store (VMDS) ημο Smallworld επζηνέπεζ 
ηαοηυπνμκα ηδκ πνυζααζδ ζηδκ ΦΓΒΓ πμθθχκ πνδζηχκ ζε ηαηάζηαζδ 
ακάβκςζδξ ή εββναθήξ ζε εηδυζεζξ ηδξ ίδζαξ πενζμπήξ πςνίξ κα 
ηθεζδχκμκηαζ μζ εββναθέξ (records) βζα ιεβάθδ πνμκζηή πενίμδμ.  

 Γδιζμονβία ηδξ ΦΓΒΓ βίκεηαζ ιε δζαδζηαζίεξ δζεηπεναίςζδξ/ζοβπχκεοζδξ 
(post/merge).  

 Πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ μνζζιμφ “ζηαειχκ ενβαζίαξ” 
(checkpoints) εκηυξ ηςκ εκαθθαηηζηχκ εηδυζεςκ πμο απμηεθμφκ βζα 
πανάδεζβια δζαηνζηά πνμκζηά ζδιεία δδιζμονβίαξ ηδξ ΦΓΒΓ ή ιεηααμθήξ 
ηςκ ζηαδίςκ ιίαξ ιεθέηδξ 

 Σδ βθχζζα πνμβναιιαηζζιμφ “Magik” ζε ακηζηειεκμζηνεθέξ πενζαάθθμκ  

 Σμ δζαπεζνζζηζηυ ενβαθείμ CASE tool (Computer Aided Software 
Engineering) ημο Smallworld ημ μπμίμ είκαζ εκζςιαηςιέκμ ζημ ΓΠ ηαζ 
οπμζηδνίγεζ ημ θοζζηυ ζπεδζαζιυ ηδξ Βάζδξ Γεδμιέκςκ. 

Γεκ ανηεί υιςξ ιυκμ δ πθαηθυνια ηδξ GE Smallworld βζα κα έπμοιε 
μθμηθδνςιέκμ ημ Physical Network Inventory - PNI πμο θεζημονβεί ζήιενα ζημκ 
ΟΣΔ, ηαεχξ βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ Φδθζαηήξ  Γεςβναθζηήξ Βάζδξ Γεδμιέκςκ 
απαζηείηαζ δ φπανλδ εκυξ εκδιενςιέκμο Φδθζαημφ Σμπμβναθζημφ ηαζ 
Ροιμημιζημφ Τπμαάενμο. Σμ οπυααενμ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ ημ Φδθζδςηυ 
(raster) ιςζασηυ, πμο πνμηφπηεζ απυ εζδζηέξ αενμθςημβναθίεξ ημο Δεκζημφ 
Κηδιαημθμβίμο, πνμκμθμβίαξ θήρδξ 2007 – 2008, απυ  μνεμακμζβιέκεξ 
αενμθςημβναθίεξ αζηζηχκ πενζμπχκ, αηνίαεζαξ 30εη. ηαζ απυ μνεμθςημβναθίεξ 
πενζαζηζηχκ ηαζ αβνμηζηχκ πενζμπχκ, αηνίαεζαξ 150εη.  Γζα ηδκ ακάπηολδ ημο 
ημπμβναθζημφ ηαζ νοιμημιζημφ οπμαάενμο μ ΟΣΔ απεοεφκεδηε ζε δδιυζζμοξ ηαζ 
ζδζςηζημφξ θμνείξ βζα ηδκ ελεφνεζδ εκδιενςιέκςκ πνςημβεκχκ οπμαάενςκ 
(Ονεμεζηυκεξ VLSO, LSO) ζε formats δεδμιέκςκ πμο εα ήηακ βεςακαθενιέκα 
ηαηά ημ πνυηοπμ  ΔΓΑ ΄87. Κφνζμζ θμνείξ βζα ηδκ δζάεεζδ οπμαάενμο ηθίιαηαξ 
1:1000 βζα ηδκ θεπημιενή απεζηυκζζδ ζε αζηζηέξ πενζμπέξ αθθά ηαζ ζε ηθίιαηα 
1:5000 βζα πενζαζηζηέξ/αβνμηζηέξ  πενζμπέξ, είκαζ ημ Δεκζηυ Κηδιαημθυβζμ, μ 
Ονβακζζιυξ Κηδιαημθμβίμο ηαζ Υανημβναθήζεςκ Δθθάδμξ (Ο.Κ.Υ.Δ.), μζ 
Ονβακζζιμί Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ, μ ΤΠΔΥΧΓΔ, ηαεχξ επίζδξ δ Δεκζηή 
ηαηζζηζηή Τπδνεζία Δθθάδμξ (Δ..Τ.Δ.) αθθά ηαζ δ Γεςβναθζηή Τπδνεζία 
ηναημφ (Γ.Τ..) βζα ηδκ ηάθορδ ακαβηχκ οπμαάενμο.  

Ακαηεθαθαζχκμκηαξ,  βίκεηαζ ακηζθδπηυ απυ ηα παναπάκς, υηζ δ ακάπηολδ εκυξ 
ΓΠ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο ιεβαθφηενμο πανυπμο ηδθεπζημζκςκζαηχκ οπδνεζζχκ, 
είκαζ ένβμ γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ημκ Ονβακζζιυ, ηαεχξ μζ δοκαηυηδηεξ πμο 
οπάνπμοκ ηαζ ιπμνμφκ κα οπμζηδνζπεμφκ ιέζα απυ ημ GIS-OTE  είκαζ 
ακελάκηθδηεξ. Με ηδ δοκαηυηδηα κα πνμζανιυγεηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ πμο 
πνμηφπημοκ ηάεε θμνά, ημ ΓΠ GIS-OTE μναιαηίγεηαζ κα πανέπεζ οπδνεζίεξ, κα 
δζαζοκδέεηαζ ηαζ κα οπμζηδνίγεζ ηα πενζζζυηενα Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα πμο 
εδναζχκμκηαζ ζημκ ΟΣΔ αθθά ηαζ έλς απυ αοηυκ. Ακαθμνζηά, ιενζηέξ απυ ηζξ 
ηεθεοηαίεξ ζδιακηζηέξ εθανιμβέξ πμο έπμοκ πνμηφρεζ απυ ημ ΓΠ GIS-OTE  
ακαθένμκηαζ παναηάης: 
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 Δηηίιδζδ εονογςκζηυηδηαξ ηαζ ηαπφηδηαξ ADSL2+. 

 Γεςβναθζηή δζαζφκδεζδ ημο GIS-ΟΣΔ ιε ηζξ δμνοθμνζηέξ εζηυκεξ ημο 
Google earth ηαζ ηζξ πθάβζεξ αενμθςημβναθίεξ ημο Maps Live ηδξ 
Microsoft. 

 Web εθανιμβή Smallworld. 

 Τπμζηήνζλδ ημο ειπμνζημφ Siebel ζηα ηαηαζηήιαηα Cosmote, Germanos 
ηαζ Oteshop. 

 Γνμιμθυβδζδ ηςκ ζοκενβείςκ βζα άνζδ αθααχκ ηαζ ζοκενβαζία ιε ημ 
Wfm (Workflow Management) . 

 Τπμζηήνζλδ ηδξ ημζημθυβδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ζοκενβαζία ιε ημ SAP.   

 

3.2 ΒΑΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΣΟΤ ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ GIS-OTE 

 

 

Καηά ηδκ είζμδυ ημο, μ πνήζηδξ ηαθείηαζ κα εκενβμπμζήζεζ ιία απυ ηζξ δφμ 
εθανιμβέξ: «Μεθέηεξ» βζα ηδκ εηπυκδζδ ηςκ ιεθεηχκ ηαζ ηα «Παηέηα / Ακμζηηά 
Ένβα» βζα ηδκ ρδθζμπμίδζδ ηςκ παηέηςκ ενβαζίαξ ζηδ ηζβιζαία Απεζηυκζζδ 1. 

 

ηηγκηαία Απεηθόληζε 1 : Δίζνδνο ρξήζηε ζην GIS-OTE 
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ηηγκηαία Απεηθόληζε 2 : Δπηινγή δξαζηεξηόηεηαο Μειεηώλ 

 

Οζ θεζημονβίεξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζ’ αοηήκ ηδκ εκυηδηα πανέπμκηαζ ιυκμ ζηδκ 
εθανιμβή «Μεθέηεξ» ηζβιζαία Απεζηυκζζδ 2. 

Γζα ηδ δδιζμονβία κέμο ένβμο ηαζ ιεθέηδξ, μ πνήζηδξ πνέπεζ κα παηήζεζ ημ 

πθήηηνμ «Νέμ Ένβμ ηαζ Μεθέηδ» (ηζβιζαία Απεζηυκζζδ 3), μπυηε ηαζ 
εκενβμπμζείηαζ δ μευκδ ζηδκ μπμία ζοιπθδνχκεζ ιε αθθανζειδηζημφξ παναηηήνεξ 
ημκ «Κςδζηυ» ηαζ ημκ «Σίηθμ» ημο ένβμο, ημκ «Σφπμ» (ιε επζθμβή απυ ημοξ ηφπμοξ 
ηςκ ένβςκ πμο έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα δδιζμονβήζεζ) ηαζ ηδκ «Οκμιαζία» βζα ηδ 
ιεθέηδ. ηακ παηδεεί ημ «Οη» ειθακίγεηαζ ιήκοια ιε ημ μπμίμ πνμζδζμνίγμκηαζ ηα 
βεςβναθζηά υνζα ημο ένβμο ςξ ελήξ: 

«Ονζζιυξ Ίπκμοξ», βζα ηδκ ηαφηζζδ ηςκ μνίςκ ημο ένβμο ιε ημ ίπκμξ ημο πάνηδ. ε 
πενίπηςζδ πμο δεκ οπάνπεζ ίπκμξ δεκ εηηεθείηαζ ηαιία εκένβεζα. 

«Μεβέεοκζδ», δεκ εηηεθείηαζ ηαιία εκένβεζα, μ πνήζηδξ πνέπεζ κα πθμδβδεεί ζημ 
πάνηδ ηαζ κα παηήζεζ εη’ κέμο «Οη». 

«Δπζθεβιέκμ Κέκηνμ», ηα υνζα ημο ένβμο εκδιενχκμκηαζ αοηυιαηα ιε ηα υνζα ημο 
ηέκηνμο πμο είκαζ επζθεβιέκμ ιέζς ηδξ θεζημονβίαξ «Δνβαθεία -> Δπζθεβιέκμ 
Κέκηνμ». 

«Υνήζδ Σνέπμοζαξ ρδξ», ημ ένβμ παίνκεζ ηα υνζα ημο ηνέπμκημξ πάνηδ. 
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ηηγκηαία Απεηθόληζε 3 : Γεκηνπξγία Νένπ Έξγνπ θαη Μειέηεο 

ε πενίπηςζδ πμο ζηα υνζα ημο ένβμο εηπμκμφκηαζ ηαζ άθθεξ ιεθέηεξ, ηυηε 
ειθακίγεηαζ ενχηδζδ βζα ημ ακ επζεοιεί μ πνήζηδξ κα ζπεδζάγμκηαζ ηαοηυπνμκα μζ 
αθθδθεπζηαθοπηυιεκεξ ιεθέηεξ. Ακ μ πνήζηδξ επζθέλεζ «Ναζ», ηυηε εκενβμπμζείηαζ δ 
μευκδ «Δνχηδια Αθθδθεπζηαθοπηυιεκςκ Ένβςκ», ζηδ θίζηα ηδξ μπμίαξ επζθέβεζ 
ηζξ ιεθέηεξ, ηα ακηζηείιεκα ηςκ μπμίςκ εέθεζ κα ζπεδζάγμκηαζ, ηαζ παηάεζ ημ 

πθήηηνμ «Πνυζεεζδ ζηζξ Διθακζγυιεκεξ ιεθέηεξ» .   

Ζ πνχηδ εκένβεζα πμο πνέπεζ κα ηάκεζ μ πνήζηδξ είκαζ δ αθθαβή ηδξ ηαηάζηαζδξ 
ηδξ ιεθέηδξ απυ «Πνμβναιιαηζζιέκμ» ζε μηζδήπμηε άθθμ είκαζ δοκαηυ, ηαεχξ μζ 
ηαηαζηάζεζξ Πνμβναιιαηζζιέκμ ηαζ Δβηεηνζιέκμ είκαζ ιυκμ βζα ακάβκςζδ. Αοηυ 
βίκεηαζ ιε ανηεημφξ ηνυπμοξ, είηε απυ ηζξ ζδζυηδηεξ ηδξ εκενβμφξ ιεθέηδξ ζηδ 
ζεθίδα «Ένβα», είηε απυ ημ ηονίςξ ιεκμφ ιε ηδκ επζθμβή «Ανπείμ -> Μεηααμθή 
Καηάζηαζδξ».  

Δπμιέκςξ, δ ιεθέηδ έπεζ ιεηααεί ζε ηέημζα ηαηάζηαζδ πμο μ πνήζηδξ ζοκδέεδηε 
ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ ζε ηαηάζηαζδ εββναθήξ ηαζ ιπμνεί πθέμκ κα ρδθζμπμζήζεζ, 
εζζάβμκηαξ κέα ακηζηείιεκα ή εκδιενχκμκηαξ ηα οθζζηάιεκα. ηακ επζεοιεί κα 

απμεδηεφζεζ ηζξ αθθαβέξ, πνέπεζ κα παηήζεζ ημ πθήηηνμ «Απμεήηεοζδ» . Γζα 
ηδκ ακαίνεζδ πνδζζιμπμζείηαζ ημ πθήηηνμ «Ακαίνεζδ Μέπνζ ηδκ Σεθεοηαία 

Απμεήηεοζδ . 

Έζης υηζ ρδθζμπμζήεδηε ημ δίηηομ ηαζ μθμηθδνχεδηε δ ιεθέηδ, μπυηε μ πνήζηδξ 

πνέπεζ κα παηήζεζ ημ πθήηηνμ «Απμεήηεοζδ» . Με ημ πθήηηνμ «Διθάκζζδ 

Αθθαβχκ» , αθθάγμοκ μζ ζοιαμθζζιμί ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηδξ ιεθέηδξ, χζηε κα 
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είκαζ εοδζάηνζηεξ μζ ηνμπμπμζήζεζξ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ζηα πθαίζζα ηδξ 
εκενβήξ ιεθέηδξ. Σμ επυιεκμ αήια είκαζ κα αθθάλεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ ιεθέηδξ ζε 
«Έβηνζζδ», απυ ημ ηονίςξ ιεκμφ Ανπείμ -> Μεηααμθή Καηάζηαζδξ -> Έβηνζζδ 
(οπάνπμοκ ηαζ άθθμζ ηνυπμζ), κα ηθείζεζ ηδ ιεθέηδ ιε ημ πθήηηνμ «Κθείζζιμ 

Μεθέηδξ»  (βίκεηαζ ιεηάααζδ ζημ ηαηαζηεοαζιέκμ δίηηομ), χζηε πθέμκ κα ηδκ 
ακαθάαεζ μ εβηνίκςκ. 

