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Η. Πξόινγνο 

Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε αθνξά ζηελ πξόηαζε ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε: 

(i) ηελ ηερληθή πεξηγξαθή  ησλ ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο VPU (Virtual Partially 

Unbundled), (ii) ηε ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο VPU θαη (iii) ην ζρέδην ζύκβαζεο γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο VPU.  

 

ΗI. Γηαδηθαζία Γηαβνύιεπζεο 

Με ηελ παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε ε ΔΔΣΣ δεκνζηεύεη ηελ 

πξνηεηλόκελε από ηνλ ΟΣΔ (i) ηερληθή πεξηγξαθή  ησλ ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο 

VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο VPU θαη (iii) ην ζρέδην 

ζύκβαζεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο VPU. 

Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα ππνβάινπλ ηα ζρόιηα ηνπο θάλνληαο 

ζαθή αλαθνξά ζηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη. 

Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε δηαξθεί από ηελ 1 Ννεκβξίνπ 2012 κέρξη 

θαη ηηο 19 Ννεκβξίνπ 2012. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επσλύκσο, 

ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή όρη αξγόηεξα 

από ηελ 19
ε
  Ννεκβξίνπ 2012 θαη ώξα 13:00 µµ. Σπρόλ αλώλπκεο 

απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπηνύλ 

απηνύζηεο θαη επσλύκσο. ε πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο πεξηέρνπλ 

εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε εηδηθό 

Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκνζηεπζνύλ.   

 

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε: 

«Δημόζια Διαβούλεσζη αναθορικά με (i) ηην ηετνική περιγραθή  ηων 

σπηρεζιών τονδρικής VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) ηη λειηοσργική 

περιγραθή και ηις διαδικαζίες παροτής ηων σπηρεζιών τονδρικής VPU και 

(iii) ηο ζτέδιο ζύμβαζης για ηην παροτή ηων σπηρεζιών τονδρικής VPU» 

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάινληαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηθιζίας 60,  

15125 Μαρούζι  

Αηηική  

Διεύθσνζη Ηλεκηρονικού Τατσδρομείοσ : vpu@eett.gr. 



 

 

 

3 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο είλαη δπλαηόλ λα παξέρνληαη 

από ηελ ΔΔΣΣ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη επώλπκα, µόλν µέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: vpu@eett.gr  

Σν παξόλ θείκελν δελ δεζκεύεη ηελ ΔΔΣΣ σο πξνο ην πεξηερόκελν ηπρόλ 

ξύζκηζεο  επαθνινπζήζεη. 
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ΗΗΗ. ΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ  
 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΝΓΡΗΚΖ VPU 

 

ΜΔΡΟ Α: 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. … ΤΜΒΑΖ ΑΓΔΜΟΠΟΗΖΣΖ ΠΡΟΒΑΖ ΣΟΝ 

ΣΟΠΗΚΟ ΒΡΟΥΟ ΚΑΗ ΣΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. … ΤΜΒΑΖ ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΒΑΖ   

 

κεηαμύ ηωλ εηαηξεηώλ ΟΣΔ Α.Δ. θαη ……………………………… 

 

ήκεξα ζηελ Αζήλα ηελ ……………………….. ηα θάησζη ζπκβαιιόκελα κέξε: 

1) ε Δηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.» θαη κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΟΣΔ Α.Δ.» πνπ εδξεύεη επί ηεο Λεσθόξνπ Κεθηζίαο 99, 15124 Μαξνύζη Αηηηθήο, κε Α.Φ.Μ. 

094019245 Γ.Ο.Τ. Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ παξνύζα ζύκβαζε από 

ηνλ θ. Πάλν αξαληόπνπιν, Γεληθό Γ/ληή Δγρώξησλ Παξόρσλ απηήο θαη ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο γηα 

ζπληνκία «ΟΣΔ» θαη  

2) ε Δηαηξεία «………………………………» θαη κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «……………….......» πνπ 

εδξεύεη ζη ………………....... (ΠΟΛΗ)(ΣΚ), κε Α.Φ.Μ. …………...... θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα 

ηελ παξνύζα ζύκβαζε από η ………………………………, ……………………………… απηήο, ζην 

εμήο αλαθεξόκελε ζηελ παξνύζα σο «Πάξνρνο» 

 

Έρνληαο ππόςε όηη 

  Σελ παξάγξαθν 4.1.6. ηεο ππ’ αξηζ. 614/13/28-7-2011 Απόθαζεο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. «Οξηζκόο Δζληθήο 

Αγνξάο Υνλδξηθήο Παξνρήο (Φπζηθήο) Πξόζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηύνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

κεξηδόκελεο θαη πιήξσο απνδεζκνπνηεκέλεο πξόζβαζεο) ζε ζηαζεξή ζέζε, Καζνξηζκόο Δπηρεηξήζεσλ 

κε εκαληηθή Ιζρύ ζηελ ελ ιόγσ Αγνξά θαη Τπνρξεώζεηο απηώλ (3
νο

 Γύξνο Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 

1908/Β΄/30-8-2011),  

 Σηο παξαγξάθνπο 3.1.8., 3.1.10., 3.1.11., 7.1.4.(iii) ηεο ππ’ αξηζ. 614/12/28-7-2011 Απόθαζεο ηεο 

Δ.Δ.Σ.Σ. «Οξηζκόο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο, Καζνξηζκόο Δπηρεηξήζεσλ κε 

εκαληηθή Ιζρύ ζηελ ελ ιόγσ Αγνξά θαη Τπνρξεώζεηο απηώλ (3
νο

 Γύξνο Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 1983/Β΄/7-

9-2011),  

 Σε ύκβαζε Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν Νν…………, 

 Σε ύκβαζε Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο Νν………………., 

Σα ζπκβαιιόκελα κέξε ζπκθσλνύλ θαη απνθαζίδνπλ ηελ παξνρήο ηεο ππεξεζίαο «Δικονικά 

Μεπικά Αδεζμοποίηηορ Βπόσορ (ΔΜΑ)» ωρ ζςνδςαζμένος αιηήμαηορ μεηαξύ ηων 

ςθιζηαμένων και παπεσομένων ήδη ςπηπεζιών ηοπικού βπόσος και V –Α.ΡΤ. [KV] ηύπος 

Β και Γ (V-Α.ΡΤ..BRAS[KV] θαη V-Α.ΡΤ..DSLAM[KV] αληίζηνηρα), όπσο απηέο νξίδνληαη κε βάζε ην 

ηζρύνλ ξπζκηζηηθό πιαίζην.  
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Σα ζπκβαιιόκελα κέξε ξεηώο ζπκθσλνύλ όηη νη ινηπνί όξνη ησλ κεκνλσκέλσλ ζπκβάζεσλ, ζην 

κέηξν πνπ δελ αληίθεηληαη ζηελ παξνύζα θαη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην ηζρύνλ ξπζκηζηηθό 

πιαίζην, παξακέλνπλ ζε ηζρύ σο αξρηθώο ζπκθσλήζεθαλ θαη έσο ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ή ηε 

ιύζε απηήο. 

Πξνο πηζηνπνίεζε ησλ ζπκθσλεκέλσλ κε ηελ παξνύζα όξσλ, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνληαη 

αλαιπηηθά θαησηέξσ, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ππέγξαςαλ ην παξόλ ζε δύν πξσηόηππα θαη 

θαζέλαο έιαβε από έλα. 

 

Γηα ηνλ ΟΣΔ 

 

 

 

ΠΑΝΟ ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΝ. Γ/ΝΣΗ ΔΓΥΩΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ 

Γηα ηνλ Πάξνρν 
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1 ΟΡΗΜΟΗ-ΤΝΣΜΖΔΗ 

1.1 Οξηζκνί 

Γίθηπν Πξόζβαζεο Νέαο Γεληάο (NGA): ελζύξκαην δίθηπν πξόζβαζεο ην νπνίν 

απνηειείηαη εμνινθιήξνπ ή ελ κέξεη από νπηηθά ζηνηρεία δηθηύνπ (optical elements) 

ηθαλό λα παξέρεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο πξόζβαζεο ζε πνιύ πςειέο ηαρύηεηεο. 

