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Επεξηγήσεις των κατηγοριών τηλεφωνικής σύνδεσης ή υπηρεσιών 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

grix: Σύνολο συνδέσμων στο GR-IX
national_no_grix: Σύνολο συνδέσμων με εθνικά δίκτυα εκτός GR-IX
international_no_grix: Σύνολο συνδέσμων με διεθνή δίκτυα εκτός GR-IX
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Επεξηγήσεις για ακρωνύμια ή ονομασίες που χρησιμοποιούνται στην 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Περιγραφές σχετικές με τις κατηγορίες των συνδέσμων και τη μεθολογία παρέχονται στο πεδίο 3 και στο πεδίο 4 του πίνακα.
Οι κατευθύνσεις κατά τις οποίες παρέχονται οι μετρήσεις είναι δύο (λήψη/αποστολή) και είναι διακριτές, δηλαδή παρέχονται 
ξεχωριστές μετρήσεις για κάθε κατεύθυνση.
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Τυχόν σχόλια του παρόχου για την αποσαφήνιση στο κοινό της 
μεθοδολογίας μέτρησης

Η μεθοδολογία υπολογίζει τα παρακάτω αποτελέσματα, για καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες συνδέσμων (grix, 
national_no_grix, international_no_grix) και για κάθε κατεύθυνση (λήψη/αποστολή):
Μέσο εβδομαδιαίο ποσοστό (%) χρησιμοποίησης: 
Περιγράφεται το μέσο ποσοστό (%) χρησιμοποίησης, το οποίο προκύπτει από ωριαίες μετρήσεις και ανάγεται σε εβδομαδιαία 
τιμή. 
Εβδομαδιαίος μέσος όρος ημερήσιων μέγιστων ποσοστών (%): από τις ωριαίες μετρήσεις (για κάθε κατηγορία συνδέσμων και 
κατεύθυνσης), προκύπτουν ημερήσιες τιμές (από τις οποίες επιλέγεται η μέγιστη τιμή ποσοστού) και μετέπειτα προκύπτει η 
εβδομαδιαία τιμή, υπολογίζοντας το μέσο όρο αυτών.
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Τυχόν σχόλια του παρόχου σχετικά με προβλήματα κατά τη διάρκεια 
της περιόδου μέτρησης ή αποκλίσεις από τον τρόπο μέτρησης ενός 
δείκτη και συνοπτικά τους λόγους των αποκλίσεων αυτών.

Κατά τη διάρκεια του εκάστοτε εξαμήνου, μπορεί να προστεθούν σύνδεσμοι στο Δίκτυο, οι οποίοι ανήκουν σε κάποια από τις 
παραπάνω κατηγορίες (grix, national_no_grix, international_no_grix).
Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν μετρήσεις, από τη στιγμή της ενεργοποίησής τους, μέχρι το τέλος της μετρητικής περιόδου.
Προφανώς, για το μέχρι τότε διάστημα, δεν παρέχονται μετρήσεις και δε λαμβάνονται υπόψη, ως προς το τελικό αποτέλεσμα.
Λοιπά προβλήματα και ελλείψεις μετρήσεων δεν υπήρχαν.
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Τυχόν αναφορά του παρόχου σε επεξηγηματικό κείμενο που 
περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες.

Η μεθοδολογία μέτρησης  ορίζεται στο ΦΕΚ ΑΡ.Φύλλου 2394 7 Ιουνίου 2021