Γζα ηδκ ακαγήηδζδ ηςκ ένβςκ ηαζ ηςκ ιεθεηχκ μ πνήζηδξ πνέπεζ κα παηήζεζ ημ 

πθήηηνμ «Μεθέηεξ» . ηδκ μευκδ πμο εκενβμπμζείηαζ, μνίγεζ πνμαζνεηζηά ηα 

ηνζηήνζα ηδξ ακαγήηδζδξ ηαζ παηάεζ ημ πθήηηνμ «Δηηέθεζδ Δνςηήιαημξ»  
(ηζβιζαία Απεζηυκζζδ 4), μπυηε ηαζ ακακεχκεηαζ δ θίζηα ηςκ ιεθεηχκ ιε εηείκεξ 
πμο πθδνμφκ ηα παναπάκς ηνζηήνζα. Σα ηνζηήνζα αθμνμφκ είηε ζημ ένβμ είηε ζηδ 
ιεθέηδ, εκχ ιπμνμφκ κα μνζζημφκ επζπθέμκ ηνζηήνζα ιε ημ πθήηηνμ «Ακαγήηδζδ 
βζα Πνμπςνδιέκμοξ». Δπίζδξ, είκαζ δοκαηή δ ακαγήηδζδ ένβςκ ιε 
πνμηαεμνζζιέκα ενςηήιαηα απυ ηζξ επζθμβέξ «Ακαγήηδζδ -> Φίθηνμ» ηαζ 
«Ακαγήηδζδ -> Δνχηδια». 

 

 

ηηγκηαία Απεηθόληζε 4 : Αλαδήηεζε έξγσλ θαη κειεηώλ 

Σμ άκμζβια ιζαξ ιεθέηδξ βίκεηαζ ιε δζπθυ ηθζη ζηδκ παναπάκς θίζηα. Συηε ημ 
ζφζηδια ζοκδέεηαζ ζηδ ιεθέηδ, ηδκ ηάκεζ εκενβή (ιυκμ ιία ηάεε ζηζβιή ιπμνεί κα 
είκαζ εκενβή), ιεηαααίκεζ ζηα υνζά ηδξ ηαζ ηαεμνίγεζ ημ ακ μ πνήζηδξ εα έπεζ 
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δζηαίςια εββναθήξ. Ακ ημ ηαηαζηεοαζιέκμ δίηηομ έπεζ αθθάλεζ, ειθακίγεηαζ 
ενχηδζδ ζημ πνήζηδ βζα ημ ακ επζεοιεί κα ακακεχζεζ ηα δεδμιέκα ηδξ ιεθέηδξ 
ημο, ακαθένμκηαξ ιάθζζηα ηαζ ημ ακ οπάνπμοκ αθθδθμζοβηνμουιεκεξ δζαθμνέξ 
(conflicts). Ο πνήζηδξ ιπμνεί υπμηε εέθεζ κα ζοβπςκεφζεζ ηζξ αθθαβέξ ημο 

ηαηαζηεοαζιέκμο δζηηφμο ιε ημ πθήηηνμ «οβπχκεοζδ Μεθέηδξ» . Οζ 
πνυζθαηεξ ιεθέηεξ ιπμνμφκ κα ακαηηδεμφκ πζμ εφημθα απυ ημ ιεκμφ «Ανπείμ -> 
Πνυζθαηεξ Δνβαζίεξ». 

Αθμφ μ πνήζηδξ ζοκδεεεί ζε ιζα ιεθέηδ ηαζ έπεζ ηα απαναίηδηα δζηαζχιαηα, ιπμνεί 
κα πάνεζ ηδκ ζδζμηηδζία ηδξ ιεθέηδξ απυ ημ ιεκμφ «Ανπείμ ->  Δπελενβαζία 
Δκενβήξ Μεθέηδξ», αθθαβή ημο πεδίμο Ηδζμηηήηδξ ηαζ Δκδιένςζδ. Δκαθθαηηζηά, μ 
ιεθεηδηήξ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ ιπμνεί κα μνίζεζ ημ κέμ ζδζμηηήηδ ηδξ ιεθέηδξ (ημκ 
εβηνίκμκηα). Οζ ζδζμηηήηεξ ηδξ ηάεε ιεθέηδξ έπμοκ πάκηα δζηαίςια εββναθήξ.  

Καεχξ δ ιεθέηδ δζένπεηαζ απυ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ, ηαζ υηακ ένεεζ δ 
ζηζβιή πμο μθμηθδνχκεηαζ δ ηαηαζηεοή ηδξ, μ πνήζηδξ πνέπεζ κα αθθάλεζ ηδκ 
ηαηάζηαζδ απυ «Καηαζηεοή» ζε «Πνμξ Γζεηπεναίςζδ». Συηε, ημ ζφζηδια 
ακαθαιαάκεζ κα εκδιενχζεζ ημ ηαηαζηεοαζιέκμ δίηηομ ιε ηα ακηζηείιεκα ηδξ 
ιεθέηδξ ηαζ κα ηδκ πεναηχζεζ.  

Οοζζαζηζηά θμζπυκ, ζε αοηυ ημ ηεθάθαζμ ακαθφεδηακ ηα ζηάδζα έβηνζζδξ ηαζ μζ 
ααζζηέξ θεζημονβίεξ ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ εηπυκδζδξ ιεθέηδξ ζημ Γεςβναθζηυ 
Πθδνμθμνζαηυ  φζηδια GIS-OTE ηαζ ζημ επυιεκμ εα ακαθοεεί θεπημιενχξ δ 
δζαδζηαζία εηπυκδζδξ Υςιαημονβζηήξ ηαζ Γζηηοαηήξ Μεθέηδξ ζημ πενζαάθθμκ 
GIS-ΟΣΔ, απυ ηδκ ανπή ςξ ημ ηέθμξ ηδξ. 

 

3.3 ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΟ ΜΕΛΕΣΗ NGA ΣΟ A.K 

ΔΙΟΝΤΟΤ Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS 

 

Γζα ημ πανάδεζβια πςιαημονβζηήξ ηαζ δζηηοαηήξ ιεθέηδξ ζημ Αζηζηυ Κέκηνμ 
Γζμκφζμο πμο εα ελεηαζηεί παναηάης, πνςηανπζηή ακάβηδ πνζκ επέιαμοιε ζηζξ 
δζηηοαηέξ ηαζ πςιαημονβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, είκαζ κα εηηοπχζμοιε ηδκ επζθάκεζα 
πμο πνυηεζηαζ κα δζεκενβήζμοιε ηδκ ιεθέηδ ηζβιζαία Απεζηυκζζδ 5. 

Αοηυ ζοιααίκεζ ιε ζημπυ κα έπμοιε ιζα ζοκμθζηή επμπηεία ηςκ οθζζηάιεκςκ 
οπμδμιχκ ηαζ ηςκ εέζεςκ πμο ανίζημκηαζ ζε εηηοπςιέκδ (ακαθμβζηή ιμνθή), 
βζαηί ιεηέπεζηα ιαξ δζεοημθφκεζ ζακ οπυααενμ, ζηδκ απαναίηδηδ απυ ημκ ιεθεηδηή 
επζζηυπδζδ πεδίμο (site survey), δδθαδή ηδκ επζηυπμο επίζηερδ ηαζ ηδκ 
δζαηήνδζδ θςημβναθζημφ ανπείμο βζα ηάεε ζδιείμ εκδζαθένμκημξ ηδξ ιεθεηδιέκδξ 
πενζμπήξ ιε ζημπυ ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ οπμδμιχκ βζα ηδκ μνεή ημοξ 
θεζημονβία. Αθμφ μθμηθδνςεεί θμζπυκ, ημ site survey ηαζ αλζμθμβδεμφκ μζ 
οθζζηάιεκεξ οπμδμιέξ, επυιεκδ ενβαζία πμο απαζηείηαζ κα βίκεζ απυ ημκ ιεθεηδηή 
είκαζ κα πάνεζ απμθάζεζξ υπςξ, βζα ημ ακ πνεζάγεηαζ κα ιεηαημπζζημφκ μζ ηαιπίκεξ 
πμο πνυηεζηαζ κα ημπμεεηήζεζ, ηζ ηφπμο ηαιπίκεξ εα επζθέλεζ, ακ μζ οθζζηάιεκεξ 
οπυβεζεξ ζςθδκχζεζξ επανημφκ (δεκ έπμοκ ηαηαθεζθεεί υθεξ μζ δζαεέζζιεξ μπέξ) ή 
ακ εα πνέπεζ κα ηζξ εκζζπφζεζ ιε ηαζκμφνβζεξ (ακ ζζπφεζ ημ δεφηενμ πνέπεζ κα 
απμθαζίζεζ ιε ηζ ηφπμο μνβακςιέκεξ ιζηνυ-ζςθδκχζεζξ εα επζηφπεζ ηδκ 
εκίζποζδ), πμφ εα βίκεζ μ δζαηθαδςηζηυξ ζφκδεζιμξ ηςκ μπηζηχκ ζκχκ, ηζ είδμοξ 
ηαθχδζα ηαζ ηζ πςνδηζηυηδηαξ εα πνμηείκεζ ηαζ βεκζηυηενα κα πνμζανιυζεζ ηζξ 
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εηηζιήζεζξ ημο ζηδκ εηηοπςιέκδ ιμνθή ςξ ζπυθζα ηα μπμία εα ημκ αμδεήζμοκ 
ηαηά ηδ δζάνηεζα δζελαβςβήξ ηδξ ιεθέηδξ ζημ ζφζηδια GIS-OTE. Παναηάης εα 
ακαθοεμφκ ηα αήιαηα βζα ηδκ εηπυκδζδ ημο παναδείβιαημξ  πςιαημονβζηήξ ηαζ 
δζηηοαηήξ ιεθέηδξ ζημ Α.Κ Γζμκφζμο. 

 

 

ηηγκηαία Απεηθόληζε 5 : Δπηθάλεηα εθηύπσζεο ζε θιίκαθα 1:1250 

 

Με βκχιμκα ηαζ μδδβυ ηα ζπυθζα πμο απμηοπχεδηακ ζηδκ εηηοπςιέκδ ιμνθή 
ηδξ πενζμπήξ ημο Γζμκφζμο ηαηά ηδ δζαδζηαζία ημο site survey, δδιζμονβμφιε ζημ 
GIS-OTE ιζα κέα ιεθέηδ ζηδκ επζθεβιέκδ πενζμπή, πνμζδζμνίγμκηαξ έηζζ ηα υνζα 
ηδξ ιεθέηδξ. Πνμζέπμοιε κα ανζζηυιαζηε ζε ηαηάζηαζδ εββναθήξ ηαζ κα έπμοιε 
μνίζεζ ςξ Υςιαημονβζηή ηαζ Γζηηοαηή ηδ ιεθέηδ πμο πνυηεζηαζ κα λεηζκήζμοιε ηαζ 
ιε ηδκ ηανηέθα ηδξ Ακαγήηδζδξ απυ ημ ιεκμφ ιεηαααίκμοιε ζημ Αζηζηυ Κέκηνμ 
Γζμκφζμο. Δκενβμπμζμφιε ζηζξ μναηυηδηεξ ηζξ οπμδμιέξ πμο εα πνεζαζημφιε ζε 
πνχηδ θάζδ ηαζ ιε ημκ ηένζμνα ημο πμκηζηζμφ ιαξ αθθάγμοιε ηδκ ηαηάζηαζδ ημο 
ζε θεζημονβία ίπκμοξ βζα κα δδιζμονβήζμοιε ηδκ εζζαβςβή ημο πνχημο 
ακηζηεζιέκμο πμο εα είκαζ ημ ηαθχδζμ F01/96 μπηζηχκ ζκχκ πμο εα λεηζκάεζ απυ ημ 
Αζηζηυ Κέκηνμ Γζμκφζμο ηαζ εα ηαηαθήβεζ ζημ δζαηθαδςηζηυ ζφκδεζιμ ηζβιζαία 
Απεζηυκζζδ 6. 
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ηηγκηαία Απεηθόληζε 6 : Γεκηνπξγία Ίρλνπο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ Καισδίνπ Οπηηθώλ 
Ιλώλ F01/96 OI/microcable/120.00 

Ζ θεπημιενήξ ακάθοζδ ηδξ μκμιαζίαξ ημο ηαθςδίμο πνμηφπηεζ ακ ημ 
πενζβνάρμοιε ζε ηιήιαηα, αάζεζ ημκ ηαεέηςκ πμο ημ δζαπςνίγμοκ. Έηζζ 
ακηζθαιαακυιαζηε υηζ ημ F01, δδθχκεζ υηζ ιζθάιε βζα Fiber (μπηζηή ίκα) ηαζ ημ 01 
μνίγεζ υηζ είκαζ δ πνχηδ μπηζηή ίκα βζα ημ Αζηζηυ Κέκηνμ Γζμκφζμο υπμο δζελάβεηαζ 
δ ιεθέηδ. ημ δεφηενμ ιένμξ έπμοιε ημ 96 ΟΙ, πμο δδθχκεζ ηδ πςνδηζηυηδηα ημο 
ηαθςδίμο, ζημ ηνίημ ιένμξ οπάνπεζ ημ microcable πμο μνίγεζ ημ είδμξ ημο ηαθςδίμο 
ηαζ ηέθμξ μ ανζειυξ 120.00 πμο πνμζδζμνίγεζ ηα ιέηνα ημο ηαθςδίμο απυ ημ Α.Κ 
Γζμκφζμο έςξ ημκ δζαηθαδςηζηυ ζφκδεζιμ. θδ αοηή δ ζφκεεζδ ηδξ μκμιαζίαξ 
μκμιάγεηαζ ηαζ επζζδιείςζδ ημο ηαθςδίμο ηαζ ημπμεεηείηαζ ζακ «ηαιπέθα» ζε 
ηάεε ηαθχδζμ, υπςξ ηαζ οπάνπεζ ζηα παναηηδνζζηζηά ημο πμο ειθακίγμκηαζ ζηα 
πεδία ηδξ ηάνηαξ ημο ακηζηεζιέκμο ηαθςδίμο. Απυ ηδ ζηζβιή πμο μνίζμοιε ηδ 
δζαδνμιή ημο ηαθςδίμο πμο εέθμοιε κα ηάκμοιε εζζαβςβή ιε ημ ίπκμξ, ακμίβμοιε 
ημ tab ηδξ ηάνηαξ “Καθχδζμ Οπηζηχκ Ηκχκ” ηαζ αθμφ πνμζεέζμοιε ηα ζημζπεία ημο 
ηαθςδίμο ζηα πεδία ηδξ ηάνηαξ, μθμηθδνχκμοιε ηδ δζαδζηαζία εζζαβςβήξ 

παηχκηαξ ζημ εζημκίδζμ   ¨Δζζαβςβή¨, ιε αοηυ ημ εζημκίδζμ μοζζαζηζηά 
εζζάβεηαζ ιία εββναθή ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ, αθμφ πνχηα έπμοκ επζθεβεί μζ ηζιέξ 
ηδξ ζηδ θίζηα ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ ηαζ έπεζ ζπεδζαζηεί ηάπμζμ ζπεηζηυ ίπκμξ 
(ζδιείμ, βναιιή ή επζθάκεζα) ακ δ εββναθή έπεζ ηαζ πςνζηή δζάζηαζδ. Δπυιεκδ 
οπμπνέςζδ ιαξ βζα ηδ μθμηθήνςζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο μνίγμοκ ημ ηαθχδζμ 
μπηζηχκ ζκχκ είκαζ κα μνίζμοιε ηδ πςνδηζηυηδηα ημο ηαθςδίμο ιε πναβιαηζηέξ 
ηζιέξ, βζα κα εκδιενχζμοιε αοηυ ημ πεδίμ, εα πνέπεζ κα ιεηααμφιε ζημ tab 
“LOC”(Line of Count). Κάεε LOC ακηζζημζπεί εκ βέκεζ ζε ιία μιάδα ζκχκ/γεοβχκ 
πμο παναηηδνίγεηαζ απυ έκα θμβζηυ ανζειδηζηυ πνμζδζμνζζιυ (ηαθχδζμ μπηζηχκ 
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ζκχκ ή μκμιαζία ηαιπίκαξ) ηαζ έκα ζπεηζηυ ιε αοηυκ εφνμξ «απυ-έςξ» ηαεχξ ηαζ 
ημ ακηίζημζπμ εφνμξ «απυ-έςξ» πμο αθμνά ηδ θοζζηή ανίειδζδ ηςκ ζκχκ/γεοβχκ 
ζημ ηαθχδζμ. Αθμφ  πθδηηνμθμβήζμοιε ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηαθςδίμο μπηζηχκ 
ζκχκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηζξ πναβιαηζηέξ ηζιέξ ηςκ ζκχκ πμο ηαηαθαιαάκεζ, 
μθμηθδνχκμοιε ηδ δζαδζηαζία εκδιένςζδξ ηςκ LOC παηχκηαξ ημ πθήηηνμ ιε ημ 

εζημκίδζμ  ¨Δκδιένςζδ¨   (ηζβιζαία Απεζηυκζζδ 7). 