 

VDSL (Very-High-bitrate Digital Subscriber Line – Αζύκκεηξε Φεθηαθή 

πλδξνκεηηθή Γξακκή): Σερλνινγία πξόζβαζεο κέζσ ηεο νπνίαο παξέρνληαη 

ππεξεζίεο πνπ απαηηνύλ πνιύ πςειέο ηαρύηεηεο ιήςεο θαη απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 

 

ΔΔΑΠ – Δπξπδωληθόο Δμππεξεηεηήο Απνκαθξπζκέλεο Πξόζβαζεο (BRAS – 

Broadband Remote Access Server) 

Σν ζηνηρείν ηνπ Γηθηύνπ DSL ηνπ ΟΣΔ πνπ απνηειεί ην ινγηθό ζεκείν ζύλδεζεο ηνπ 

ΠΑΡΟΥΟΤ, ζηηο πεξηπηώζεηο ρξήζεο ησλ ηύπσλ πξνζβάζεσλ Α θαη Β, κε ην δίθηπν 

DSL ηνπ ΟΣΔ θαη ην νπνίν εμππεξεηεί ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ επηινγή 

ΠΑΡΟΥΟΤ θαη ππεξεζηώλ από ηνλ ηειηθό Υξήζηε. 

 

V-Α.ΡΤ..BRAS[KV]: Η Αζύκκεηξνπ Ρπζκνύ ύλδεζε (ηερλνινγίαο VDSL) ηνπ 

VDSL modem ζηνλ ρώξν ηνπ Σειηθνύ Υξήζηε κε ηνλ ΔΔΑΠ, ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην 

DSLAM, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ππαίζξηα θακπίλα ηνπ ΟΣΔ θαη ην νπνίν εμππεξεηεί 

ηνλ Σειηθό Υξήζηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά θίλεζεο από θαη πξνο ην δίθηπν 

ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ. 

 

V-Α.ΡΤ..DSLAM[KV]: Η Αζύκκεηξνπ Ρπζκνύ ύλδεζε (ηερλνινγίαο VDSL) ηνπ 

VDSL modem ζηνλ ρώξν ηνπ Σειηθνύ Υξήζηε κε ηνλ αληίζηνηρν θόκβν πνιππιεμίαο, 

ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην DSLAM, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ππαίζξηα θακπίλα ηνπ ΟΣΔ 

θαη ην νπνίν εμππεξεηεί ηνλ Σειηθό Υξήζηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά 

θίλεζεο από θαη πξνο ην δίθηπν ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ. 

 

Δηθνληθά Μεξηθά Αδεζκνπνίεηνο Βξόρνο (ΔΜΑ): Ο Σνπηθόο Βξόρνο, από ηνλ 

νπνίν παξέρνληαη ζηνλ ΠΑΡΟΥΟ ππεξεζίεο θσλήο (κέζσ ηεο ππεξεζίαο βξόρνπ) θαη 

ππεξεζίεο VDSL (κέζσ ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV]). 

 

Π/ W-VDSL: Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ζρεδηαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο 

πώιεζεο ησλ ππεξεζηώλ Υνλδξηθήο Α.ΡΤ.. ηερλνινγίαο VDSL. 
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Ο.Κ.Τ.Α.BRAS - Οινθιεξωκέλε Κεληξηθή ύλδεζε ζην δίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ – 

BRAS: Η ζύλδεζε κε θπζηθά κέζα θαη πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ 

ΠΑΡΟΥΟΤ κε ηνπο ΔΔΑΠ ηνπ ΟΣΔ, κε ζθνπό ηε κεηαθνξά θίλεζεο από/πξνο ηνπ 

Γίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ πξνο/από ην δίθηπν ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ 

 

Ο.Κ.Τ.Α.DSLAM - Οινθιεξωκέλε Κεληξηθή ύλδεζε ζην δίθηπν DSL ηνπ 

Ο.Σ.Δ.− DSLAM: Η ζύλδεζε, κε θπζηθά κέζα θαη πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο, ηνπ 

εμνπιηζκνύ ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ κε ηνλ θόκβν πνιππιεμίαο ζην Α/Κ ηνπ ΟΣΔ, κε ζθνπό 

ηε κεηαθνξά θίλεζεο από/πξνο ην Γίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ πξνο/από ην δίθηπν ηνπ 

ΠΑΡΟΥΟΤ. 

 

Τ.ΜΔ.Φ..BRAS: ύλδεζε Μεηάδνζεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο – BRAS: Η 

ζύλδεζε κε θπζηθά κέζα θαη πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην ρώξν 

Φπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ κε ηνπο ΔΔΑΠ ηνπ ΟΣΔ, κε 

ζθνπό ηε κεηαθνξά θίλεζεο από/πξνο ηνπ Γίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ πξνο/από ην δίθηπν 

ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ. 

 

Τ.ΜΔ.Φ..DSLAM − ύλδεζε ΜΔηάδνζεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο – DSLAM: 

Η ζύλδεζε, κε θπζηθά κέζα θαη πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο, ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην 

ρώξν Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ κε ηνλ θόκβν 

πνιππιεμίαο ζην Α/Κ ηνπ ΟΣΔ, κε ζθνπό ηε κεηαθνξά θίλεζεο από/πξνο ην Γίθηπν 

DSL ηνπ ΟΣΔ πξνο/από ην δίθηπν ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ. 

 

1.2 πληκήζεηο 

Α/Κ Αζηηθό Κέληξν 

ΔΜΑ Δηθνληθά Μεξηθά Αδεζκνπνίεηνο Βξόρνο 

Π/ Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα 

Σ/ Σειεθσληθή ύλδεζε 

ΠΣνΒ Πιήξεο Σνπηθόο Βξόρνο 

ΣνΒ Σνπηθόο Βξόρνο 

Ο.Κ.Τ.Α. Οινθιεξσκέλε Κεληξηθή ύλδεζε ζην δίθηπν DSL 

Τ.ΜΔ.Φ.. ύλδεζε Μεηάδνζεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο 
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V-Α.ΡΤ..[K/V] 

Αζύκκεηξνπ Ρπζκνύ ύλδεζε Σερλνινγίαο VDSL όπνπ ην DSLAM 

είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ ππαίζξηα θακπίλα ΟΣΔ – Τπεξεζία 

Υνλδξηθήο ζηα πιαίζηα ηεο Αγνξάο 5. Παξέρεηαη σο V-

Α.ΡΤ..BRAS[KV] ή V-Α.ΡΤ..DSLAM[KV]. 

 

2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

2.1 Παξερόκελε Τπεξεζία 

 

H ππεξεζία ΔΜΑ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ΠΑΡΟΥΟ λα παξέρεη ζηνλ Σειηθό Υξήζηε 

VDSL ζπλδέζεηο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ΟΣΔ (DSLAM OTE) θαη ππεξεζίεο 

θσλήο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ ΠΣνΒ θαη πξνθύπηεη από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ πθηζηάκελσλ 

ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο ΠΣνΒ θαη V-Α.Ρ.Τ. [K/V]. 

Αλαιπηηθόηεξα, ε ππεξεζία ΔΜΑ ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο 

V-Α.ΡΤ..BRAS[KV] (ΔΜΑ ηύπνπ Β), παξέρεη ζπλδέζεηο ηερλνινγίαο VDSL κεηαμύ: 

 ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνύ ηνπ αθξαίνπ δηθηύνπ (escalit ή ραιύβδηλν) ζην ρώξν ηνπ 

Σειηθνύ Υξήζηε θαη 

 ηνπ αληίζηνηρνπ BRAS ηνπ NGA δηθηύνπ, ζην νπνίν δξνκνινγείηαη ε θίλεζε από ην 

V-DSLAM (όπνπ ζπλδέεηαη ν Σειηθόο Υξήζηεο) 

ζε ζπλδπαζκό κε ππεξεζίεο θωλήο, κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΣνΒ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία ΔΜΑ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο V-

Α.ΡΤ..DSLAM[KV] (ΔΜΑ ηύπνπ Γ) παξέρεη ζπλδέζεηο ηερλνινγίαο VDSL κεηαμύ: 

 ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνύ ηνπ αθξαίνπ δηθηύνπ (escalit ή ραιύβδηλν) ζην ρώξν ηνπ 

Σειηθνύ Υξήζηε θαη 

 ηνπ αληίζηνηρνπ θόκβνπ πνιππιεμίαο πνπ βξίζθεηαη ζε ζεκείν παξνπζίαο θεληξηθνύ 

θαηαλεκεηή Α/Κ ΟΣΔ (όπνπ ζπλδέεηαη ν Σειηθόο Υξήζηεο) 

ζε ζπλδπαζκό κε ππεξεζίεο θωλήο, κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΣνΒ. 