 

ηηγκηαία Απεηθόληζε 7 : tab LOC γηα ην θαιώδην F01 

Απυ ημ site survey έπμοιε ήδδ απμθαζίζεζ ιε ηεπκμμζημκμιζηά ηνζηήνζα ηδ ζςζηή 
εέζδ ημο δζαηθαδςηζημφ ζοκδέζιμο, υπμο ηαηαθήβεζ απυ ημ Αζηζηυ Κέκηνμ ημ 
ηαθχδζμ πςνδηζηυηδηαξ 96 μπηζηχκ ζκχκ ηαζ ζημ ζδιείμ αοηυ ιμζνάγεζ ηα 
ιζηνυηενδξ πςνδηζηυηδηαξ ηαθχδζα μπηζηχκ ζκχκ βζα κα θηάζμοκ κα ηενιαηίζμοκ 
ζηα εζςηενζηά ηςκ Καιπζκχκ. Χξ Γζαηθαδςηζηυξ φκδεζιμξ μνίγεηαζ δ ζφκδεζδ 
εκυξ ηαθςδίμο (εζζενπυιεκμ) ιε πενζζζυηενα ημο εκυξ (απενπυιεκα), βζα ηα μπμία 
ημ άενμζζια ηςκ ζκχκ ηςκ απενπμιέκςκ ζζμφηαζ ζοκήεςξ, πςνίξ αοηυ κα είκαζ 
απαναίηδημ, ιε ηζξ ίκεξ ημο εζζενπυιεκμο. Ζ ζςζηή εέζδ ημο δζαηθαδςηζημφ 
ζοκδέζιμο πνμηφπηεζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ελαζθαθίγεζ βζα ηδκ υδεοζδ ηςκ 
μπηζηχκ ζκχκ απυ ημ Αζηζηυ Κέκηνμ πνμξ ηζξ Καιπίκεξ ηδ πανμοζία ηςκ 
οθζζηάιεκςκ ζςθδκχζεςκ ζε υθεξ ηζξ επζθεβιέκεξ δζαδνμιέξ. οκήεςξ ζηζξ 
ιεθέηεξ ηςκ NGA, ηα ηαθχδζα μπηζηχκ ζκχκ  πμο ηαηαθήβμοκ ζηζξ ηαιπίκεξ είκαζ 
πςνδηζηυηδηαξ 12 μπηζηχκ ζκχκ. ημ πανάδεζβια ιεθέηδξ πμο ακαθφμοιε, 
πνδζζιμπμζμφιε ηαθχδζμ 96 μπηζηχκ ζκχκ ιήημοξ 120 ιέηνςκ, ημ μπμίμ ιεηά ημκ 
δζαηθαδςηζηυ ζφκδεζιμ ιμζνάγεζ ζε 4 ηαθχδζα πςνδηζηυηδηαξ 12 μπηζηχκ ζκχκ ηαζ 
ζοκμθζημφ ιήημοξ 1116 ιέηνςκ. ηδ πανμφζα ιεθέηδ δ μπμία είκαζ ζοβηνζηζηά 
ιζηνή ζε έηηαζδ, δεκ εηιεηαθθεουιαζηε υθα ηα δζαεέζζια γεοβάνζα ηςκ μπηζηχκ 
ζκχκ, αθθά αθήκμοιε εθεδνεία ζημκ μπηζηυ δζαηθαδςηζηυ ζφκδεζιμ 48 μπηζηέξ 
ίκεξ βζα ιεθθμκηζηή αλζμπμίδζδ ζε πενίπηςζδ πμο πνμηφρεζ δ ακάβηδ βζα 
επέηηαζδ ημο ήδδ οπάνπμκημξ δζηηφμο ζηδ πενζμπή. Ζ εζζαβςβή ημο ακηζηεζιέκμο 
¨Οπηζηυξ φκδεζιμξ¨ βίκεηαζ έπμκηαξ δδιζμονβήζεζ έκα ζδιεζαηυ ίπκμξ ζημ ζδιείμ 
υπμο εέθμοιε κα μνίζμοιε ζακ δζαηθαδςηζηυ μπηζηυ ζφκδεζιμ ηαζ ιε ιεηάααζδ 
ζηδ ηάνηα ημο, υπμο ζοιπθδνχκμοιε ηα παναηηδνζζηζηά ημο ζηα πεδία πμο 
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ειθακίγμκηαζ ηαζ μθμηθδνχκμοιε ηδ δζαδζηαζία εζζαβςβήξ ηδξ κέαξ εββναθήξ ημο 

ακηζηεζιέκμο, παηχκηαξ ημ πθήηηνμ ιε ημ εζημκίδζμ ¨Δζζαβςβή¨  . ηδ  
ηζβιζαία Απεζηυκζζδ 8, αθέπμοιε πςξ απεζημκίγεηαζ ημ ηαθχδζμ μπηζηχκ ζκχκ, 
πμο εζζαβάβαιε πνμδβμοιέκςξ ζημ ζφζηδια, ιε ηδκ επζζδιείςζδ ημο, πμο 
ηαηαθήβεζ ζημκ μπηζηυ δζαηθαδςηζηυ ζφκδεζιμ. 

Δπυιεκδ ενβαζία πμο αημθμοεεί, είκαζ δ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ οπαίενζςκ 
ηαηακειδηχκ ηαθςδίςκ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηαιπίκεξ. Αημθμοεχκηαξ ηζξ ζδιεζχζεζξ 
πμο έπμοκ πνμηφρεζ ιεηά ηδκ επζηυπμο επίζηερδ ηαζ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο site 
survey απμθαζίγμοιε ημ ηφπμ ηδξ ηαιπίκαξ  ιε βκχιμκα ηδκ δζεοηυθοκζδ ημο 
ελεζδζηεοιέκμο ζοκενβείμο πμο ανβυηενα εα ηθδεεί βζα ηδκ ενβαζία ηδξ 
εβηαηάζηαζδξ. 

 

 

ηηγκηαία Απεηθόληζε 8 : Καιώδην F01/96 OI/microcable/120.00 θαη νπηηθόο 
δηαθιαδσηηθόο ζύλδεζκνο Γ01 

Ακαθοηζηυηενα, είκαζ απαναίηδημ κα πνμδβδεεί ένεοκα ηυζμ ζπεηζηά ιε ηδ εέζδ 
ηςκ οπμβείςκ ειπμδίςκ (αβςβχκ οδνεφζεςξ, απμπεηεφζεςξ, θοζζημφ αενίμο, 
ηαθςδίςκ Γ.Δ.Ζ. ηθπ) υζμ ηαζ βζα ηδκ επζαεααίςζδ ηδξ εέζδξ ημο οπμβείμο 
δζηηφμο ημο ΟΣΔ (επζπςιέκςκ ηάθνςκ ηαθςδίςκ, ζςθδκχζεςκ, θνεαηίςκ ηθπ). 

Δίκαζ πμθφ ηνίζζιδ δ απυθαζδ ηδξ εέζδξ ηδξ ηαιπίκαξ ηαεχξ δ ημπμεέηδζδ ηδξ 
υπςξ πνμακαθέναιε βίκεηαζ ζοκήεςξ ζε πεγμδνυιζα, χζηε κα ιδκ απμηεθεί 
ηίκδοκμ βζα ηα δζενπυιεκα μπήιαηα ή ημοξ πεγμφξ, αθθά ηαοηυπνμκα κα είκαζ 
εοδζάηνζηδ ηαζ ιε εφημθδ πνυζααζδ βζα ημοξ ηεπκζημφξ ζοκηήνδζδξ ημο δζηηφμο. 
ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ιεθέηδξ πμο ελεηάγμοιε, μζ ηαιπίκεξ πμο 
επζθέπεδηακ είκαζ ηφπμο Γ2 βζα ημοξ Καηακειδηέξ Καθςδίςκ 103,109 ηαζ 111. 
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Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ Κφνζμ δίηηομ ηαζ ημ Γίηηομ Γζακμιήξ πμο θεζημονβμφζε ζημοξ 
οθζζηάιεκμοξ Καηακειδηέξ εα ζοκεπίζεζ κα θεζημονβεί απνμαθδιάηζζηα ηαεχξ δ 
ακηζηαηάζηαζδ ημοξ απυ ηζξ ηαιπίκεξ ηφπμο Γ2 δεκ πνμτπμεέηεζ ηδκ 
ακηζηαηάζηαζδ ημο δζηηφμο παθημφ, πανά ιυκμ πνμζεέηεζ επζπθέμκ δζηηοαηά 
παναηηδνζζηζηά ηαζ οπδνεζίεξ ιε ηα ζημζπεία εκενβμφ ελμπθζζιμφ πμο 
ζοκεβηαείζηακηαζ. Ακηζεέηςξ, βζα ημκ 107 επζθέπεδηε μ ηφπμξ Γ3 (ηζβιζαία 
Απεζηυκζζδ 9) ηαεχξ ημ οθζζηάιεκμ ηαθχδζμ Γζηηφμο Γζακμιήξ πμο θεζημονβμφζε  

 

ηηγκηαία Απεηθόληζε 9 : Αληηθαηάζηαζε Καηαλεκεηή Καισδίσλ 107 από θακπίλα 
ηύπνπ  Γ3 - 107 

 ζημκ Καηακειδηή είπε αθάαδ θυβς οβναζίαξ, έηζζ ακηί κα πνμαεί ημ ζοκενβείμ ζε 
απμηαηάζηαζδ, έβζκε απμλήθςζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ ζημζπείςκ ηενιαηζζιμφ ηαζ 
ακηζηαηαζηάεδηακ ελμθμηθήνμο ιε ζφβπνμκα ζημζπεία ιεβάθδξ ποηκυηδηαξ 
ηενιαηζζιμφ ηφπμο BRCP ημο Οίημο 3Μ (Δζηυκα 15), ηα μπμία ζοκμδεφμκηαζ ζημ 
ημοαμφηθζμ ηδξ ηαιπίκαξ ηφπμο Γ3, ζημ δζαιένζζια ηςκ ζημζπείςκ ηενιαηζζιμφ.  Ζ 
πνμηίιδζδ ημο Γ3 υιςξ πνμηφπηεζ ηαζ θυβς ημο πενζμνζζιέκμο πχνμο πμο 
ηαηαθαιαάκεζ, ελαζηίαξ ηςκ ιζηνυηενςκ δζαζηάζεςκ έκακηζ ηδξ Γ2, ιμζάγεζ 
ζδακζηυηενδ θφζδ υηακ οπάνπεζ έθθεζρδ πχνμο . 
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Δηθόλα 15 :  ηνηρεία ηεξκαηηζκνύ κεγάιεο ππθλόηεηαο ηύπνπ BRCP 

Καζ μζ 2 ηφπμζ ηαιπζκχκ έπμοκ πανυιμζα παναηηδνζζηζηά ηα μπμία ηα 
εηιεηαθθεφεηαζ μ ιεθεηδηήξ ακάθμβα ιε ηζξ πενζζηάζεζξ ηαζ ηνίκμκηαξ πάκηα πμζα 
είκαζ δ πζμ αέθηζζηδ ηεπκμμζημκμιζηά θφζδ. ηδ πενίπηςζδ πμο ελεηάγμοιε βζα 
πανάδεζβια, δ Καιπίκα Γ2-109 (ηζβιζαία Απεζηυκζζδ 10) πνμηείκεηαζ ζηδ ιεθέηδ 
κα  ημπμεεηδεεί ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε ηα οθζζηάιεκα ζημζπεία ηενιαηζζιμφ ημο 
παθημφ πμο εα παναιείκμοκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηαιπίκαξ, κα ανίζημκηαζ ζηδκ 
ανζζηενή πθεονά ηδξ ηαηαζηεοήξ, ηαεχξ ζημ πχνμ πμο ήδδ ανίζηεηαζ 
ημπμεεηδιέκδ δ πανμπή ηδξ ΓΔΖ ένπεηαζ απυ ημθχκα πμο είκαζ απυ ηδ Γελζά 
πθεονά ηδξ ηαιπίκαξ ηαζ έηζζ εα δζεοηυθοκε ζηδκ εβηαηάζηαζδ ημο ιεηνδηή ηδξ 
ΓΔΖ πμο ημπμεεηείηαζ εκηυξ ηάεε ηαιπίκαξ. Αοηή δ ηαιπίκα ηφπμο Γ2 
παναηηδνίγεηαζ ςξ Γ2R-109(RIGHT) ηαζ είκαζ ζπεδζαζιέκδ έηζζ χζηε κα θζθμλεκεί 
ζημ δελί ηδξ δζαιένζζια  ημκ ιεηνδηή δθεηηνζηήξ ηαηακάθςζδξ AC, μ μπμίμξ 
πανέπεηαζ απυ ηδ ΓΔΖ ηαζ ηα ζημζπεία ημο εκενβμφ ελμπθζζιμφ υπμο ηαηαθήβμοκ 
ηα ηαθχδζα 12 μπηζηχκ ζκχκ απυ ημ Αζηζηυ Κέκηνμ (Δζηυκα 16). 