Η ππεξεζία παξέρεηαη κόλν ζηα ζεκεία όπνπ ν VDSL εμνπιηζκόο είλαη εγθαηαζηεκέλνο 

ζηελ ππαίζξηα θακπίλα (όπσο απηά επεθηείλνληαη ζηαδηαθά ζηα πιαίζηα παξνρήο ηεο 

πθηζηάκελεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV]). Η πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ζηαδηαθή επέθηαζε 

(roll-out) ηνπ δηθηύνπ VDSL [KV], παξέρεηαη κέζσ ηνπ Π/ W-VDSL θαη αλαλεώλεηαη 

ηαθηηθά. 

2.2 Πξνϋπνζέζεηο δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ 

Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ, ηζρύνπλ νη παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 
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 Πξνϋπόζεζε 1: Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα έρεη ππνγξάςεη ηελ ηζρύνπζα ζύκβαζε 

RUO θαη λα ιακβάλεη ήδε ππεξεζίεο Πιήξνπο Σνπηθνύ Βξόρνπ (ΠΣνΒ). 

 Πξνϋπόζεζε 2: Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα έρεη ππνγξάςεη ηελ ηζρύνπζα ύκβαζε 

RBO ε νπνία λα πξνβιέπεη παξνρή ππεξεζηώλ ηερλνινγίαο VDSL.  

 Πξνϋπόζεζε 3: Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ήδε ηνπιάρηζηνλ έλαλ από ηνπο 

δηαζέζηκνπο ηύπνπο Ο.Κ.Τ.Α. ή Τ.ΜΔ.Φ.. νη νπνίνη εμππεξεηνύλ ην Α/Κ ζην νπνίν 

αλήθεη ην V-DSLAM όπνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ν Σειηθόο Υξήζηεο. Δηδηθόηεξα, γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..BRAS[KV], ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ήδε ύπεξεζία 

Ο.Κ.Τ.Α. (ηύπνπ Α ή Β) ή Τ.ΜΔ.Φ.. (ηύπνπ Β) ελώ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ππεξεζίαο 

V-Α.ΡΤ..DSLAM[KV] λα ιακβάλεη ήδε Ο.Κ.Τ.Α. ηύπνπ Γ ή Τ.ΜΔ.Φ.. ηύπνπ Γ. 

 Πξνϋπόζεζε 4: Ο Σειηθόο Υξήζηεο λα βξίζθεηαη εληόο πεξηνρήο θάιπςεο ηεο 

ππαίζξηαο θακπίλαο ΟΣΔ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί VDSL-DSLAM . Η δηαζεζηκόηεηα απηή 

αλαθνηλώλεηαη ζηνλ Πάξνρν ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Π/ CRM-VDSL. 

 

2.3 Πεξηνξηζκνί ζηε δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ 

Η ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ δελ είλαη εθηθηή ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ 

δελ είλαη αληηζηνίρσο εθηθηή ε ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV] 

(όπσο νη πεξηπηώζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή ύκβαζε RBO). 

Η δπλαηόηεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε ζηηο 

πεξηπηώζεηο όπνπ δελ είλαη αληηζηνίρσο εμαζθαιηζκέλε θαη ε δπλαηόηεηα παξνρήο 

ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. (όπσο νη πεξηπηώζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή 

ύκβαζε RBO). 

 

3 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ & ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

3.1 ηνηρεία Τπεξεζίαο 

Η ππεξεζία ΔΜΑ, δηαηίζεηαη κε ηελ ίδηα κνξθή παθέησλ ηαρπηήησλ κε ηελ νπνία παξέρεηαη 

ε ππεξεζία V-Α.ΡΤ..[KV]. 

 

3.2 Δμαξηήζεηο από άιιεο Τπεξεζίεο 

H ππεξεζία ΔΜΑ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο V-

Α.ΡΤ..BRAS[KV], (ΔΜΑ ηύπνπ Β), παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πθηζηάκελε ππεξεζία 

Ο.Κ.Τ.Α. (ηύπνπ Α ή Β) ή ηελ πθηζηάκελε ππεξεζία Τ.ΜΔ.Φ.. (ηύπνπ Β) ελώ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..DSLAM[KV] (ΔΜΑηππνπ Γ), 

παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πθηζηάκελε ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α. ηύπνπ Γ ή ηελ πθηζηάκελε 

ππεξεζία Τ.ΜΔ.Φ.. ηύπνπ Γ όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ ηζρύνπζα ύκβαζε RBO. Σν 
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επξπδσληθό ηεο κέξνο (V-Α.ΡΤ..[KV]) ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ, παξέρεηαη ζηηο ίδηεο ηαρύηεηεο 

θαη κε ηελ ίδηα πνηόηεηα & ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξέρεηαη θαη ε αληίζηνηρε ππεξεζία 

V-Α.ΡΤ.. 

 

3.3 Σξόπνη Πώιεζεο 

Η παξαγγειία ηεο ππεξεζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ ΠΑΡΟΥΟ κέζσ ηνπ Π/ WCRM-

LLU ηνπ ΟΣΔ. 

 

3.4 Γηαδηθαζία Παξνρήο ΔΜΑ 

3.4.1 Η ππεξεζία ΔΜΑ ζπλίζηαηαη ζηνλ ζπλδπαζκό ησλ επηκέξνπο πθηζηάκελσλ 

ππεξεζηώλ ΠΣνΒ θαη V-Α.ΡΤ.[KV]. 

3.4.2 Η παξαγγειηνιεςία ηεο ππεξεζία ΔΜΑ γίλεηαη κέζα από ην Π/ WCRM-LLU σο 

αθνινύζσο: 

3.4.2.1 Ο ΠΑΡΟΥΟ επηιέγεη ηνλ ιεηηνπξγνύληα βξόρν (W-LLU), από ηνλ νπνίν επηζπκεί 

λα παξέρεη ηελ ππεξεζία V-Α.ΡΤ..[KV] θαη αηηείηαη κεηαηξνπή ΠΣνΒ ζε ΔΜΑ. 

Δλαιιαθηηθά ν ΠΑΡΟΥΟ ζα κπνξεί λα ππνβάιεη κέζσ ηνπ W-LLU, ζύκθσλα κε 

ηα νξηδόκελα ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΑΠΣΒ, λέν αίηεκα ΠΣνΒ ζπλδπαζκέλν 

κε V-Α.ΡΤ..[KV], δειαδή λέν αίηεκα ΔΜΑ. 

3.4.2.2 ε πεξίπησζε πνπ εθθξεκεί ήδε άιιν αίηεκα γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν βξόρν, ν 

ΠΑΡΟΥΟ δε κπνξεί λα θαηαρσξήζεη θαλέλα αίηεκα (αίηεκα θαηάξγεζεο, 

κεηαηξνπήο, αιιαγήο νξίνπ). 

3.4.2.3 Σν αίηεκα κέζσ ηνπ Π/ WCRM-LLU δεκηνπξγεί απηόκαηα λέν αίηεκα 

ρνξήγεζεο V-Α.ΡΤ..[KV] ζην WCRM-VDSL, ραξαθηεξηζκέλν κέζσ 

θαηάιιεινπ πεδίνπ πνπ ππνδεηθλύεη όηη παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππεξεζία 

ΠΣνΒ. 

3.4.2.4 Σν αίηεκα V-Α.ΡΤ..[KV] αθνινπζεί ηελ πνξεία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζρεηηθή 

ζύκβαζε RBO. 

3.4.2.5 Η ελεκέξσζε ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ αηηήκαηνο V-

Α.ΡΤ..[KV] πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από ην Π/ WCRM-VDSL. 

3.4.2.6 Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ αηηήκαηνο V-Α.ΡΤ..[KV] ζην Π/ WCRM-VDSL, 

ελεκεξώλεηαη ν ζρεηηδόκελνο βξόρνο, κέζσ θαηάιιεινπ πεδίνπ κε ηελ πιεξνθνξία 

όηη παξέρεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία κέζσ απηνύ. 

 

3.5 Μεηαβάζεηο Τπεξεζηώλ 
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Οη κεηαβάζεηο πνπ ζα ππνζηεξίδνληαη από ηελ ππεξεζία EMA είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο 

πθηζηάκελεο κεηαβάζεηο ησλ επηκέξνπο ππεξεζηώλ ΠΣνΒ θαη V-Α.ΡΤ..[KV], όπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο πκβάζεηο RUO θαη RBO.  