            Integrated Splitter Block 

                           BRCP-SP Τεξκαηηζκόο Κπξίνπ Δηθηύνπ 

                           

High Density Block BRCP-HD Τεξκαηηζκόο Δηθηύνπ              
Δηαλνκήο (ζπλδπαζκόο θαιωδίωλ 50, 100 θαη 150 δεπγώλ) 
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Δηθόλα 16 : Κακπίλα Γ2R  κε ην ελεξγό εμνπιηζκό ζηα δεμηά 

 

ηηγκηαία Απεηθόληζε 10 : Αληηθαηάζηαζε Καηαλεκεηή Καισδίσλ 109 από θακπίλα 
ηύπνπ  Γ2 - 109 

Ζ ακηζηαηάζηαζδ ημο απθμφ ηαηακειδηή ηαθςδίςκ 1200 γεοβχκ ιε ηαιπίκα ηφπμο 
Γ2 ή Γ3 επζηοβπάκεηαζ ζημ πενζαάθθμκ ημο GIS, πδβαίκμκηαξ ζηδκ ηάνηα ημο 
εηάζημηε Καηακειδηή Καθςδίςκ πμο πνυηεζηαζ κα ακηζηαηαζηήζμοιε ηαζ 
αθθάγμκηαξ απυ ημ πεδίμ ¨Πνμδζαβναθέξ¨ απυ ημ οθζζηάιεκμ πνυηοπμ ζημ 
ακηίζημζπμ CAB/Γ2/LEFT/LINK ή CAB/Γ3/RAYCAP, ηα μπμία πζμ ακαθοηζηά 
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μνίγμοκ ημ ηφπμ ηδξ ηαιπίκαξ, ημ πμο ανίζηεηαζ μ εκενβυξ ελμπθζζιυξ ζηζξ Γ2(μ 
εκενβυξ ελμπθζζιυξ ανίζηεηαζ ζημ ανζζηενυ ή δελί δζαιένζζια ηδξ ηαιπίκαξ) ηαζ 
πμζα είκαζ δ ηαηαζηεοάζηνζα εηαζνία πμο πνμιδεεφεζ ημ πνμσυκ. Γζα κα 
απμεδηεφζμοιε ηζξ αθθαβέξ ιεηά ηδκ ακηζηαηάζηαζδ,  μθμηθδνχκμοιε ηδ 
δζαδζηαζία εκδιένςζδξ ηδξ ηάνηαξ ηδξ κέαξ ηαιπίκαξ, παηχκηαξ ημ πθήηηνμ ιε ημ 

εζημκίδζμ  ¨Δκδιένςζδ¨  . Ζ ίδζα ιεεμδμθμβία ηδνείηαζ ηαζ ζημοξ οπυθμζπμοξ 
δφμ ηαηακειδηέξ ηαθςδίςκ ιε απμηέθεζια μ ηαηακειδηήξ ηαθςδίςκ 103, κα 
ακηζηαηαζηαεεί ιε ηαιπίκα ηφπμο Γ2, ηαεχξ μιμίςξ ηαζ μ 111.  

Δπυιεκδ δζαδζηαζία είκαζ κα δδιζμονβήζμοιε ημ ίπκμξ πμο εα μνίγεζ ηα ηαθχδζα 12 
μπηζηχκ ζκχκ πμο λεηζκμφκ απυ ημκ δζαηθαδςηζηυ ζφκδεζιμ βζα κα θηάζμοκ ηαζ κα 
ηαηαθήλμοκ ζημοξ μνβακςηήνεξ ηαζ ζημ ζδιείμ ημο εκενβμφ ελμπθζζιμφ πμο 
δζαεέημοκ μζ ηαιπίκεξ βζα ημ ηενιαηζζιυ ηςκ μπηζηχκ ζκχκ. Δπζθέβμοιε 
πνμζεπηζηά ηδκ δζαδνμιή πμο έπμοιε πνμηαεμνίζεζ απυ ημ site survey βζα ηδ 
δζέθεοζδ ηςκ μπηζηχκ ζκχκ εκηυξ ηςκ οθζζηάιεκςκ ζςθδκχζεςκ ηαζ 
δδιζμονβμφιε ημ ίπκμξ πανάθθδθα ιε αοηέξ ιέπνζ κα ηαηαθήλμοιε ζηδ επζεοιδηή 
ηαιπίκα, υπμο ηαζ ηενιαηίγεζ μοζζαζηζηά ημ ηαθχδζμ 12 μπηζηχκ ζκχκ πμο 
ζπεδζάζηδηε ιε ημ ίπκμξ. ηδ ζοκέπεζα ιεηαααίκμοιε ζηδ ηάνηα μπηζηχκ ηαθςδίςκ, 
ειπθμοηίγμοιε ηα πεδία ηδξ ηανηέθαξ ¨Ηδζυηδηεξ¨ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα 
ζοιπθδνχκμοιε ηα πεδία ¨Πνμδζαβναθέξ¨ ηαζ ημ ¨Δίδμξ¨ ηαζ μθμηθδνχκμοιε ηδ 
δζαδζηαζία ημπμεέηδζδξ ημο ηαθςδίμο μπηζηχκ ζκχκ ιε ανπή ημκ δζαηθαδςηζηυ 
ζφκδεζιμ ηαζ ηέθμξ ηδκ ηαιπίκα Γ2-103 παηχκηαξ ημ πθήηηνμ ιε ημ εζημκίδζμ 

¨Δζζαβςβή¨  . ηζξ ηζβιζαίεξ Απεζημκίζεζξ 11 ηαζ 12, αθέπμοιε πχξ 
απεζημκίγεηαζ ημ ηαθχδζμ 12 μπηζηχκ ζκχκ, πμο εζζαβάβαιε πνμδβμοιέκςξ ζημ 
ζφζηδια, ιε ηδκ επζζδιείςζδ ημο, πμο ηαηαθήβεζ ζηδ ηαιπίκα Γ2-103. 

 

ηηγκηαία Απεηθόληζε 11 : Καηά ηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ηνπ ίρλνπο πνπ ζα νξίδεη ην 
θαιώδην 12 νπηηθώλ ηλώλ κε θαηάιεμε ζηε θακπίλα Γ2-103 
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ηηγκηαία Απεηθόληζε 12 : Σν  θαιώδην 12 νπηηθώλ ηλώλ πνπ ηξνθνδνηεί ηελ θακπίλα 
Γ2-103 θαη ε επηζεκείσζε πνπ δίλεη κε ζύληνκε κνξθή ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
γηα ηα  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαισδίνπ 

Ζ ίδζα δζαδζηαζία αημθμοεείηαζ βζα ηδκ εζζαβςβή ηαζ ημπμεέηδζδ ηαζ ηςκ 
οπυθμζπςκ ηαθςδίςκ μπηζηχκ ζκχκ πμο πνυηεζηαζ κα ζπεδζαζημφκ ηαζ πμο εα 
έπμοκ ςξ αθεηδνία ημκ δζαηθαδςηζηυ ζφκδεζιμ ηαζ ςξ ηενιαηζζιυ ηζξ ηαιπίκεξ. 
Παναηάης απεζημκίγμκηαζ υθα ηα ηαθχδζα μπηζηχκ ζκχκ (ΚΟΗ) πμο εζζαβάβαιε ηαζ 
μζ ηνμπμπμζήζεζξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ιανηάνμκηαζ ιε ηυηηζκμ πνχια 
(ηζβιζαίεξ Απεζημκίζεζξ 13 & 14). Θα ιπμνμφζαιε κα ακηζθδθεμφιε ηδ δζαθμνά  
απυ  ηδκ ανπζηή ηαηάζηαζδ ημο οθζζηάιεκμο δζηηφμο,  ακ ζοβηνίκαιε ηζξ εζηυκεξ 
εηηφπςζδξ βζα ημ site survey πμο απμηοπχεδηακ ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ δζηηοαηήξ 
ηαζ πςιαημονβζηήξ ιεθέηδξ ιε ηδ ηζβιζαία Απεζηυκζζδ 5. 
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ηηγκηαία Απεηθόληζε 13 : Δπνπηηθή απεηθόληζε ησλ ΚΟΙ πνπ ηξνθνδνηνύλ ηηο 
θακπίλεο Γ2-103 & Γ3-107 

 

ηηγκηαία Απεηθόληζε 14 : Δπνπηηθή απεηθόληζε ησλ ΚΟΙ πνπ ηξνθνδνηνύλ ηηο 
θακπίλεο Γ2-109 & Γ2-111 
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 Ζ υδεοζδ ηςκ ηαθςδίςκ μπηζηχκ ζκχκ, υπςξ πνμδβμοιέκςξ ακαθένεδηε,  εα 
πνέπεζ κα βίκεηαζ απμηθεζζηζηά εκηυξ ηςκ οθζζηάιεκςκ ζςθδκχζεςκ, ακ 
οπάνπμοκ δζαεέζζιεξ μπέξ ή εκηυξ ηςκ εκζζπφζεςκ πμο έπμοιε ημπμεεηήζεζ. ηζξ 
πενζπηχζεζξ εκίζποζδξ, ζοκήεςξ πνμηζιάηαζ ημ πνυηοπμ ζςθήκςζδξ ιε 
μνβακςιέκα πμθοζςθήκζα ζηα υπμζα ημπμεεημφκηαζ ηα ιζηνμηαθχδζα μπηζηχκ 
ζκχκ πςνίξ κα ηαηαθαιαάκμοκ πμθφ πχνμ. ημ πενζαάθθμκ ημο GIS-OTE, αοηυ 
επζηοβπάκεηαζ λεηζκχκηαξ ηαζ ελεηάγμκηαξ ηδ ηάεε οθζζηάιεκδ ζςθήκςζδ, απυ ηδκ 
ανπή ημο Αζηζημφ Κέκηνμ ηαζ ζοκεπίγμκηαξ πνμξ υθεξ ηζξ δζαδνμιέξ πμο έπμοκ 
μνζζηεί απυ ηδ ιεθέηδ βζα ηδκ υδεοζδ ηςκ ιζηνμηαθςδίςκ μπηζηχκ ζκχκ. 

Ακαθοηζηυηενα, δδιζμονβμφιε ίπκμξ βα ηδκ πνχηδ οθζζηάιεκδ ζςθήκςζδ, ιε ανπή 
ημ Α.Κ. Γζμκφζμο ηαζ ηέθμξ ημ δζαηθαδςηζηυ θνεάηζμ πμο ανίζηεηαζ ζηδ δεφηενδ 
άηνδ ηδξ ζςθήκςζδξ 12Χ/24.00. Παναηδνμφιε ηδκ ημιή πμο ζπεδζάγεζ ημ 
ζφζηδια ημο GIS-OTE βζα ηδ ζςθήκςζδ 12Χ (ηζβιζαία Απεζηυκζζδ 15), ζηδ δελζά 
ηάης βςκία, ςξ πνμεπζζηυπδζδ ημο επζθεβιέκμο ακηζηεζιέκμο, βζα κα δμφιε ζε 
πμζα μπή απυ ηζξ 12 εκδείηκοηαζ κα ημπμεεηδεεί δ ζοζημζπία ηςκ πμθοζςθδκίςκ.   

 

ηηγκηαία Απεηθόληζε 15 : ηεγαλή σιήλσζε 12Ω/24.00 κε ηε ηνκή ηεο 
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Παναηδνμφιε θμζπυκ, υηζ επεζδή δ ζςθήκςζδ 12Χ/24.00 απμηεθείηαζ απυ ζςθήκεξ 
δζαιέηνμο Φ125, ιπμνμφιε κα ημπμεεηήζμοιε ιζα ζοζημζπία 3 πμθοζςθδκίςκ επί 
7 ζςθδκίζηςκ 3Υ(1ιdE-D7) βζα ημ ηαεέκα. Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ πμθοζςθδκίςκ 
εκηυξ ηδξ οπάνπμοζαξ ζςθήκςζδξ επζηοβπάκεηαζ, υηακ ¨ηνέλμοιε¨ ημκ Οδδβυ 
Δζζαβςβήξ ςθήκςκ (ηζβιζαία Απεζηυκζζδ 16), υπμο επζθέβμοιε ημ πνυηοπμ 
ζςθήκςκ πμο επζεοιμφιε, αθέπμκηαξ ηαζ ζημ δελί πανάεονμ ημο μδδβμφ ηδκ 
πνμεπζζηυπζζδ ηδξ ημιήξ ημο επζθεβιέκμο πνμηφπμο ηαζ παηάιε ημ ημοιπί 
¨Δπυιεκμ¨. 

 

 

ηηγκηαία Απεηθόληζε 16 : Οδεγόο Δηζαγσγήο σιήλσλ -  Δπηινγή Πξνηύπνπ 

 

Σμ επυιεκμ ιεκμφ πμο ειθακίγεζ μ Οδδβυξ είκαζ αοηυ πμο ιαξ επζηνέπεζ κα 
επζθέλμοιε ζε πμζμ ζδιείμ ηδξ οπάνπμοζαξ ζςθήκςζδξ εα ημπμεεηήζμοιε ημ 
πμθοζςθήκζμ. οκήεςξ ζοκζζηάηαζ κα ημπμεεημφκηαζ ηα πμθοζςθήκζα ζηζξ άηνεξ 
ηαζ ζηα ορδθυηενα ζδιεία ηςκ οθζζηάιεκςκ ζςθδκχζεςκ, έηζζ ηαζ εδχ (ηζβιζαία 
Απεζηυκζζδ 17), υπςξ θαίκεηαζ απυ ημ πνάζζκμ πνχια ηδξ επζθεβιέκδξ μπήξ 
δζαθέλαιε ηδκ ανζζηενή πάκς μπή βζα κα ημπμεεηήζμοιε ημ πμθοζςθήκζμ. 
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ηηγκηαία Απεηθόληζε 17 : Οδεγόο Δηζαγσγήο σιήλσλ – Δπηινγή ειεύζεξεο νπήο 

 

Απμηέθεζια ηδξ παναπάκς δζαδζηαζίαξ εζζαβςβήξ ηαζ εκίζποζδξ ηδξ οθζζηάιεκδξ 
ζςθήκςζδξ ιε ημ ζφιπθεβια 3 πμθοζςθδκίςκ, είκαζ υηζ πθέμκ οπάνπεζ αζθαθέξ 
¨ιμκμπάηζ¨ βζα κα δζέθεεζ ημ ηαθχδζμ μπηζηχκ ζκχκ πμο έπμοιε πνμηείκεζ ζηδ 
ιεθέηδ, πςνίξ κα δεζιεφεζ πμθφ πχνμ απυ ηζξ οθζζηάιεκεξ ζςθδκχζεζξ ηαζ ηονίςξ 
πςνίξ πςιαημονβζηέξ δαπάκεξ, αθμφ ζηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ δ εκίζποζδ βίκεηαζ 
ακμίβμκηαξ ηα θνεάηζα πμο αημοιπμφκ ζηζξ οθζζηάιεκεξ ζςθδκχζεζξ ηαζ απθά 
πζέγμκηαξ εκηυξ ηδξ εθεφεενδξ μπήξ πνμξ ηδ ηαηεφεοκζδ πμο επζεοιμφιε κα 
πενάζεζ ημ πμθοζςθήκζμ. ηδ ηζβιζαία Απεζηυκζζδ 18 θαίκεηαζ ζηδ θεπημιένεζα 
ηδξ μπήξ πμο ζπεδζάγεζ ημ φζηδια, ημ πμθοζςθήκζμ πμο ημπμεεηήζαιε. 