 

3.6 Καηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ 

3.6.1 Η θαηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ, είλαη δπλαηή, είηε κέζσ θαηάξγεζεο ηνπ 

θσλεηηθνύ ηεο κέξνπο (θαηάξγεζε ηνπ ΠΣνΒ), είηε κέζσ θαηάξγεζεο ηνπ 

επξπδσληθνύ ηεο κέξνπο (θαηάξγεζε ηνπ V-Α.ΡΤ..): 

 Καηάξγεζε θσλεηηθνύ κέξνπο: Πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ 

ΠΣνΒ. ηελ πεξίπησζε απηή ν V-Α.ΡΤ..[KV] (επξπδσληθό κέξνο ηεο 

ΔΜΑ) θαζίζηαηαη ειιηπήο θαη πξαγκαηνπνηείηαη απνζπζρέηηζε ηνπ 

ιεηηνπξγνύληνο V-Α.ΡΤ.. από ηνλ ΠΣνΒ.  

 Καηάξγεζε επξπδσληθνύ κέξνπο: Πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θαηάξγεζεο ηεο 

ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV]. Ο ΠΑΡΟΥΟ δύλαηαη λα δεηήζεη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο παξνρήο ηεο ζύλδεζεο V-Α.ΡΤ..[KV] κεηά ηελ παξέιεπζε 

ηνπ πξώηνπ κήλα ππνρξεσηηθήο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV]. 

ηελ πεξίπησζε απηή, πξαγκαηνπνηείηαη απνζπζρέηηζε ηνπ ιεηηνπξγνύληνο 

ΠΣνΒ από ηνλ V-Α.ΡΤ..[KV].  

 

3.7 Γηάξθεηα Παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ 

Η δηάξθεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ. Ο ΠΑΡΟΥΟ δύλαηαη 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκεί λα θαηαξγήζεη ηελ ππεξεζία ΔΜΑ, ππνβάιινληαο ζρεηηθό 

αίηεκα, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλσηέξνπ άξζξνπ «Καηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο 

ΔΜΑ». 

 

3.8 Γηαδηθαζία Βιαβνιεςίαο/Βιαβνδηαρείξηζεο 

3.8.1 Ο ΟΣΔ δέρεηαη αλαθνξέο βιαβώλ από ηνλ ΠΑΡΟΥΟ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, 

σο αθνινύζσο: 

 γηα ηελ ππεξεζία ΣνΒ (αλαθνξηθά κε ην θσλεηηθό κέξνο ηεο ππεξεζίαο 

ΔΜΑ), κέζσ ηνπ Π/ WCRM-LLU.  

 γηα ηελ ππεξεζία V-Α.ΡΤ..[KV] (αλαθνξηθά κε ην επξπδσληθό κέξνο ηεο 

ππεξεζίαο ΔΜΑ), κέζσ ηνπ Π/ WCRM-VDSL. 

3.8.2 Η αλαγγειία βιάβεο ησλ επηκέξνπο ππεξεζηώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Βαζηθή πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζηώλ ΣνΒ» ηεο 



 

 

13 

 

ύκβαζεο Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν θαη ηεο Δλόηεηαο 

«Βιάβεο» ηνπ Κεθαιαίνπ «Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο Α.ΡΤ..» ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο 

RBO. 

3.8.3 Η εμέιημε ηεο πνξείαο βιάβεο ηεο θάζε επηκέξνπο ππεξεζίαο (ΠΣνΒ ή V-

Α.ΡΤ..[KV]), γίλεηαη κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ Π/ WCRM. 

3.8.4 ε πεξίπησζε βιάβεο κόλν ζηε θσλή (ΠΣνΒ), αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Βαζηθή πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζηώλ ΣνΒ» ηεο 

ύκβαζεο Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν, κε ηελ εμήο 

δηαθνξνπνίεζε: «ηε δήισζε βιάβεο, ν ΠΑΡΟΥΟ δύλαηαη λα επηιέγεη κόλν ην 

πεδίν «Σειεθσλία», θαη όρη ην πεδίν «ADSL». Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία άξζεο βιάβεο 

ΔΜΑ, δελ δηαπηζησζεί βιάβε ζηνλ ΠΣνΒ, ε βιάβε θιείλεη κε ππαηηηόηεηα 

ΠΑΡΟΥΟΤ, ελώ δελ πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο επξπδσληθόηεηαο. 

3.8.5 ε πεξίπησζε βιάβεο, κόλν ζηελ επξπδσληθόηεηα, ελώ ιεηηνπξγεί θαλνληθά ε 

ππεξεζία θσλήο, ν Πάξνρνο ππνβάιεη αλαθνξά βιάβεο γηα ηελ ππεξεζία V-

Α.ΡΤ..[KV], κέζσ ηνπ Π/ WCRM-VDSL, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 

Δλόηεηα «Βιάβεο» ηνπ Κεθαιαίνπ «Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο Α.ΡΤ..» ηεο ζρεηηθήο 

ύκβαζεο RBO. Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία άξζεο βιάβεο V-ΑΡΤ [KV] (ν νπνίνο 

απνηειεί κέξνο ηεο ΔΜΑ ππεξεζίαο), δελ δηαπηζησζεί βιάβε ζηελ επξπδσληθόηεηα, 

ε βιάβε θιείλεη κε ππαηηηόηεηα ΠΑΡΟΥΟΤ, ελώ δελ πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηνπ 

θπζηθνύ θνξέα (ράιθηλν δεύγνο). 

3.8.6 ε πεξίπησζε βιάβεο ηαπηόρξνλα ζηε θσλή θαη ζηελ επξπδσληθόηεηα: 

 Ο ΠΑΡΟΥΟ, ππνβάιεη αξρηθά αλαθνξά βιάβεο γηα ηελ ππεξεζία ΠΣνΒ κέζσ 

ηνπ Π/ WCRM-LLU, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα 20, παξ. 20.7.4 ηεο ύκβαζεο 

Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν. 

 ε πεξίπησζε πνπ, ελώ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άξζε ηεο βιάβεο ζηνλ ΠΣνΒ 

(θσλεηηθό κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ), εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη βιάβε ζην 

επξπδσληθό ηεο κέξνο, ηόηε ν ΠΑΡΟΥΟ ππνβάιεη αλαθνξά βιάβεο γηα ηελ 

ππεξεζία V-Α.ΡΤ..[KV], κέζσ ηνπ Π/ WCRM-VDSL, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ Δλόηεηα «Βιάβεο» ηνπ Κεθαιαίνπ «Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο 

Α.ΡΤ..» ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο RBO. Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία άξζεο βιάβεο V-

ΑΡΤ [KV] (ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ηεο ΔΜΑ ππεξεζίαο), δελ δηαπηζησζεί 

βιάβε ζηελ επξπδσληθόηεηα, ε βιάβε θιείλεη σο ππαηηηόηεηα ΠΑΡΟΥΟΤ. 

 

3.9 Θέκαηα Σηκνιόγεζεο 

Ο ΠΑΡΟΥΟ ηηκνινγείηαη σο αθνινύζσο: 
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 Μεληαίν ηέινο: Γηα ην κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ πνπ αθνξά ηελ επξπδσληθόηεηα, 

δειαδή ηελ ππεξεζία V-Α.ΡΤ. [KV], ε ηηκνιόγεζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ Δλόηεηα «Σέιε – Υξεώζεηο» ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο RBO. Γηα ην 

κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ πνπ αθνξά ηε θσλή (ΠΣνΒ), ε ηηκνιόγεζε γίλεηαη 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Παξάξηεκα «Γηαδηθαζίεο Παξνρήο ΣνΒ-Σξόπνο 

Υξέσζεο» θαη ζην Παξάξηεκα «Οηθνλνκηθνί Όξνη» ηεο ύκβαζεο Αδεζκνπνίεηεο 

Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν θαη γηα ην κέξνο απηό θαη κόλνλ ηεο ππεξεζίαο 

ΔΜΑ ζα παξέρεηαη έθπησζε ……. € αλά ππεξεζία ΔΜΑ. Σν ελ ιόγσ πνζόλ ηεο 

έθπησζεο ζα αλαπξνζαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο 

ΔΔΣΣ.  

Γηα ηα ππόινηπα ηέιε ηζρύνπλ  

 Γηα ην κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ πνπ αθνξά ηελ επξπδσληθόηεηα, δειαδή ηελ 

ππεξεζία V-Α.ΡΤ..[KV], ε ηηκνιόγεζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 

Δλόηεηα «Σέιε – Υξεώζεηο» ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο RBO.  

 Γηα ην κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ πνπ αθνξά ηε θσλή (ΠΣνΒ), ε ηηκνιόγεζε γίλεηαη 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Παξάξηεκα «Γηαδηθαζίεο Παξνρήο ΣνΒ-Σξόπνο 

Υξέσζεο» θαη ζην Παξάξηεκα «Οηθνλνκηθνί Όξνη» ηεο ύκβαζεο Αδεζκνπνίεηεο 

Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ε παξερόκελε από ηνλ ΟΣΔ αλσηέξσ έθπησζε θαιύπηεη πιήξσο ηηο 

αλάγθεο αλαπαξαγσγήο ιηαληθώλ πξνζθνξώλ από πιεπξάο ηνπ Παξόρνπ ζε ζρέζε κε ην 

θόζηνο ρνλδξηθήο αληίζηνηρσλ πξνζθνξώλ δεζκνπνηεκέλσλ ππεξεζηώλ ηνπ ΟΣΔ. 

 

3.10 SLA Τπεξεζίαο ΔΜΑ 

3.10.1 Παξάδνζε ππεξεζίαο ΔΜΑ 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ξεηξώλ, ζα ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ΔΜΑ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πθηζηάκελν βξόρν, γηα ην 

αίηεκα απηό ζα ηζρύεη ην πθηζηάκελν SLA ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.., ζύκθσλα κε ην 

θεθάιαην «Βαζηθή πκθσλία (Basic SLA) – Α.ΡΤ..» ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο RBO. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ΔΜΑ γίλεηαη ζε ζπλδπαζκό κε αίηεκα λένπ βξόρνπ, 

γηα ην αίηεκα απηό ζα ηζρύεη ην πθηζηάκελν SLA ηνπ LLU, ζύκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα «Βαζηθή πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζηώλ ΣνΒ» ηεο ύκβαζεο 

Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν». 
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Ο ππνινγηζκόο ησλ ξεηξώλ V-Α.ΡΤ.. πνπ απνηεινύλ κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ, ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δπλαηόηεηαο δηαρσξηζκνύ ζην Π/ W-VDSL ησλ V-Α.ΡΤ.. πνπ 

πξνέξρνληαη από ΔΜΑ ζε ιεηηνπξγνύληα βξόρν θαη ησλ V-Α.ΡΤ.. πνπ πξνέξρνληαη από 

ΔΜΑ λένπ αηηήκαηνο. 
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ΜΔΡΟ Β: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
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Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο 

H ππεξεζία VPU  (ΔΜΑ) δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ΠΑΡΟΥΟ  λα παξέρεη ζηνλ 

Σειηθό Υξήζηε VDSL2 ζπλδέζεηο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ΟΣΔ 

(DSLAM OTE) θαη ππεξεζίεο θσλήο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ ΠΣνΒ θαη πξνθύπηεη από 

ηνλ ζπλδπαζκό ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο  ΠΣνΒ θαη V-Α.Ρ.Τ. [KV]. 

Αθνινπζνύλ νη εμήο δύν πεξηπηώζεηο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο : 

Περίπτωςη 1. Η υπθρεςία ΕΜΑ περιλαμβάνει τθν παροχι υπθρεςίασ V-Α.ΡΤ..BRAS[KV] 
(ΕΜΑ τφπου Β), που παρζχει ςυνδζςεισ τεχνολογίασ VDSL2 μεταξφ: 

 ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνύ ηνπ αθξαίνπ δηθηύνπ (escalit ή ραιύβδηλν) ζην ρώξν 

ηνπ Σειηθνύ Υξήζηε θαη 

 ηνπ αληίζηνηρνπ BRAS ηνπ NGA δηθηύνπ, ζην νπνίν δξνκνινγείηαη ε θίλεζε 

από ην V-DSLAM (όπνπ ζπλδέεηαη ν Σειηθόο Υξήζηεο) 

ζε ζπλδπαζκό κε ππεξεζίεο θωλήο, κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΣνΒ. 

Περίπτωςη 2. Η υπθρεςία ΕΜΑ περιλαμβάνει τθν παροχι υπθρεςίασ V-Α.ΡΤ..DSLAM[KV] 
(ΕΜΑ τφπου Γ), που παρζχει ςυνδζςεισ τεχνολογίασ VDSL μεταξφ: 

 ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνύ ηνπ αθξαίνπ δηθηύνπ (escalit ή ραιύβδηλν) ζην ρώξν 

ηνπ Σειηθνύ Υξήζηε θαη 

 ηνπ θόκβνπ πνιππιεμίαο (L2 / L3 Switch) πνπ βξίζθεηαη ζην Α/Κ 

ζπγθέληξσζεο ησλ Ethernet DSLAMs  

ζε ζπλδπαζκό κε ππεξεζίεο θωλήο, κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΣνΒ. Ο ηεξκαηηζκόο 

ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΣνΒ ελδέρεηαη λα είλαη ζε δηαθνξεηηθό Α/Κ από ην Α/Κ 

ζπγθέληξσζεο ησλ Ethernet DSLAMs. πλεπώο, ε επξπδσληθή θίλεζε ελδέρεηαη λα 

παξαδίδεηαη ζηνλ Πάξνρν ζε δηαθνξεηηθό Α/Κ από ην Α/Κ ζην νπνίν είλαη 

ζπλδεδεκέλα ηα V-DSLAMs. Η αληηζηνίρηζε κεηαμύ DSLAMs θαη ζεκείσλ 

ζπγθέληξσζεο ηεο θίλεζεο Ethernet ησλ DLSAMs ζα θνηλνπνηείηαη από ηνλ ΟΣΔ 

ζηνπο Παξόρνπο. 

Η ππεξεζία παξέρεηαη κόλν ζηα ζεκεία πνπ ν VDSL2 εμνπιηζκόο είλαη 

εγθαηαζηεκέλνο ζηελ ππαίζξηα θακπίλα (όπσο απηά επεθηείλνληαη ζηαδηαθά ζηα 

πιαίζηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV]). Η πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε 

ζηαδηαθή επέθηαζε (roll-out) ηνπ δηθηύνπ VDSL2 [KV],  ζα αλαλεώλεηαη ηαθηηθά 

από ηνλ ΟΣΔ. 

Στηματική απεικόνιση σπηρεσίας VPU- (ΚV) 
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Η παξνρή ηεο ππεξεζίαο VPU πινπνηείηαη παξεκβάιινληαο ζηελ πθηζηάκελε LLU 

ζύλδεζε ηνπ Παξόρνπ κηα κνλάδα MDF, ε νπνία, κε ρξήζε θαηάιιεινπ Splitter, 

επηηξέπεη ηελ ππέξζεζε ζε απηή κηαο VDSL2 ζύλδεζεο.  

Η ππεξεζία παξέρεηαη από ελεξγό εμνπιηζκό ηνπ ΟΣΔ (Ethernet DSLAM 

εμνπιηζκέλα κε θάξηεο VDSL2) εγθαηεζηεκέλν ζε ππαίζξηεο θακπίλεο ζε ζέζεηο KV, 

πνπ αλαπηύζζνληαη από ηνλ ΟΣΔ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ NGA (VPU-[KV]). 

Οη εξγαζίεο δηαζύλδεζεο ζην δίθηπν πξόζβαζεο γίλνληαη από ηνλ ΟΣΔ  ρσξίο λα 

απαηηείηαη από ηνλ Σ.Π. λα εθηειέζεη θάπνηα εξγαζία. 

Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ήδε ηνπιάρηζηνλ έλαλ από ηνπο δηαζέζηκνπο 

ηύπνπο Ο.Κ.Τ.Α. ή Τ.ΜΔ.Φ.. νη νπνίνη εμππεξεηνύλ ην Α/Κ ζην νπνίν αλήθεη ην 

V-DSLAM όπνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ν Σειηθόο Υξήζηεο. Δηδηθόηεξα, γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..BRAS[KV], ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ήδε ππεξεζία 

Ο.Κ.Τ.Α. (ηύπνπ Α ή Β) ή/θαη ππεξεζία Τ.ΜΔ.Φ.. (ηύπνπ Β). Γηα ηελ πεξίπησζε 

ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..DSLAM[KV] ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ήδε Ο.Κ.Τ.Α. ηύπνπ Γ 

ή/θαη ππεξεζία Τ.ΜΔ.Φ.. ηύπνπ Γ. 