Ζ ίδζα δζαδζηαζία εκίζποζδξ ηςκ οθζζηάιεκςκ ζςθδκχζεςκ, αημθμοεείηαζ ζε υθμ 
ημ ιήημξ ηαζ ηδκ έηηαζδ ηςκ επζθεβιέκςκ δζαδνμιχκ υδεοζδξ βζα ηα ηαθχδζα 
μπηζηχκ ζκχκ πμο έπμοιε ημπμεεηήζεζ πνμδβμοιέκςξ, ιέπνζ κα ηαθοθεεί ηαζ ημ 
ηεθεοηαίμ ημιιάηζ οθζζηάιεκδξ ζςθήκςζδξ. Οθμηθδνχκμκηαξ ηδ πςιαημονβζηή 
ηαζ δζηηοαηή ιεθέηδ, ζοκεπίγμοιε ιε ηδκ ηεθεοηαία δζαδζηαζία, δ μπμία 
πενζθαιαάκεζ ημκ ζοζπεηζζιυ ιεηαλφ ηςκ ηαθςδίςκ μπηζηχκ ζκχκ ηαζ ηςκ 
δζαδνμιχκ (οπυβεζςκ ζςθδκχζεςκ), πμο έπμοιε εζζάβεζ ή ηνμπμπμζήζεζ ζηδ  
ιεθέηδ κςνίηενα. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ακ επζθέλμοιε ανπζηά ιε ανζζηενυ ηθζη ημ 
ηαθχδζμ πμο εέθμοιε κα ζοζπεηίζμοιε ηαζ ιε ηναηδιέκμ ημ ¨shift¨ επζθέλμοιε ηαζ 
ηδ δζαδνμιή ζηδκ μπμία εα ημπμεεηδεεί εκηυξ, ζηδ ζοκέπεζα ιεηαααίκμοιε ζηδ 
ηάνηα ημο μπηζημφ ηαθςδίμο ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ tab ¨Γζαδνμιέξ¨, ακμίβμοιε  ημ 
dropdown menu ηαζ επζθέβμοιε ημ ¨πνυζεεζδ δζαδνμιχκ¨(ηζβιζαία Απεζηυκζζδ 19 
& 20). 
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ηηγκηαία Απεηθόληζε 18 : Δλίζρπζε ηεο πθηζηάκελεο ζσιήλσζεο 12Ω κε ην 
πνιπζσιήλην 3Υ(1κdE-D7) θαη απεηθόληζε ηεο ιεπηνκέξεηαο ηεο ηνκήο θάησ δεμηά 

Οοζζαζηζηά, μ ζοζπεηζζιυξ ηςκ 2 αοηχκ ακηζηεζιέκςκ ζδιαίκεζ υηζ εζζάβς ημ 
ηαθχδζμ μπηζηχκ ζκχκ εκηυξ ηδξ πνχηδξ εθεφεενδξ μπήξ, αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ 
πμο πνμηζιάιε κα ημπμεεημφιε ανζζηενά ηαζ πάκς ζηζξ οθζζηάιεκεξ ζςθδκχζεζξ 
ηα πμθοζςθήκζα εκίζποζδξ.  Ζ ίδζα δζαδζηαζία ηδνείηαζ ηαζ ζηα οπυθμζπα ηαθχδζα 
μπηζηχκ ζκχκ πμο έπμοκ ημπμεεηδεεί βζα ηζξ ακάβηεξ ηζξ ιεθέηεξ, χζηε κα είκαζ υθα 
ζοζπεηζζιέκα ιε ηζξ ακίζημζπεξ δζαδνμιέξ. 

Σέθμξ, είκαζ απαναίηδημ κα ελεηάγμοιε ηαζ μπηζηά ηα υζα πνμδβήεδηακ ζηδ 
δζάνηεζα ηδξ ιεθέηδξ πνζκ απμθαζίζμοιε κα ηδκ απμεδηεφζμοιε ηαζ κα 
πενάζμοιε πνμξ έβηνζζδ. πςξ ακαθέναιε πνμδβμοιέκςξ ζηδκ ανπή ημο 

Κεθαθαίμο, ιε  ημ πθήηηνμ «Διθάκζζδ Αθθαβχκ» , αθθάγμοκ μζ ζοιαμθζζιμί 
ηςκ ακηζηεζιέκςκ ηδξ ιεθέηδξ, χζηε κα είκαζ εοδζάηνζηεξ μζ ηνμπμπμζήζεζξ πμο 
έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ζηα πθαίζζα ηδξ εκενβήξ ιεθέηδξ, έηζζ βζα κα δμφιε πζμ 
επμπηζηά ηζξ αθθαβέξ πμο έβζκακ ζημ δίηηομ ζοκίζηαηαζ κα ηναηήζμοιε ιζα 
εηηφπςζδ ιε ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ κα έπμοκ πζμ ααεφ ηυηηζκμ πνχια βζα κα 
λεπςνίγμοκ (ηζβιζαία Απεζηυκζζδ 21). 
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ηηγκηαία Απεηθόληζε 19 : Γηα ηελ ζπζρέηηζε κεηαμύ θαισδίσλ νπηηθώλ ηλώλ θαη 
δηαδξνκώλ, είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο επηινγήο πνιιώλ αληηθεηκέλσλ κε “shift” 

 

ηηγκηαία Απεηθόληζε 20 : Απεηθνλίδεηαη ην εζσηεξηθό ηεο δηαδξνκήο ζηε ηνκή θάησ 
δεμηά θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ πνιπζσιελίνπ ελίζρπζεο πνπ ηνπνζεηήζεθε κε ζθνπό 
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ όδεπζε ησλ νπηηθώλ θαισδίσλ ηεο κειέηεο. ηε ηνκή ηνπ 
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πνιπζσιελίνπ βιέπνπκε μεθάζαξα όηη ην θαιώδην πνπ ζπζρεηίζακε πξνεγνπκέλσο, 
έρεη εηζαρζεί επηηπρώο ζηε πξώηε από ηηο 7 ζέζεηο ηνπ πξώηνπ πνιπζσιελίνπ.  

Σεθεοηαίμ  αήια είκαζ κα αθθάλμοιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ ιεθέηδξ ζε «Έβηνζζδ», απυ 
ημ ηονίςξ ιεκμφ Ανπείμ -> Μεηααμθή Καηάζηαζδξ -> Έβηνζζδ κα ηθείζμοιε ηδ 

ιεθέηδ ιε ημ πθήηηνμ «Κθείζζιμ Μεθέηδξ» , χζηε πθέμκ κα ηδκ ακαθάαεζ μ 
εβηνίκςκ.  

 

 

ηηγκηαία Απεηθόληζε 21 : Η νινθιεξσκέλε ρσκαηνπξγηθή θαη δηθηπαθή κειέηε NGA 
ηνπ θαισδίνπ νπηηθώλ ηλώλ F01 ηνπ Α.Κ Γηνλύζνπ, κε έληνλν θόθθηλν ρξώκα 
εκθαλίδνληαη καξθαξηζκέλα ηα αληηθείκελα ηεο κειέηεο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ή 
ηξνπνπνηήζεθαλ 
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4. ΓΙΚΣΤΑ ΠΡΟΒΑΗ ΔΠΟΜΔΝΗ ΓΔΝΙΑ (NGN-Next 

Generation Networks) 

Δηζαγσγή  

ηα  πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα ακαθφεδηακ έκκμζεξ ηαζ οθμπμζήζεζξ ηεπκμθμβζχκ μζ 
μπμίεξ ακήημοκ ζηδ ζδιενζκή Δθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα, ζοιααίκμοκ ηαηά ηδ 
δζάνηεζα ζοββναθήξ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ αοηήξ ηαζ βεκζηυηενα απμηεθμφκ 
ηδκ εζηυκα ηδξ ελέθζλδξ ηςκ εκζφνιαηςκ ηδθεπζημζκςκζαηχκ δζηηφςκ ηδ δεδμιέκδ 
πνμκζηή πενίμδμ. Γζα ηδκ μθμηθήνςζδ υιςξ ηδξ εζηυκαξ ηδξ ηεπκμθμβζηήξ αοηήξ 
ακάπηολδξ, εα πνέπεζ κα βίκεζ ακαθμνά ηαζ ζε οθμπμζήζεζξ μζ μπμίεξ είηε έπμοκ 
δμηζιαζηεί ζε άθθεξ πζμ πνμδβιέκεξ ηεπκμθμβζηά πχνεξ, είηε ανίζημκηαζ ζε 
ενβαζηήνζα ςξ δμηζιαζηζηά ιμκηέθα πμο εημζιάγμκηαζ κα εζζαπεμφκ ςξ κέα 
πνμσυκηα ζηδκ αβμνά ηςκ Σδθεπζημζκςκζχκ. Τθμπμζήζεζξ υπςξ ηα Παεδηζηά 
Οπηζηά Γίηηοα (PON – Passive Optical Networks), μζ ανπζηεηημκζηέξ FTTB ηαζ 
FTTH είκαζ ηα ακηζηείιεκα πμο εα ακαπηοπεμφκ παναηάης, ηαεχξ ηαζ κέεξ 
πνμζεββίζεζξ ανηεηά ηαζκμηυιεξ ηαζ νζγμζπαζηζηέξ μζ μπμίεξ εέημοκ κέεξ αάζεζξ 
ηαζ δδιζμονβμφκ κέα οανζδζηά ιμκηέθα ακάπηολδξ ζηδ ηεπκμθμβία ηςκ δζηηφςκ 
επυιεκδξ βεκζάξ (NGN – Next Generation Networks).    

4.1 Η εμέιημε ησλ Γηθηύσλ Πξόζβαζεο Νέαο Γεληάο 

Καιία ηεπκμθμβία δεκ ιπμνεί κα δζαηδνήζεζ ηδκ επζηνάηεζα ηδξ απέκακηζ ζημ πνυκμ, 
βζαηί πάκηα εα οπάνπεζ ιζα κέα, πζμ ηαζκμηυια ηεπκμθμβία πμο εα ηδκ δζαδέπεηαζ. Ο 
πνυκμξ θμζπυκ βζα ηάεε ηεπκμθμβία είκαζ πάκηα μ ακηίπαθμξ, αθθά ηαζ δ 
δοκαιζηυηδηα ηδξ αβμνάξ επίζδξ ηνίκεζ ηδ δζάνηεζα ιζαξ ηεπκμθμβίαξ. Ο 
ακηαβςκζζιυξ ιζηναίκεζ ημ πνμζδυηζιμ γςήξ ηδξ επζηναημφζαξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ 
βεκζηυηενα ημ πενζαάθθμκ βφνς απυ ημ μπμίμ ελεθίζζεηαζ, δείπκεζ ηαζ ημ πυζμ εα 
ακηέλεζ ζημ πνυκμ. ημ πανυκ ηεθάθαζμ δεκ ελεηάγεηαζ δ πανμοζία ηαζ επζηνάηεζα 
ηςκ Γζηηφςκ Πνυζααζδξ Νέαξ Γεκζάξ, αθθά ηα Γίηηοα Πνυζααζδξ Δπυιεκδξ 
Γεκζάξ (NGN) πμο απμηεθμφκ ημκ άιεζμ ακηαβςκζζιυ πμο εα πνμηφρεζ ζημ 
ιέθθμκ ηαζ εα ακηζηαηαζηήζεζ ηδ ηεπκμθμβία ηςκ NGA ζηδκ Δθθάδα. Σα NGN 
Γίηηοα απμηεθμφκ ημ δζάδμπμ ιζαξ θοζζηήξ ελέθζλδξ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ηςκ NGA, δ 
ανπζηεηημκζηή ημοξ ααζίγεηαζ ζημ FTTC, εκχ μζ οπμδμιέξ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημοξ 
έπμοκ ζπεδζαζηεί ηαζ ιεθεηδεεί ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα είκαζ έημζια κα 
θζθμλεκήζμοκ ζημ ιέθθμκ ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ ανπζηεηημκζηή ηςκ NGN, δδθαδή ηαηά 
ιία έκκμζα μζ οπμδμιέξ ημοξ είκαζ FTTΒ/Ζ – ready.  

Σμ ιέθθμκ θμζπυκ ζαθέζηαηα επζαάθθεζ ηδκ φπανλδ ηςκ μπηζηχκ ζκχκ βζα ηδκ 
οθμπμίδζδ ηςκ ανπζηεηημκζηχκ FTTΒ/Ζ, αθθά ημ αολδιέκμ ηυζημξ εβηαηάζηαζδξ 
ηςκ ηαθςδίςκ μπηζηχκ ζκχκ πμο απαζημφκηαζ ιέπνζ ημκ ηεθζηυ πνήζηδ, δδιζμονβεί 
ηδκ ακάβηδ βζα έκα ιμκηέθμ πμο εα αλζμπμζεί ηζξ οθζζηάιεκεξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ εα 
ελμζημκμιεί ηυζμ ημ θεζημονβζηυ ηυζημξ, υζμ ηαζ ημ ανπζηυ ηυζημξ εβηαηάζηαζδξ. 
ε αοηυ ημ ζδιείμ, εα πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ μ ΟΣΔ ζηδ πνμζπάεεζα πμο ηάκεζ 
κα θένεζ εζξ πέναξ ημ δφζημθμ βζα ηα δεδμιέκα ηδξ πχναξ ένβμ ηςκ NGA Γζηηφςκ, 
εα πνέπεζ ηαοηυπνμκα κα πνμαθέρεζ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ επέκδοζδξ ημο ιμκηέθμο 
αοημφ. Ζ επζπνυζεεηδ επέκδοζδ βζα ημκ ΟΣΔ απαζηεί μοζζαζηζηά ηδκ ελέθζλδ ηδξ 
ανπζηεηημκζηήξ FTTC πμο ήδδ ακαπηφζζεηαζ ιε ηαθχδζα μπηζηχκ ζκχκ ιέπνζ ηζξ 
οπαίενζεξ ηαιπίκεξ Γ2 ηαζ Γ3. Ζ ελέθζλδ ηδξ ανπζηεηημκζηήξ FTTC είκαζ δ ιεηάααζδ 
ζηζξ ανπζηεηημκζηέξ FTTB ανπζηά ηαζ ιεηέπεζηα μθμηθδνςηζηά ή επζθεηηζηά ζε 
FTTH. Αοηή δ ηεπκμθμβζηή ιεηάααζδ πένακ ημο ιεβάθμο πνμκζημφ μνίγμκηα πμο 
απαζηεί βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο, πνμτπμεέηεζ υηζ οπάνπμοκ ηαζ μζ ηαηάθθδθεξ 
ζοκεήηεξ, ηυζμ πμθζηζηέξ, υζμ ηαζ μζημκμιζηέξ. Απυ μζημκμιζηήξ άπμρδξ, δ 
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έθθεζρδ πνδιαημδυηδζδξ απυ ηάπμζμ δδιυζζμ θμνέα, δ ηαηή μζημκμιζηή 
ηαηάζηαζδ ηδξ πχναξ ηαζ δ έθθεζρδ οθζζηάιεκςκ οπμδμιχκ θεζημονβμφκ ζακ 
ηνμπμπέδδ βζα θζθυδμλμοξ επεκδοηέξ. Απυ πμθζηζηήξ άπμρδξ, δεκ οπάνπεζ αηυιδ 
νοειζζηζηυ πθαίζζμ απυ ηδ ΔΔΣΣ πμο κα μνίγεζ ημοξ ηακυκεξ βζα ημοξ 
εκδζαθενυιεκμοξ θμνείξ, χζηε κα ακηζιεηςπίγμκηαζ υθμζ ημοξ ζζάλζα ηαζ κα 
ακηαβςκίγμκηαζ επί ίζμζξ υνμζξ.   

Με υθα ηα παναπάκς βίκεηαζ απμδεηηυ πθέμκ ημ βεβμκυξ υηζ δ πθήνδξ ιεηάααζδ 
ζε έκα δίηηομ πμο θεζημονβεί αιζβχξ ιε ηαθχδζα μπηζηχκ ζκχκ είκαζ ηάηζ πμο εα 
ηαεοζηενήζεζ πμθφ βζα κα πάνεζ ιμνθή ζηα επυιεκα πνυκζα. Σδ δεδμιέκδ ζηζβιή, 
μζ πζέζεζξ πμο αζημφκηαζ απυ ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή πνμξ ηδ πμθζηζηή δβεζία 
ηδξ πχναξ, έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ δζεφνοκζδ ηδξ Δονογςκζηυηδηαξ, ηδκ  
παναημθμφεδζδ ηςκ ενβαζζχκ ηςκ NGA ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ ρδθζαηήξ 
μζημκμιίαξ. Έηζζ θμζπυκ ακηζθαιαακυιαζηε, υηζ ηα Γίηηοα Δπυιεκδξ Γεκζάξ δεκ 
ακήημοκ αηυιδ ζηδκ πενίθδιδ Φδθζαηή Αηγέκηα ηδξ Δονχπδξ ηαζ, επμιέκςξ, 
είκαζ εέια πμο εα ανβήζεζ κα  απαζπμθήζεζ ηυζμ ηδ ηοαένκδζδ, υζμ ηαζ ηδκ 
ΔΔΣΣ. Έηζζ ηαηαθήβμοιε κα ζοιθςκήζμοιε υηζ απυ ηδ ζηζβιή πμο δεκ οπάνπμοκ 
πζέζεζξ απυ ηδ ηοαένκδζδ ηαζ ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ 
δζηηφςκ επυιεκδξ βεκζάξ, ηακέκαξ ηδθεπζημζκςκζαηυξ πάνμπμξ δεκ εα ακαβηαζηεί 
κα αάθεζ ημ πένζ ζηδ ηζέπδ ιέπνζ κα μθμηθδνςεεί ημ ένβμ ηςκ NGA δζηηφςκ πμο 
έπεζ ακαθάαεζ μ ΟΣΔ ηαζ ανίζηεηαζ ήδδ ζημ 30% (πμζμζηυ οθμπμίδζδξ). 

οιπεναίκμοιε θμζπυκ υηζ δ ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ ηςκ μπηζηχκ Γζηηφςκ Πνυζααζδξ 
Νέαξ Γεκζάξ ηαζ δ ιεηαιυνθςζδ ημοξ ζε μπηζηά Γίηηοα Πνυζααζδξ Δπυιεκδξ 
Γεκζάξ δεκ απμηεθεί πναβιαηζηυ ζηυπμ βζα ηακέκα ειπθεηυιεκμ θμνέα ηαζ είκαζ έκα 
εέια πμο εα ανβήζεζ κα ιαξ απαζπμθήζεζ, ιζαξ ηαζ δ εζηυκα ηςκ Σδθεπζημζκςκζχκ 
ζηαεενήξ πανμιμζάγεηαζ επζηοπχξ ιε ηδκ εζηυκα πμο επζηναηεί ζηδ πχνα ιαξ, 
δδθαδή ιε επεκδφζεζξ διίιεηνςκ θφζεςκ, πμο είκαζ ιεκ έκα εκδζάιεζμ αήια, αθθά 
οπμθείπμκηαζ πάκηα ηςκ δοκαημηήηςκ ηαζ πνμμπηζηχκ ημοξ. 

ημ επυιεκμ ηεθάθαζμ βίκεηαζ ακαθμνά ζηζξ κέεξ θζθυδμλεξ ηεπκμθμβίεξ πμο θένκεζ 
δ επμπή ηςκ Γζηηφςκ Πνυζααζδξ Δπυιεκδξ Γεκζάξ (NGN) ηαζ μζ ηνυπμζ ιε ημοξ 
μπμίμοξ ιπμνμφκ κα εκζςιαηςεμφκ ζηα οθζζηάιεκα δίηηοα NGA ςξ δζάδμπδ 
ηεπκμθμβία. 

4.2 Οι τεχνολογίες των Δικτύων Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς 

(NGN) 

Οζ ηεπκμθμβίεξ πμο αθμνμφκ ηα δίηηοα NGN ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ 
ανπζηεηημκζηή ημοξ, ηδκ ημπμθμβία ημοξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ. Παναηάης 
ακαθφμκηαζ μζ ηεπκμθμβίεξ αοηέξ ηαζ ζοβηνίκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ.  

Οζ επζηναηέζηενεξ ανπζηεηημκζηέξ πμο ζοκακηάιε ζήιενα ζε οθμπμζήζεζξ δζηηφςκ 
NGN είκαζ αοηέξ ηςκ FTTC (Fiber to the Cabinet), FTTB (Fiber to the Building), ηαζ 
FTTH (Fiber to the Home).  

 Ζ ανπζηεηημκζηή FTTC ήδδ έπεζ ακαπηοπεεί ζηδ πανμφζα ιεηαπηοπζαηή 
δζαηνζαή ζε πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα αθμφ είκαζ δ ίδζα ανπζηεηημκζηή πμο 
αημθμοεεί ηαζ δ οθμπμίδζδ ηςκ δζηηφςκ NGA, ιε ηδ ιυκδ δζαθμνά υιςξ 
κα ειθακίγεηαζ ζηδ πνήζδ εκυξ πζμ ζφβπνμκμο πνμηφπμο xPON βζα ηδ 
γεφλδ ιεηαλφ ηςκ DSLAM ηςκ οπαίενζςκ ηαιπζκχκ ηαζ ημο αζηζημφ 
ηέκηνμο ιε ηαοηυπνμκδ ιεηάδμζδ upstream/downstream βζα ηάεε μπηζηυ 
ηαθχδζμ ηαζ εφνμξ γχκδξ ηδξ ηάλεςξ ηςκ 200Μbit/s βζα ημ ηεθζηυ πνήζηδ. 
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 Ζ ανπζηεηημκζηή FTTB πνμτπμεέηεζ ηδκ φπανλδ εκενβμφ ελμπθζζιμφ 
VDSL2 mini DSLAMs βζα ημ ηενιαηζζιυ ηςκ μπηζηχκ ζκχκ ζημ πχνμ ημο 
ηηζνίμο ή ηδξ πμθοηαημζηίαξ ημο πεθάηδ ηαζ απυ εηεί ιέπνζ ημκ ζοκδνμιδηή 
πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ παθημφ πμο οπάνπμοκ εκδμηηζνζαηά. 
Ζ ανπζηεηημκζηή αοηή είκαζ επίζδξ ηεπκμθμβίαξ xPON ηαζ πνδζζιμπμζεί 
ακαβηαζηζηά ηδ ημπμθμβία ημοξ, πμο εα ακαθοεεί παναηάης. (Δζηυκα 17) 

 

Δηθόλα 17 : Κνπηί ηεξκαηηζκνύ νπηηθώλ ηλώλ mini DSLAM  ζην ρώξν ηνπ πειάηε γηα 
αξρηηεθηνληθέο FTTB/Η [πεγή :θνύθεο Υ., Κσηνύιαο Γ., εκηλάξην OTEAcademy, 
“Νέεο ηερλνινγίεο θαη πιηθά νπηηθώλ δηθηύσλ πξόζβαζεο”, Μαξνύζη, Μάηνο 2011] 

 

 Ζ ανπζηεηημκζηή FTTH ακαπηφζζεηαζ ιε ημκ απθμφζηενμ ηνυπμ αθμφ βζα 
ηάεε πεθάηδ αθζενχκεηαζ έκα γεφβμξ μπηζηχκ ζκχκ, ημ μπμίμ ένπεηαζ 
απεοεείαξ απυ ημ Αζηζηυ Κέκηνμ ηαζ είκαζ δ ιυκδ ανπζηεηημκζηή πμο 
οπμζηδνίγεζ ηδ ημπμθμβία P2P ιε αιθίδνμιδ ιεηάδμζδ ζε δζαθμνεηζηυ 
ιήημξ ηφιαημξ. Ζ μπηζηή ίκα ηαηαθήβεζ ζημ ηηίνζμ ημο πεθάηδ ανπζηχξ 
ζημκ μπηζηυ ηαηακειδηή πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ ηαζ μκμιάγεηαζ ηαζ MB-
ODF (Main Building ODF) ηαζ ζοκεπίγεζ ιέπνζ ημ δζαιένζζια ημο 
ζοκδνμιδηή ζημκ εκενβυ ελμπθζζιυ ΟΝΣ – (Optical Network Termination). 
Δζηυκα 18 

  

Δηθόλα 18 : Γηαηάμεηο ηεξκαηηζκνύ ζην δηακέξηζκα ηνπ ζπλδξνκεηή [πεγή :θνύθεο 
Υ., Κσηνύιαο Γ., εκηλάξην OTEAcademy, “Νέεο ηερλνινγίεο θαη πιηθά νπηηθώλ 
δηθηύσλ πξόζβαζεο”, Μαξνύζη, Μάηνο 2011] 
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Οζ παναπάκς ανπζηεηημκζηέξ ζοκδοάγμκηαζ ιε ηζξ ημπμθμβίεξ P2P (Point to Point) 
ηαζ P2MP (Point to Multipoint), ακάθμβα ιε ηζξ ηδθεπζημζκςκζαηέξ ακάβηεξ πμο 
επζεοιμφκ κα ηαθφρμοκ (Δζηυκα 19). Παναηάης ακαθφμκηαζ μζ δφμ δζαθμνεηζηέξ 
ημπμθμβίεξ: 

 

Δηθόλα 19 : Σνπνινγίεο Ρ2Ρ θαη Ρ2ΜΡ γηα αξρηηεθηνληθέο FTTB/H [πεγή :θνύθεο Υ., 
Κσηνύιαο Γ., εκηλάξην OTEAcademy, “Νέεο ηερλνινγίεο θαη πιηθά νπηηθώλ δηθηύσλ 
πξόζβαζεο”, Μαξνύζη, Μάηνο 2011] 

 

 Ζ ημπμθμβία Ρ2Ρ (ζδιείμ – ζδιεζαηή) ζοκακηάηαζ ζε ανπζηεηημκζηέξ υπςξ 
δ FTTC , υπμο μ δίαοθμξ επζημζκςκίαξ πναβιαημπμζείηαζ ιεηαλφ ηςκ 2 
ζοκδευιεκςκ ζδιείςκ, δδθαδή υηακ ιζα μπηζηή ίκα λεηζκάεζ απυ ημ αζηζηυ 
ηέκηνμ βζα κα ηενιαηίζεζ ζημ ηεθζηυ πνήζηδ. 

 Ζ ημπμθμβία Ρ2ΜΡ (ζδιείμ – πμθφ-ζδιεζαηή)  ζοκακηάηαζ ζηζξ 
πενζζζυηενεξ ανπζηεηημκζηέξ FTTx, υπμο πανμιμζάγεηαζ ιε δεκδνμεζδήξ 
ιμνθή, δδθαδή λεηζκχκηαξ ιε έκα μπηζηυ ηαθχδζμ απυ ημ αζηζηυ ηέκηνμ ημ 
μπμίμ ζηδ ζοκέπεζα ζε έκα ζδιείμ ιμζνάγεζ ηα γεφβδ μπηζηχκ ζκχκ ιέπνζ 
ημοξ ηεθζημφξ πνήζηεξ ή ιέπνζ ηα ζδιεία ηενιαηζζιμφ.  

Δπίζδξ, ζηα παναηηδνζζηζηά ημοξ εκηάζζμκηαζ μζ ηεπκζηέξ ιεηάδμζδξ ζήιαημξ, μζ 
ηεπκζηέξ πμθοπθελίαξ, μ εκενβυξ ή μ παεδηζηυξ ελμπθζζιυξ πμο δζαεέημοκ ηαζ 
βεκζηυηενα μζ δοκαηυηδηεξ πμο έπμοκ ηα δίηηοα NGN. Κονζυηενμξ, υιςξ, 
δζαπςνζζιυξ υζμκ αθμνά ηα παναηηδνζζηζηά βίκεηαζ βζα ημ ακ ημ μπηζηυ δίηηομ 
πνυζααζδξ δζαεέηεζ ζημζπεία εκενβμφ ή παεδηζημφ ελμπθζζιμφ. Σα ζημζπεία 
εκενβμφ ελμπθζζιμφ ζε έκα μπηζηυ δίηηομ πνυζααζδξ, δδιζμονβμφκ απυ ιυκα 
ημοξ ηδ ηαηδβμνία ηςκ δζηηφςκ ΑΟΝ (Active Optical Networks). ηα δίηηοα ΑΟΝ μ 
εκενβυξ ελμπθζζιυξ είκαζ βζα πανάδεζβια δ ιμκάδα ΟNU (Optical Network Unit) 
πμο απαζηεί βζα ηδ θεζημονβία ηδξ πανμπή νεφιαημξ, βεβμκυξ πμο αολάκεζ ημ 
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θεζημονβζηυ ηυζημξ  ημο ζοκμθζημφ δζηηφμο ΑΟΝ. Αοηυξ είκαζ ηαζ μ θυβμξ βζα ημκ 
μπμίμ μζ πενζζζυηενμζ ηδθεπζημζκςκζαημί πάνμπμζ πνμηζιμφκ ηδκ ηεπκμθμβία ηςκ 
παεδηζηχκ μπηζηχκ δζηηφςκ πνυζααζδξ, δδθαδή ηςκ ΡΟΝ (Passive Optical 
Networks). Σα ΡΟΝ δίηηοα δζαεέημοκ ιζα πθεζάδα απυ ζημζπεία παεδηζημφ 
ελμπθζζιμφ, ηα μπμία ελμζημκμιμφκ πμθφηζιμοξ πυνμοξ βζα ημ δίηηομ, ιζαξ ηαζ δεκ 
πνεζάγμκηαζ πανμπή νεφιαημξ βζα κα θεζημονβήζμοκ. Σα ζημζπεία παεδηζημφ 
ελμπθζζιμφ βζα ηα δίηηοα ΡΟΝ ακαθφμκηαζ παναηάης ηαζ δδιζμονβμφκ ηαζ αοηά ιε 
ηδ ζεζνά ημοξ ηαζ άθθεξ παναθθαβέξ ηςκ δζηηφςκ ΡΟΝ. 