 

Δπηπξόζζεηα ν Σειηθόο Υξήζηεο πξέπεη λα βξίζθεηαη εληόο πεξηνρήο θάιπςεο ηεο 

ππαίζξηαο θακπίλαο ΟΣΔ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί V-DSLAM .  
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Τπεξεζία V-ΑΡΤ_BRAS KV 

Η ππεξεζία V- ΑΡΤBRAS παξέρεηαη όπσο θαη ζην πθηζηάκελν δίθηπν ΑΡΤBRAS ζε 

ζπλδπαζκό κε πξόζβαζε ηύπνπ A ή Β. Ο ΟΣΔ, κέζσ ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..ΒΡΑ 

ζα παξέρεη αζύκκεηξνπ ξπζκνύ ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ ζεκείνπ ζύλδεζεο ηνπ DSL 

modem, ζην ρώξν ηνπ Σειηθνύ Υξήζηε, κε εμνπιηζκό ΔΔΑΠ (BRAS) ηνπ δηθηύνπ 

DSL ηνπ ΟΣΔ.  

Απηό ζα ηζρύεη ηόζν γηα ηελ πθηζηάκελε ADSL θίλεζε όζν θαη γηα VDSL2 θίλεζε 

πξνεξρόκελε από λένπ ηύπνπ DSLAM.  

ε θπζηθό επίπεδν ε  ππεξεζία V-ΑΡΤ_ΒRAS_KV, ζα παξέρεη ζην ηειηθό ρξήζηε 

ηνπο επηκέξνπο ξπζκνύο VDSL2 πξόζβαζεο; 

 VDSL2:  έσο 50 / 5 Mbps 

 VDSL2: έσο 30 / 2,5 Mbps,  

ζε ρξήζηεο πεξηνρώλ όπνπ ππάξρεη παξνπζία θαηάιιειεο ππνδνκήο NGA. 

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ παξνρή απηώλ ησλ ξπζκώλ είλαη θαη ε ύπαξμε 

θαηάιιεινπ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηε κεξηά ηνπ πειάηε, κε ηερλνινγία VDSL2. 

Δηδηθά γηα ηνπο VDSL2 ξπζκνύο πξόζβαζεο κε δεδνκέλν όηη ν αληίζηνηρνο 

εμνπιηζκόο DSLAM έρεη uplink ηύπνπ Ethernet ζα παξέρεηαη κόλν PPP over Ethernet 

(PPPoE) connectivity, όρη PPP over ATM (PPPoA). Γηα ηηο ηαρύηεηεο VDSL2 ε 

ακθίδξνκε ζπλδξνκεηηθή θίλεζε εηζέξρεηαη/εμέξρεηαη ηνπ DSLAM θάλνληαο ρξήζε 

κνλαδηθνύ ινγηθνύ θπθιώκαηνο κε ρξήζε PTM ελζπιάθσζεο. Γελ παξέρεηαη ε 

δπλαηόηεηα ελζπιάθσζεο ATM γηα ηηο ηαρύηεηεο VDSL2. Ο ζπλδξνκεηηθόο 

εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα είλαη παξακεηξνπνηεκέλνο θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξίμεη ηνλ παξαπάλσ ηξόπν ιεηηνπξγίαο. 

Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο V-ΑΡΤBRAS  ζα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ππνζηήξημε 

ησλ δύν ελαιιαθηηθώλ ηύπσλ πξόζβαζεο Α ή Β. 

Ο.Κ.Τ.Α.OLO–BRAS (πξόζβαζε ηύπνπ Α): Γηαηεξείηαη ε πξόζβαζε ηύπνπ Α γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. Η πξόζβαζε απηή ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηόζν ηελ 

πθηζηάκελε ADSL θίλεζε, όζν θαη ηελ VDSL2.  

Ο.Κ.Τ.Α. TYΠΟΤ Α 

BRAS cloud

Κηήξην Παξόρνπ

Κηήξην ΟΣΕ 

ΝΣΔ OTE (κηήπιο Παπόσος)

Ethernet Access Switch

OTE

OTE 

ΚΤΚΛΩΜΑ ΟΣΔ

ΚΤΚΛΩΜΑ ΟΣΔ

ηµείο 

Σεπµαηιζµού 

Κςκλώµαηορ ΟΣΔ

 

 
Ο.Κ.Τ.Α. TYΠΟΤ Β 

Ο.Κ.Τ.Α.ΦΤΠ–BRAS (πξόζβαζε ηύπνπ Β): Τπάξρεη δηαηήξεζε ηεο πξόζβαζεο ηύπνπ 

Α γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. Η πξόζβαζε απηή ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηόζν 

ηελ πθηζηάκελε ADSL θίλεζε, όζν θαη ηελ VDSL2. 
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! 
Τ.ΜΔ.Φ. TYΠΟΤ Β (BRAS) 

Η Τπεξεζία Τ.ΜΔ.Φ.. ηύπνπ Β (ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. [BRAS]) αθνξά ηηο πεξηπηώζεηο 

όπνπ ν Σ.Π. ζπλδέεηαη κε έλα Π ΔΔΑΠ (BRAS) κε θπζηθά κέζα θαη πξσηόθνιια 

επηθνηλσλίαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην ρώξν Φ.. εμνπιηζκνύ ηνπ, γηα ηε 

δξνκνιόγεζε ηεο θίλεζεο DSL από όινπο ηνπο ΔΔΑΠ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Π ΔΔΑΠ 

από θαη πξνο ην δίθηπό ηνπ.   Η ζύλδεζε ηνπ Σ.Π. κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ΟΣΔ 

πινπνηείηαη ζε νπηηθό θαηαλεκεηή εγθαηεζηεκέλν ζην ρώξν Φ.. Ο Σ.Π. 

ρξεζηκνπνηεί θαιώδην νπηηθώλ ηλώλ κεηαμύ ηνπ νπηηθνύ θαηαλεκεηή θαη ηνπ 

ηθξηώκαηνο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκόο ηνπ. Η Τπεξεζία δηαθξίλεηαη ζε 

- Τ.ΜΔ.Φ.. [BRAS-ΔΘΝ] 

- Τ.ΜΔ.Φ.. [BRAS-ΠΔΡ] 

- Τ.ΜΔ.Φ.. [BRAS-ΣΟΠ] 

Σα παξαθάησ ρήκαηα απεηθνλίδνπλ απηέο ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο Τ.ΜΔ.Φ.. BRAS. 

 

BRAS ΟΣΕ 
ΕΘΝ 

Δξοπλιζμόρ ΟΣΔ Δ ΝΤΜΑ Ή ΚΩΛΔΣΣΖ 

Switch 
OTE Εεύγορ Οπηικών 

Ηνών 
 

Μοναδικό VLAN 
ςπηπεζίαρ 

 

GE 

Υώπορ Φ.. Σ.Π.  

ημείο Σεπμαηιζμού  

Οπηικήρ ίναρ 

Τ.ΜΔ.Φ.. [BRAS-ΔΘΝ] 

Γίκηςο ΟΣΔ 

L3 Γπομολόγηζη 

 
 

Καηανεμηηέρ 

Φ/ 

BRAS ΟΣΕ 
ΕΘΝ 
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Τπεξεζία V-ΑΡΤ_DSLAM KV 

Η Τπεξεζία V-ΑΡΤ_DSLAM KV είλαη παξαιιαγή ηεο γεληθήο ππεξεζίαο ΑΡΤ 

DSLAM. 

θνπό έρεη λα παξέρεη πξόζβαζε ηύπνπ Γ ζε DSLAMs εγθαηεζηεκέλα ζε KV.  

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη είλαη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξόζβαζεο 

αζύκκεηξνπ ξπζκνύ κεηαμύ ηνπ ζεκείνπ ζύλδεζεο ηνπ xDSL modem, ζην ρώξν ηνπ 

ηειηθνύ ρξήζηε κε ηνλ αληίζηνηρν θόκβνπ πνιππιεμίαο (L2 / L3 Switch) πνπ 

βξίζθεηαη ζην Α/Κ ζπγθέληξσζεο ησλ Ethernet DSLAMs. 