 

Παζεηηθόο εμνπιηζκόο δηθηύσλ ΡΟΝ:  

 Optical Splitters (δζαπςνζζηέξ/γεφηηεξ) είκαζ ημ παεδηζηυ ζημζπείμ πμο 
πνδζζιμπμζείηαζ ζηα δίηηοα ΡΟΝ βζα ημ δζαπςνζζιυ ημο εηπειπυιεκμο 
μπηζημφ ζήιαημξ απυ ηδ πδβή laser πμο λεηζκάεζ ζημ OLT (Optical Line 
Terminal). Σμ μπηζηυ ζήια πςνίγεηαζ απυ ημ splitter ζε θυβμοξ 1:Ν, υπμο Ν 
ιπμνεί κα είκαζ 4,8,16 έςξ 128. Ζ δζαδζηαζία ημο δζαπςνζζιμφ ζοιααίκεζ 
ζηδ ηαηενπυιεκδ ηαηεφεοκζδ, εκχ δ δζαδζηαζία ηδξ ζφκεεζδξ ή γεφλδξ ημο 
ζήιαημξ απυ Ν:1 ζοιααίκεζ ζηδκ Ρ2Ρ δζαδνμιή ηδξ ακενπυιεκδξ ηίκδζδξ 
ημο μπηζημφ ζήιαημξ πνμξ ημκ OLT ζημ αζηζηυ ηέκηνμ. Πμθφ ζδιακηζηυ 
επίζδξ είκαζ κα ακαθενεεί ημ βεβμκυξ πςξ ζηα ΡΟΝ δίηηοα βζα ηδκ 
ηαηενπυιεκδ ηίκδζδ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιήηδ ηφιαημξ 1490nm, βζα ηδκ 
ιεηάδμζδ θςκήξ (VoIP) ηαζ δεδμιέκςκ, ηαζ 1550nm βζα ηδκ δζακμιή 
οπδνεζζχκ video. Ζ ακενπυιεκδ ηίκδζδ θςκήξ ηαζ δεδμιέκςκ 
ελοπδνεηείηαζ απυ ιήημξ ηφιαημξ ζηα 1310 nm. Αοηυ ιε απθά θυβζα 
ζδιαίκεζ υηζ οπάνπεζ ηαοηυπνμκδ ιεηάδμζδ δζαθμνεηζημφ ηφπμο οπδνεζζχκ 
πάκς απυ ηδκ ίδζα μπηζηή ίκα ιε ηδκ πνήζδ δζαθμνεηζημφ ιήημοξ ηφιαημξ 
ζε ηάεε ηαηεφεοκζδ (Δζηυκα 20).  

 

Δηθόλα 20 : Optical Splitter (νπηηθόο δηαρσξηζηήο) ηεο HUAWEI 

 Οπηζηυξ Πμθοπθέηηδξ (Optical multiplexer) είκαζ επίζδξ έκα παεδηζηυ 
ζημζπείμ ελμπθζζιμφ βζα ανπζηεηημκζηέξ ηονίςξ FTTH ζε δίηηοα ηεπκμθμβίαξ 
ΡΟΝ, μ μπμίμξ ηαηαθένκεζ κα ζοκδοάγεζ ηα ζήιαηα εζζυδμο απυ δζάθμνα 
ιήηδ ηφιαημξ ηαζ ηα εζζάβεζ ζηδκ μπηζηή ίκα υπμο εκζζπφμκηαζ ηαζ πνζκ ημ 
ηέθμξ ηδξ δζαδνμιήξ ημοξ, πμο είκαζ ημπμεεηδιέκμξ μ δέηηδξ 
απμπμθοπθέημκηαζ ηαζ δζαπςνίγμκηαζ. Ζ πζμ δζάζδιδ πμθοπθελία ζηα 
δίηηοα ΡΟΝ είκαζ δ WDM (Wavelength Division Multiplexing), δ μπμία 
θεζημονβεί πανυιμζα ιε ηδκ FDM (Frequency Division Multiplexing). Ζ 
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δζαθμνεηζηυηδηα ηδξ WDM πμθοπθελίαξ είκαζ υηζ ηαηαθένκεζ ηαζ αολάκεζ ηδ 
πςνδηζηυηδηα ημο μπηζημφ ηακαθζμφ πνδζζιμπμζχκηαξ βζα ηάεε ιήημξ 
ηφιαημξ ημ ιέβζζημ εφνμξ γχκδξ ιε ηδ αμήεεζα εκυξ πθέβιαημξ ζοζημζπίαξ 
ηοιαημδδβχκ AWG (Arrayed Waveguide Grating), έκα θίθηνμ δδθαδή πμο 
απμπμθοπθέηεζ ηα εηπειπυιεκα ιήηδ ηφιαημξ (wavelengths) ηαζ ιπμνεί κα 
οπμζηδνίλεζ ηάεε είδμοξ οπδνεζία ιεηάδμζδξ (Δζηυκα 21). Σα δίηηοα πμο 
θεζημονβμφκ ιε WDM λεπςνίγμοκ βζα ηδκ αλζμπζζηία ημοξ, ηδκ αζθάθεζα πμο 
πνμζθένμοκ, ηδκ ορδθή πςνδηζηυηδηα, ηδ ιζηνή απχθεζα ζζπφμξ ηαζ ηδ 
δζαθάκεζα πνςημηυθθςκ. 

 

Δηθόλα 21 : WDM PON κε ηε ρξήζε AWG γηα ηε δξνκνιόγεζε ησλ κεθώλ θπκάησλ 

Οζ ζοκδοαζιμί ηςκ παναπάκς παεδηζηχκ ζημζπείςκ ελμπθζζιμφ δδιζμονβμφκ ηα 

δζάθμνα είδδ ηςκ παεδηζηχκ μπηζηχκ δζηηφςκ πνυζααζδξ ΡΟΝ. Αοηά είκαζ ηα 

ΔΡΟΝ (Ethernet PON), BPON (Broadband PON) ηαζ GPON (Gigabit PON) ηαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ημοξ βκςνίζιαηα ακαθφμκηαζ ζημκ Πίκαηα 6. 

 

Πίλαθαο 6 : Υαξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηόηεηεο ησλ δηάθνξσλ ηύπσλ δηθηύσλ ΡΟΝ 
[πεγή :θνύθεο Υ., Κσηνύιαο Γ., εκηλάξην OTEAcademy, “Νέεο ηερλνινγίεο θαη 
πιηθά νπηηθώλ δηθηύσλ πξόζβαζεο”, Μαξνύζη, Μάηνο 2011] 

πςξ ιπμνμφιε κα ακηζθδθεμφιε απυ ημκ παναπάκς πίκαηα βζα ημοξ ηφπμοξ 

ηςκ δζηηφςκ PON, ηα GPON δίηηοα οπενέπμοκ έκακηζ ηςκ άθθςκ δφμ BPON ηαζ 

EPON, θυβς ηςκ αεθηζςιέκςκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ δοκαημηήηςκ ημοξ. ε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδ πμθοπθελία WDM, ημ απμηέθεζια είκαζ έκα δίηηομ WDM – 

GPON ιε  δοκαηυηδηα κα ακηζηαηαζηήζεζ ζημ ιέθθμκ ηα δίηηοα κέαξ βεκζάξ NGA, 
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αθμφ ηαηαθένκεζ ιε πνήζδ splitter 1:32, κα δχζεζ αθζενςιέκδ (dedicated) 

ηαπφηδηα ζε ηάεε πνήζηδ ηδξ ηάλεςξ ηςκ 100Mbps (Δζηυκα 22). 

 

Δηθόλα 22 : Γπλαηόηεηεο ηερλνινγίαο δηθηύσλ GPON κε πνιππιεμία WDM [πεγή: 
θνύθεο Υ., Κσηνύιαο Γ., εκηλάξην OTEAcademy, “Νέεο ηερλνινγίεο θαη πιηθά 
νπηηθώλ δηθηύσλ πξόζβαζεο”, Μαξνύζη, Μάηνο 2011] 

 

 

4.3 Δλαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο σο Γίθηπα Πξόζβαζεο Δπόκελεο 

Γεληάο 

Δλαζηίαξ ηδξ μζημκμιζηήξ αζηάεεζαξ ζηδ πχνα, αθθά ηαζ ημο οπμαζααζιμφ ηδξ 

ζηαεενήξ ηδθεθςκίαξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα απυ ηδκ εηηυλεοζδ ηδξ ηζκδηήξ 

ηδθεθςκίαξ, μ ιεβαθφηενμξ επεκδοηήξ ηδθεπζημζκςκζαηχκ οπμδμιχκ ζηδκ 

Δθθάδα, έπεζ πνμζπαεήζεζ κα ανεζ ακέλμδμοξ ηαζ ζοκάια ηαζκμηυιμοξ ηνυπμοξ 

βζα κα αεθηζχζεζ ηζξ πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ ημο ηαζ οπμδμιέξ ημο, ιέζα απυ ημ 

πνίζια ηδξ ηεπκμθμβζηήξ ένεοκαξ ηαζ φζηενα απυ ηδ ζφζηαζδ εζδζηχκ 

Δνβαζηδνίςκ Ένεοκαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ. Ο ΟΣΔ θένκεζ ζημ θςξ εκαθθαηηζηέξ 

πνμηάζεζξ βζα ηδκ επίθοζδ εειάηςκ πμο απαζπμθμφκ βζα ηαζνυ ημ πχνμ ηςκ 

Σδθεπζημζκςκζχκ, απεοεείαξ απυ ηα ενβαζηήνζά ημο ηαζ δμηζιάγμκηάξ ηα ζε 

πεζναιαηζηά ζηάδζα, παναημθμοεεί ηδκ ελέθζλδ ημοξ πνζκ ηα δμηζιάζεζ ζε 

πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ. 

Ο θυβμξ βίκεηαζ βζα ημ VDSL Vectoring, έκα project πμο ένπεηαζ κα δζμνεχζεζ ημ 

θαζκυιεκμ ημο εμνφαμο ζοκαηνυαζδξ (cross-talk noise) δδθαδή, πμο 

δδιζμονβείηαζ ηαηά ηδ ιεηάδμζδ δεδμιέκςκ απυ ημκηζκέξ βναιιέξ.  Σμ θζθυδμλμ 

VDSL Vectoring έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ελμοδεηενχκεζ ημ ευνοαμ απυ ηζξ βναιιέξ 

ηςκ ηαθςδίςκ παθημφ ηαζ ιπμνεί κα πνμζθένεζ πμζμηζηυηενεξ οπδνεζίεξ, 

αεθηζχκμκηαξ ηζξ ηαπφηδηεξ πνυζααζδξ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα αββίλμοκ ηα 200 

Mbps. Ο απαναίηδημξ ελμπθζζιυξ πμο εβηαείζηαηαζ βζα ηδ θεζημονβία ημο VDSL 

Vectoring, ημπμεεηείηαζ ζηζξ ηαιπίκεξ ηςκ NGA Γ2 ηαζ Γ3 ηαζ ήδδ έπμοκ βίκεζ μζ 
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πνχηεξ δμηζιέξ ζε πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ ιε ιεηνήζεζξ πμο έθηαζακ ηα 160 Mbps 

βζα ηδ ηαπφηδηα πνυζααζδξ ημο πνήζηδ. Οζ ιεηνήζεζξ οθμπμζήεδηακ ιε ημ βκςζηυ 

(ΟΟKLA speed-test) ηαζ ήδδ μ ΟΣΔ ακαιέκεηαζ κα οζμεεηήζεζ ημ ηαζκμηυιμ project, 

ιζαξ ηαζ είκαζ ιζα αλζυπζζηδ πνμζέββζζδ, πμο δεκ απαζηεί ιεβάθεξ δαπάκεξ, 

εκζζπφεζ ηζξ οθζζηάιεκεξ ηαθςδζαηέξ οπμδμιέξ παθημφ ηαζ αεθηζχκεζ ηζξ 

πνμζθενυιεκεξ οπδνεζίεξ ηςκ NGA δζηηφςκ.   

Σέθμξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μ ΟΣΔ ηαζ δ Cosmote ζοιιεηέπμοκ ζε ζοκμθζηά 18 

ενεοκδηζηά ηεπκμθμβζηά πνμβνάιιαηα ηα μπμία είκαζ επζδμημφιεκα απυ ηδκ 

Δονςπασηή Έκςζδ, ιε ζδιακηζηυηενμ ίζςξ ημ Spirit, ημ μπμίμ έπεζ δζάνηεζα 36 

ιδκχκ ηαζ είκαζ ιζα αηυιδ εθπζδμθυνα ηαζκμημιία πμο έπεζ πναηηζηή εθανιμβή ζηα 

Γίηηοα Πνυζααζδξ Νέαξ Γεκζάξ. Σμ ενεοκδηζηυ project Spirit απαζπμθείηαζ ιε ηδκ 

πανμοζίαζδ εκυξ μπηζημφ πμιπμδέηηδ ζηακμφ κα  αββίγεζ οπενορδθέξ ηαπφηδηεξ 

ιεηαθμνάξ δεδμιέκςκ, ηδξ ηάλεςξ ημο 1Tb/s (Terabit/second), o μπμίμξ έπεζ 

ζπεδζαζηεί έηζζ χζηε κα ιδκ ηαηακαθχκεζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ εκένβεζαξ ιέζς εκυξ 

κέμο θμβζζιζημφ πμο ηαηαθένκεζ κα πνμβναιιαηίγεζ ηδ θεζημονβία ημο ηαζ ημο 

πνμζθένεζ πθήνςξ αοημιαημπμζδιέκδ δζαπείνζζδ απυ απυζηαζδ, βεβμκυξ πμο 

ζοιαάθεζ εεηζηά ζηδ ηαεζένςζδ εκυξ εκαθθαηηζημφ ιμκηέθμο δζαπείνζζδξ δζηηφςκ. 

Ο ΟΣΔ ιεηά ημ πέναξ ημο ενεοκδηζημφ πνμβνάιιαημξ Spirit ηαζ φζηενα απυ ιζα 

ζεζνά δμηζιαζζχκ πμο εα μθμηθδνςεμφκ ζε πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ ζηζξ 

οθζζηάιεκεξ εβηαηαζηάζεζξ ημο, εα έπεζ ηδ πθήνδ αλζμθυβδζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ πμο 

πναβιαηεφεηαζ ημ πνυβναιια ηαζ εα απμθαζίζεζ βζα ηδκ οζμεέηδζδ ημο ή υπζ ζηα 

δίηηοα NGA.  

Σμ αφνζμ θμζπυκ βζα ηζξ οπμδμιέξ ηςκ Γζηηφςκ Νέαξ Γεκζάξ ιε ηδ ζδιενζκή ιμνθή 

ηνίκεηαζ ανηεηά εθπζδμθυνμ ηαζ δ ελέθζλδ πμο ακαιέκεηαζ ακ πενζθαιαάκεζ ηα 

παναπάκς 2 ενβαζηδνζαηά projects ηυηε εα ιζθάιε βζα αεθηζζημπμίδζδ ηςκ 

πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ζε ααειυ ηέημζμ πμο ίζςξ δ ιεηάααζδ ζε έκα πθήνεξ 

αιζβχξ μπηζηυ δίηηομ ανπζηεηημκζηήξ FTTB/H κα ανβήζεζ κα ένεεζ. Ζ ακεφνεζδ 

ηέημζςκ μζημκμιμηεπκζηά ηαζκμηυιςκ θφζεςκ πμο εκζζπφμοκ ημ οθζζηάιεκμ 

απενπυιεκμ δίηηομ παθημφ ημο ΟΣΔ ηαζ πμο έπμοκ εθανιμβή ζηα δίηηοα NGA 

απμδεζηκφμοκ υηζ μζ κέεξ οπμδμιέξ εα έπμοκ δζάνηεζα ζημ πνυκμ ηαζ δ 

ακηζηαηάζηαζδ ημοξ απυ  ηα Γίηηοα Δπυιεκδξ Γεκζάξ ηαζ ανπζηεηημκζηήξ FTTB/H 

εα ηαεοζηενήζεζ. 
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5. Μελλοντικές Κατευθύνσεις 

Φηάκμκηαξ πνμξ ημ ηέθμξ, ζηυπζιμ είκαζ κα οπμβναιιίζμοιε υηζ μζ ιεθθμκηζηέξ 

ελεθίλεζξ βζα ηζξ οπμδμιέξ ηςκ δζηηφςκ κέαξ βεκζάξ ανίζημκηαζ ζε ακμδζηή ηνμπζά 

ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ  πμο ηςθοζζενβμφζακ ηδκ υπμζα ακάπηολδ πνμξ αοηή ηδ 

ηαηεφεοκζδ είκαζ πθέμκ πανεθευκ. Ήδδ αζημφκηαζ πζέζεζξ ζημ Τπμονβείμ 

Τπμδμιχκ Μεηαθμνχκ ηαζ Γζηηφςκ απυ ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή ηαζ βίκμκηαζ 

ζοζηάζεζξ ηζξ Γζεεκμφξ Έκςζδξ Σδθεπζημζκςκζχκ (ITU) βζα  εέιαηα πμο αθμνμφκ 

ημ ηαεμνζζιυ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ βζα ηα εζςηενζηά δίηηοα δθεηηνμκζηχκ 

επζημζκςκζχκ ζε κέεξ ηαηαζηεοέξ ηηδνίςκ ιε ζημπυ ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηςκ 

εβηαηαζηάζεςκ, χζηε κα οπμζηδνίγεηαζ μ υνμξ FTTH-ready ηαζ κα δζεοημθοκεεί μ 

ηενιαηζζιυξ ηδξ μπηζηήξ ίκαξ ιέπνζ ημ ζπίηζ. Αηυιδ ζπμοδαζυηενμ υιςξ είκαζ ημ 

βεβμκυξ ηδξ δζάεεζδξ ημο ρδθζαημφ θάζιαημξ ναδζμζοπκμηήηςκ ηςκ 800 ηαζ 2600 

MHz απυ ηδκ ΔΔΣΣ πνμξ ημοξ ηδθεπζημζκςκζαημφξ πανυπμοξ ηδξ πχναξ ημ μπμίμ 

ηαζ εκζζπφεζ ηδκ έκκμζα ηδξ ακάπηολδξ ηδξ ηζκδηήξ εονογςκζηυηδηαξ ζημ πχνμ ηςκ 

αζφνιαηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ ιε είζμδμ ζηζξ οπδνεζίεξ 4G ηαζ LTE. Με αοηυ ημκ 

ηνυπμ επζηοβπάκεηαζ δ ζφβηθζζδ ιεηαλφ ηςκ εκζφνιαηςκ ηαζ αζφνιαηςκ 

ηεπκμθμβζχκ, βζα ηδκ πανμπή εονογςκζηχκ οπδνεζζχκ ιε ηδκ οζμεέηδζδ ημο κέμο 

πνςημηυθθμο δζαδζηηφμο IPv6. Ο ΟΣΔ ηαζ δ Cosmote ήδδ ελμπθίγμοκ ημοξ 

ζηαειμφξ αάζδξ ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ πμο ανίζημκηαζ ζε απμιαηνοζιέκεξ εέζεζξ 

ιε αθζενςιέκα ηαθχδζα μπηζηχκ ζκχκ βζα ηδ δζαζφκδεζδ ημοξ ιε ηα αζηζηά ηέκηνα 

(ζφκδεζδ ζδιείμ ιε ζδιείμ - P2P) βζα κα πνμζθένμοκ πμζμηζηυηενεξ ηαζ 

αεθηζςιέκεξ οπδνεζίεξ δζαδζηηφμο ζημοξ πνήζηεξ, ιε ηαπφηδηεξ ιεηαθμνάξ 

δεδμιέκςκ πμο αββίγμοκ εεςνδηζηά ημ 1Gbps (αάζεζ ημο ελμπθζζιμφ ηενιαηζζιμφ 

ηαζ ημο θμβζζιζημφ πμο δζαεέημοκ).    

Δπίζδξ ζδιακηζηυ είκαζ κα ακαθενεεί υηζ ημ ένβμ ηςκ Μδηνμπμθζηζηχκ Γζηηφςκ - 

ΜΑΝ (Metropolitan Area Networks) ηαζ ημ ένβμ ηςκ Αβνμηζηχκ Λεοηχκ Πενζμπχκ –

Rural Broadband, ηα μπμία ανίζημκηαζ αοηή ηδ ζηζβιή οπυ ιεθέηδ ηαζ ηαηαζηεοή 

έπμοκ ςξ ζημπυ ηδκ εκίζποζδ ηςκ υνςκ ¨Φδθζαηή φβηθζζδ¨ ηαζ 

¨Δονογςκζηυηδηα¨, ηαεχξ ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ημοξ δ ιεηάααζδ ζε εονογςκζηέξ 

οπδνεζίεξ ιέζς μπηζηχκ ζκχκ εα είκαζ πναβιαηζηυηδηα ηαζ έηζζ επζηοβπάκεηαζ δ 

δζαζφκδεζδ ηςκ αηνζηζηχκ ηαζ δοζπνυζζηςκ αβνμηζηχκ πενζμπχκ ηδξ Δθθδκζηήξ 

επζηνάηεζαξ, ηαθφπημκηαξ ημ ρδθζαηυ πάζια πμο οπήνπε. Μεηά ηδκ έκηαλδ ηςκ 

Λεοηχκ Πενζμπχκ ηαζ ηςκ δζηηφςκ ΜΑΝ ζημ ρδθζαηυ πάνηδ εα έπεζ επζηεοπεεί μ 

ζηυπμξ πμο έπεζ εέζεζ δ Δονςπασηή Δπζηνμπή βζα ηδ πχνα ιαξ ζηδκ ¨Φδθζαηή 

Αηγέκηα 2020¨. 

φιθςκα ιε υθα ηα παναπάκς, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ μζ ηαηεοεφκζεζξ πνμξ ηδ 

ρδθζαηή ζφβηθζζδ ηαζ ηςκ ηεπκμθμβζχκ πμο ηζξ οπδνεημφκ, ανίζημκηαζ ζε ελέθζλδ, 

ηαζ δ δοκαιζηυηδηα ηςκ δζηηφςκ κέαξ βεκζάξ ζζπονμπμζείηαζ πενζζζυηενμ ηαεχξ 

δζαθαίκεηαζ δ ζδιακηζηυηδηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηεπκμθμβζηήξ πνυηαζδξ βζα ηδ 

πανμπή οπδνεζζχκ οπενφρδθςκ ηαποηήηςκ πνυζααζδξ ηάης απυ ηδκ 

«μιπνέθα» ημο δζαδζηηοαημφ πνςημηυθθμο IP (Internet Protocol).   
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πκπεξάζκαηα  

Καηαθήβμκηαξ θμζπυκ ζηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πανμφζαξ Μεηαπηοπζαηήξ Γζαηνζαήξ, 

ζοιπεναίκμοιε υηζ μζ ειπθεηυιεκμζ θμνείξ πμο απαζπμθμφκηαζ ζημ εέια ηδξ 

ακάπηολδξ δζηηφςκ πνυζααζδξ Νέαξ Γεκζάξ είκαζ ηεθζηχξ μζ εκδζαθενυιεκμζ 

πεθάηεξ – πνήζηεξ ηαζ μζ εκδζαθενυιεκμζ επεκδοηέξ – πάνμπμζ Σδθεπζημζκςκζαηχκ 

οπδνεζζχκ. Ζ δζαθμνεηζηή μπηζηή βςκία εέαζδξ ηςκ βεβμκυηςκ πμο ζοιααίκμοκ 

ζημ πχνμ ηςκ ζηαεενχκ ηδθεπζημζκςκζχκ απυ ημοξ παναπάκς ειπθεηυιεκμοξ, 

ζοιπθδνχκμοκ ηδ ζοκμθζηή εζηυκα ηδξ αβμνάξ. Απυ ηδκ πθεονά ημο πνήζηδ – 

πεθάηδ δ αλία ημο ένβμο ακάπηολδξ δζηηφςκ πνυζααζδξ Νέαξ Γεκζάξ ζίβμονα ημοξ 

αθήκεζ αδζάθμνμοξ, αθμφ θυβς ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ θζβμζημί είκαζ αοημί πμο 

πνμηίεεκηαζ κα πθδνχζμοκ ημ αηνζαυ ακηίηζιμ βζα κα ακαααειίζμοκ ηζξ 

οπάνπμοζεξ  ζοκδέζεζξ ημοξ ζημ βνήβμνμ VDSL2 ηςκ 50Mbps, πμο πνμζθένμοκ 

ηα κεμζοζηαεέκηα δίηηοα NGA. Απυ ηδκ πθεονά ηςκ επεκδοηχκ – πανυπςκ, ημ 

αζηαεέξ ηθίια πμο ιαζηίγεζ ηδκ μζημκμιία ηδξ πχναξ, δ πμθζηζηή ακαζθάθεζα ηαζ ηα 

μζημκμιζηά αδζέλμδα πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ πάνμπμζ, ημοξ απμηνέπμοκ βζα 

επζπνυζεεηεξ δαπάκεξ ζε κέεξ ηεπκμθμβζηέξ πνμηάζεζξ ηαζ ακαααειίζεζξ ηςκ 

πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ, πυζμ ιάθθμκ βζα ηδκ ακάπηολδ δζηηφςκ πνυζααζδξ 

Νέαξ Γεκζάξ. Οζ εκαθθαηηζημί πάνμπμζ – CLECs, δέζιζμζ ηςκ νοειίζεςκ 

ακηαβςκζζιμφ πμο μνίγεζ δ ΔΔΣΣ, ανίζημκηαζ ζε δοζιεκέζηενδ εέζδ απυ ημκ 

ηονίανπμ πάνμπμ – ILEC, αθμφ δεκ δζαεέημοκ δζηέξ ημοξ οπμδμιέξ ηαζ ιζζεχκμοκ 

ηδ ζοκεβηαηάζηαζδ ζε ηζιέξ πμκδνζηήξ απυ ημκ ΟΣΔ, παζπίγμκηαξ κα ηαθφρμοκ 

ηζξ θεζημονβζηέξ δαπάκεξ ημοξ, πςνίξ κα πνμζαθέπμοκ ζε επεκδφζεζξ δζηχκ ημοξ 

οπμδμιχκ.  οιπεναζιαηζηά θμζπυκ, αοηυ πμο δζαθαίκεηαζ ζημ εββφξ ιέθθμκ είκαζ 

δ ζηνμθή υθςκ ζηδκ πανμπή εκμπμζδιέκςκ οπδνεζζχκ, ηάης απυ ημ πνίζια ημο 

IP, ιε ορδθέξ ηαπφηδηεξ πνυζααζδξ ζημ ηεθζηυ πνήζηδ ηαζ δίπςξ επζπθέμκ ηυζημξ, 

ηυζμ θεζημονβζηυ ςξ πνμξ ηδκ ακααάειζζδ πμο εα επζαανοκεεί μ πάνμπμξ, υζμ 

ηαζ ςξ πνμξ ημ ηυζημξ ηδξ ηζιμθυβδζδξ ηςκ πνμζθενυιεκςκ οπδνεζζχκ ζημ 

πεθάηδ. Με υθα ηα παναπάκς, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ δ ειθάκζζδ παηέηςκ Quad – 

Play δεκ ανβεί κα ένεεζ ηαζ ζηδκ Δθθάδα, αθμφ ήδδ ηάπμζεξ εηαζνείεξ πμο 

λεηίκδζακ ζημ πχνμ ηδξ ζηαεενήξ ηδθεθςκίαξ ηαζ ημο ζκηενκέη, αθέπμκηαξ ηδκ 

ηάζδ ημο mobile ηαζ ηδξ ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ κα εκζζπφεηαζ ηαζ κα ηενδίγεζ ζοκεπχξ 

έδαθμξ, ¨ηυαμκηαξ¨  πμζμζηυ απυ ημ ιενίδζμ ηδξ ζηαεενήξ ηδθεθςκίαξ, έπμοκ 

εζζάβεζ ηαζ ηδκ ηζκδηή ηδθεθςκία ηαζ δδιζμονβμφκ ήδδ παηέηα Triple – Play. H 

εκμπμίδζδ θμζπυκ ζηαεενήξ, ηζκδηήξ, ζκηενκέη ηαζ IPTV είκαζ βεβμκυξ πμο απθά 

πενζιέκεζ κα ςνζιάζεζ ηυζμ ζακ πνςημαμοθία ηςκ επεκδοηχκ, υζμ ηαζ ζακ 

ηεπκμθμβζηή πνυηθδζδ. Ακαιέκμκηαξ ηδκ μθμηθήνςζδ θμζπυκ ημο ιεβαθυπκμμο 

ένβμο ηςκ ΝGA πμο πναβιαημπμζεί μ ΟΣΔ, ημ μπμίμ εα απμηεθέζεζ ηδκ 

ηεπκμθμβζηή αάζδ ςξ οπμδμιή βζα κα θζθμλεκήζεζ ηζξ δζάθμνεξ οπδνεζίεξ πμο 

ακαθένεδηακ, ανζζηυιαζηε βζα αηυιδ ιζα θμνά ζε εέζδ ελεθίλεςκ ηαζ απμθάζεςκ 

ιε βκχιμκα πάκηα ηδ ιεβζζημπμίδζδ ημο πμζμζημφ ηένδμοξ βζα ημοξ πανυπμοξ 

ηαζ ηδξ πνμζθμνάξ πενζζζυηενςκ ηαζ πμζμηζηυηενςκ οπδνεζζχκ ημοξ ζε πζμ 

ζοιθένμοζεξ ηαζ δεθεαζηζηυηενεξ ηζιέξ βζα ημοξ πεθάηεξ – πνήζηεξ.  
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