ε θπζηθό επίπεδν ε  ππεξεζία V-ΑΡΤ_DSLAM_KV, ζα παξέρεη ζην ηειηθό 

ρξήζηε ηνπο επηκέξνπο ξπζκνύο VDSL2 πξόζβαζεο; 

 VDSL2: έσο 50 / 5 Mbps 

 VDSL2: έσο 30 / 2,5 Mbps 

 

O εμνπιηζκόο ηνπ πειάηε (CPE) πξέπεη λα είλαη ν θαηάιιεινο πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη ζηηο παξαπάλσ ηαρύηεηεο. 

ε ινγηθό επίπεδν ην DSLAM, γηα ηελ ππεξεζία V-ΑΡΤ_DSLAM_KV, πξνσζεί 

ηελ ζπλδξνκεηηθή θίλεζε ε νπνία εηζέξρεηαη κέζα από ηελ VDSL πόξηα πξνο ην 

Ethernet uplink. Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο ε ακθίδξνκε ζπλδξνκεηηθή θίλεζε 

εηζέξρεηαη/εμέξρεηαη ηνπ DSLAM θάλνληαο ρξήζε κνλαδηθνύ ινγηθνύ θπθιώκαηνο 

κε ρξήζε PTM ελζπιάθσζεο. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ελζπιάθσζεο ATM γηα 

ηηο ηαρύηεηεο VDSL2. Ο ζπλδξνκεηηθόο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα είλαη 

παξακεηξνπνηεκέλνο θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηνλ παξαπάλσ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο. 

BRAS ΟΣΕ 
ΣΟΠ 

Δξοπλιζμόρ ΟΣΔ Δ ΣΟΠΗΚΟ Π ΔΔΑΠ 

Switch 
OTE Εεύγορ Οπηικών 

Ηνών 
 

Μοναδικό VLAN 

ςπηπεζίαρ 
GE 

Υώπορ Φ.. Σ.Π.  

ημείο Σεπμαηιζμού  

Οπηικήρ ίναρ 

Τ.ΜΔ.Φ.. [BRAS-ΣΟΠ] 

Γίκηςο ΟΣΔ 

L3 Γπομολόγηζη 

 
 

Καηανεμηηέρ 

Φ/ 

BRAS ΟΣΕ 
ΣΟΠ 

Σοπικοί BRAS  

BRAS ΟΣΕ 
ΠΕΡ 

Δξοπλιζμόρ ΟΣΔ Δ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ Π ΔΔΑΠ 

Switch 
OTE Εεύγορ Οπηικών 

Ηνών 
 

Μοναδικό VLAN 

ςπηπεζίαρ 
GE 

Υώπορ Φ.. Σ.Π.  

ημείο Σεπμαηιζμού  

Οπηικήρ ίναρ 

Τ.ΜΔ.Φ.. [BRAS-ΠΔΡ] 

Γίκηςο ΟΣΔ 

L3 Γπομολόγηζη 

 
 

Καηανεμηηέρ 

Φ/ 

BRAS ΟΣΕ 
ΠΕΡ 

BRAS ζε 
ζςγκεκπιμένη 

πεπιθέπεια  



 

 

23 

 

Αθνύ ε θίλεζε εμέιζεη από ην DSLAM πξνσζείηαη πξνο ηνλ αληίζηνηρν θόκβν 

πνιππιεμίαο (L2 / L3 Switch) ζηνλ νπνίν είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλν.  
 Η υπθρεςία δεν υποςτθρίηει τθν απευκείασ προώκθςθ κίνθςθσ μεταξφ 

ςυνδρομθτών 
 Η υπθρεςία δεν προωκεί L2 πρωτόκολλα ςθματοδοςίασ (π.χ. CDP, STP) τα οποία 

μπορεί να επθρεάςουν τθν λειτουργία του εξοπλιςμοφ ΟΤΕ.  
 Η προώκθςθ τθσ ςυνολικισ κίνθςθσ γίνεται με ιςοδφναμο τρόπο,  όπωσ και για τισ 

αντίςτοιχζσ υπθρεςίεσ Λιανικισ του ΟΤΕ.  

Ο ΟΣΔ γηα απνθπγή δπζιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε broadcast 

θίλεζε λα απνηξέςεη flooding παθέησλ από ηε πιεπξά ηνπ Σ.Π. ζην δίθηπν ηνπ θαη 

λα ζέζεη άλσ όξην ζηνλ αξηζκό ησλ MAC δηεπζύλζεσλ νη νπνίεο γίλνληαη γλσζηέο 

κέζσ ηεο ΟΚΤΑ ηνπ Παξόρνπ όζν θαη ζε απηέο νη νπνίεο γίλνληαη γλσζηέο από ηε 

κεξηά ηνπ ζπλδξνκεηή.  
Ο τφποσ ενκυλάκωςθσ με τον οποίο θ κίνθςθ φτάνει ςτο δίκτυο του παρόχου και τα VLAN-
Ids τα οποία χρθςιμοποιοφνται κα ορίηονται από τον ΟΤΕ. 
 

Η θίλεζε ηνπ Παξόρνπ  έρνληαο ζπγθεληξσζεί κέζσ ηεο ππεξεζίαο V-

ΑΡΤ_DSLAM KV ζηνλ θόκβν πνιππιεμίαο (L2 / L3 Switch) ,  πξνσζείηαη ζην 

δίθηπό ηνπ θάλνληαο ρξήζε κηαο εθ ησλ αληίζηνηρσλ παξαιιαγώλ ησλ ππεξεζηώλ 

ΟΚΤΑ ηύπνπ Γ ( DSLAM)  

 Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ 
 Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ -DSLAM-ΤΟΠ 
 ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM-ΤΟΠ 

 
 
 

 
Κάθε μία από τισ παραπάνω υπηρεςίεσ ΟΚΤΑ είναι ςε θέςη να προωθήςει κίνηςη που 
προέρχεται μόνο από τα DSLAM  (ΚV) του Α/Κ. 
 

ε θπζηθό επίπεδν ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο ΟΚΤΑ_DSLAM ν Πάξνρνο ζα ζπλδέεηαη 

κε νπηηθή δηεπαθή 1GigE.  
Αθνινπζνύλ ηα δηαγξάκκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο V-ΑΡΤ_DSLAM KV γηα θάζε 
ηύπν OKΤΑ ηύπνπ Γ : 

Ο.Κ.Τ.Α.ΦΤΠ-DSLAM-ΣΟΠ 

Οινθιεξσκέλε Σνπηθή ύλδεζε ζην δίθηπν DSL πξόζβαζεο ηύπνπ Γ κε ρξήζε ίδησλ 

κέζσλ (απηό-παξνρή). 

Η ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α.ΦΤΠ-DSLAM-ΣΟΠ, αθνξά ηνπηθή δηαζύλδεζε ε νπνία 

ζπγθεληξώλεη ηελ θίλεζε ησλ Σειηθώλ Υξεζηώλ ελόο ΠΑΡΟΥΟΤ από έλα ή 

πεξηζζόηεξα DSLAMs (πνπ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν Α/Κ) ζε έλα «ηνπηθό» 

θύθισκα, ην νπνίν παξαδίδεηαη κέζσ νπηηθήο ίλαο ζε Φξεάηην Τπνδνρήο Παξόρσλ 

(ΦΤΠ) έμσ από ην θηίξην ηνπ ΟΣΔ. Ο ΠΑΡΟΥΟ ρξεζηκνπνηεί ίδηα κέζα (Καιώδην 

Σύπνο Ο.Κ.Τ.Α./Τ.ΜΔ.Φ.. Καηεγνξία Σαρπηήηωλ 

Ο.Κ.Τ.Α.OLO-DSLAM-ΣΟΠ 100Mbps, 200Mbps 500Mbps, 1.000Mbps 

Ο.Κ.Τ.Α.ΦΤΠ-DSLAM-ΣΟΠ 1Gbps 

Τ.ΜΔ.Φ..DSLAM-ΣΟΠ 1Gbps 
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Οπηηθώλ Ιλώλ (ΚΟΙ), ηεξκαηηθό εμνπιηζκό, θιπ.) κεηαμύ ηνπ ΦΤΠ θαη ηνπ ρώξνπ 

ηνπ, όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκόο ηνπ.  
 

 
Ο.Κ.Τ.Α.OLO-DSLAM-ΣΟΠ 

Οινθιεξσκέλε Σνπηθή ύλδεζε ζην δίθηπν DSL πξόζβαζεο ηύπνπ Γ κε ρξήζε 

θπθιώκαηνο ΟΣΔ. 

Η ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α.OLO-DSLAM-ΣΟΠ, αθνξά ηνπηθή δηαζύλδεζε ε νπνία 

ζπγθεληξώλεη ηελ θίλεζε ησλ Σειηθώλ Υξεζηώλ ελόο ΠΑΡΟΥΟΤ από έλα ή 

πεξηζζόηεξα DSLAMs (πνπ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν Α/Κ) ζε έλα «ηνπηθό» 

θύθισκα, ην νπνίν παξαδίδεηαη από ηνλ ΟΣΔ κέζσ νπηηθήο ίλαο ζην ρώξν ηνπ 

ΠΑΡΟΥΟΤ εληόο ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Α/Κ, κε ηαπηόρξνλε 

παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ.  

 
Τ.ΜΔ.Φ.. [DSLAM]  

 

Η Τπεξεζία Τ.ΜΔ.Φ..[DSLAM] αθνξά ηνπηθή δηαζύλδεζε ε νπνία ζπγθεληξώλεη 

ηελ θίλεζε ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ ελόο Σ.Π. από έλα ή πεξηζζόηεξα DSLAMs (πνπ 

αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν Α/Κ) ζε έλα «ηνπηθό» θύθισκα ην νπνίν παξαδίδεηαη, 

κέζσ νπηηθήο δηαζύλδεζεο, ζηνλ Οπηηθό Καηαλεκεηή ζηελ αίζνπζα Φ.. 

Cu 

CPE 

CPE 

Cu 

DSLAM  
…. 

Cu 

CPE 

CPE 

Cu 

DSLAM  

…. 

 

DSLAM εκηόρ 
αζηικού κένηπος 

ΟΣΔ 

Cu 

CPE 

CPE 

Cu 

DSLAM  
…. 

Αζηικό κένηπο ηος ΟΣΔ 

Καηανεμηηέρ 

OTE 

   GE 

Switch 

OTE 

Υώπορ παπόσος 

ARYSDSLAM 

ΦΤΠ 

Κύκλωμα  
ΟΣΔ 

Κύκλωμα παπόσος  

ΟΚΤΑΦΤΠ-DSLAM 

ΣΟΠΗΚΖ 

Φπεάηιο Τποδοσήρ  
Παπόσων 

ημείο Σεπμαηιζμού  
Κςκλώμαηορ ΟΣΔ 

Γίκηςο ΟΣΔ 

EFM  
ή  
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Παξάξηεκα 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ VDSL2 MODEM 

• Τπεξεζία VΑΡΤ_BRAS (30M, 50M) 

Πξνθεηκέλνπ ν ηεξκαηηθόο εμνπιηζκόο (Η/Τ ή LAN) ηνπ ρξήζηε λα επηθνηλσλήζεη 

κε ην δίθηπν ηνπ ISP θαη λα επηηύρεη ξπζκνύο ζύλδεζεο VDSL2 – έσο 30 & έσο 

50Mbps απαξαίηεην λα ηεζνύλ, ζην modem, ηηκέο ζε νξηζκέλεο παξακέηξνπο 

εγθαηάζηαζεο. 

ηελ αθόινπζε παξάγξαθν δίλνληαη νη ηηκέο πνπ παίξλνπλ νη παξάκεηξνη απηνί θαηά 

ηελ ζύλδεζε ηνπ VDSL2 modem ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. 

Η αθξηβήο δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηηκώλ γηα απηέο ηηο παξακέηξνπο πεξηγξάθεηαη ζηηο 

νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εθάζηνηε xDSL modem. 

Σηκέο παξακέηξσλ εγθαηάζηαζεο, ηνπ VDSL2 MODEM 30/50Mbps, όηαλ ε 

επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ην BBRAS γίλεηαη κόλν κε ρξήζε ηνπ πξσηνθόιινπ 

PPPoE. 

1. Ρύζκηζε ηεο παξακέηξνπ VDSL2 MODE 
ηελ παξάκεηξν DSL MODE ηίζεηαη ε θαηάιιειε ηηκή γηα ππνζηήξημε VDSL2  

ηαρπηήησλ: ITUG93.2 . Σσγκεκριμένα, Profile 17a, Bandplan: 998ADE17−M2x−B 

(Β8−12) 

2. Ρύζκηζε  xDSL transfer mode: PTM   (VLAN mode θαη όρη ΑΣΜ) 

3. H παξάκεηξνο User_VLAN γηα ην WAN interface: 835 

4. Ρύζκηζε ηεο παξακέηξνπ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΓΔΖ: 
H παξάκεηξνο ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΓΔΖ ηίζεηαη: PPPoE  

 

• Τπεξεζία VΑΡΤ_DSLAM_KV (30M, 50M) 

Πξνθεηκέλνπ ν ηεξκαηηθόο εμνπιηζκόο (Η/Τ ή LAN) ηνπ ρξήζηε λα επηθνηλσλήζεη 

κε ην δίθηπν ηνπ ISP θαη λα επηηύρεη ξπζκνύο ζύλδεζεο VDSL2 – έσο 30 & έσο 

50Mbps απαξαίηεην λα ηεζνύλ, ζην modem, ηηκέο ζε νξηζκέλεο παξακέηξνπο 

εγθαηάζηαζεο. 

ηελ αθόινπζε παξάγξαθν δίλνληαη νη ηηκέο πνπ παίξλνπλ νη παξάκεηξνη απηνί θαηά 

ηελ ζύλδεζε ηνπ VDSL2 modem ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. 

Η αθξηβήο δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηηκώλ γηα απηέο ηηο παξακέηξνπο πεξηγξάθεηαη ζηηο 

νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εθάζηνηε xDSL modem. 

Σηκέο παξακέηξσλ εγθαηάζηαζεο, ηνπ VDSL2 MODEM γηα ηαρύηεηεο πξόζβαζεο 

έσο 30/50Mbps, όηαλ ε επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ην BBRAS γίλεηαη κόλν κε ρξήζε 

ηνπ πξσηνθόιινπ PPPoE. 
1. Ρφθμιςη τησ παραμέτρου VDSL2 MODE 

H παξάκεηξνο DSL MODE ηίζεηαη ε θαηάιιειε ηηκή γηα ππνζηήξημε 

VDSL2  ηαρπηήησλ: ITUG 993.2. Σσγκεκριμένα, Profile 17a, Bandplan: 

998ADE17−M2x−B (Β8−12) 
2. Ρφθμιςη  xDSL transfer mode: PTM   (όχι ΑΣΜ) 

3. H παράμετροσ User_VLAN για το WAN interface: 835 

 Δγθαηάζηαζε modem ζε γξακκέο PSTN & ISDN 

Δπηζεκαίλνπκε όηη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζε γξακκέο VPU κε ηειεθσλία από ηνλ Σ.Π. ηερλνινγίαο 

PSTN/ISDN ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη αληίζηνηρνο PSTN/ISDN θεληξηθόο splitter ζηελ πιεπξά 

ηνπ ζπλδξνκεηή. Ο πάξνρνο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ζηνλ ΟΣΔ ηνλ ηύπν ηειεθσλίαο ηνπ πειάηε. 

Δπηπιένλ Πξνδηαγξαθέο ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ 
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Πξνηείλεηαη θαη ν ηεξκαηηθόο εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ νη πειάηεο ησλ Παξόρσλ λα 

ππνζηεξίδεη ηα πξόηππα ηεο ΙΣU G.VECTOR & G.INP. 

 Backwards Compatibility κε ADSL2+ 

ε πεξίπησζε πνπ έλαο ηειηθόο πειάηεο πξνζσξηλά ρξεζηκνπνηεί ην ADSL2+ modem ηνπ, ηζρύεη ε 

παξακεηξνπνίεζε ηεο ζεκεξηλήο ππεξεζίαο ΑΡΤ (VPI/VCI 8/35, ιεηηνπξγία κε PPPoE) 

 

 

 

Πίλαθαο Τπεξεζηώλ VPU 

VPU LLU 

V-

Α.ΡΤ..BRAS[KV] 

Ο.Κ.Τ.Α.OLO–BRAS 

Ο.Κ.Τ.Α.ΦΤΠ–BRAS 

Τ.ΜΔ.Φ.. BRAS  

V-

Α.ΡΤ..DSLAM[KV] 

Ο.Κ.Τ.Α.OLO-DSLAM-ΣΟΠ 

Ο.Κ.Τ.Α.ΦΤΠ -DSLAM-

ΣΟΠ 

Τ.ΜΔ.Φ..DSLAM-ΣΟΠ 

 

 


