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Μαξνύζη, 20.11.2012 

                                                                                ΑΠ: 673/02 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

 

«Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο 

ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή 

Δηθνληθά Μεξηθά Αδεζκνπνίεηνο Βξόρνο (EMA)» 

 

Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), 

  

Αθνύ έιαβε ππόςε: 

  

α)  ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, 

Γεκφζησλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηδίσο ηα άξζξα 3, 12 (α), (ηα), (ηβ), 16, 17 παξ 1 

θαη 2, 38, 41 έσο 54 θαη 79 παξ. 3 θαη 6 απηνχ (ΦΔΚ 82/Α/10-4-2012),  

β) ηελ Οδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο 

Μαξηίνπ 2002, ζρεηηθά κε έλα Κνηλφ Καλνληζηηθφ Πιαίζην γηα Γίθηπα θαη Τπεξεζίεο 

Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ (Οδεγία Πιαίζην), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ 

Οδεγία 2009/140/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 

Ννεκβξίνπ 2009, «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2002/21/ΔΚ ζρεηηθά κε θνηλφ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 2002/19/ΔΚ 

ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο 

θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο, θαη 2002/20/ΔΚ γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ», L337/37, 18.12.2009, ηδίσο δε ηα άξζξα 6, 7, 

14, 15 θαη 16 απηήο, 

γ) ηελ Οδεγία 2002/19/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο 

Μαξηίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε Γίθηπα Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη 

ζπλαθείο επθνιίεο, θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο (Οδεγία γηα ηελ Πξφζβαζε), φπσο 

ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ Οδεγία 2009/140/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 

2002/21/ΔΚ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 2002/19/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο, 

θαη 2002/20/ΔΚ γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ», L 337/37, 18.12.2009, ηδίσο δε ην άξζξν 7 απηήο, 

δ) ηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2007 αλαθνξηθά κε ζρεηηθέο Αγνξέο 

Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ ζηνλ Σνκέα ησλ Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ νη νπνίεο 

επηδέρνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαλνληζηηθή ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 

2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε θνηλφ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα Γίθηπα θαη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ 

[θνηλνπνηεζείζα ππφ ηνλ αξηζκφ Δ(2007) 5406], (OJ L344/65, 28-12-2007), (εθεμήο 

Νέα χζηαζε), 
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ε)  ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο 

ηζρχνο ζηελ αγνξά βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηα 

Γίθηπα θαη ηηο Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ (2002/C 165/0, ΔΔ C165/6, 11-

7-2002), 

ζη) ηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 20εο επηεκβξίνπ 2010 ζρεηηθά κε ηε ξπζκηδφκελε 

πξφζβαζε ζε δίθηπα πξφζβαζεο λέαο γεληάο (NGA) [2010/572/EE, EE L 251/35, 25-9-

2010], 

δ) ηε χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 19εο επηεκβξίνπ 2005 ζρεηηθά κε ηα 

ζπζηήκαηα ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη θνζηνιφγεζεο ππφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα 

ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο (2005/698/ΔΚ, EE L 266/64, 11-10-2005),  

ε) ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 482/051/27.05.2008 «Μεζνδνινγίεο/ Αξρέο Κνζηνιφγεζεο 

θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηβιεζεηζψλ ζηνλ ΟΣΔ 

ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ 

ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

(ΦΔΚ 1151/Β/24.06.2008), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 

573/011/22-7-2010, (ΦΔΚ 1348/Β/1-9-2010), 

ζ)  ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 614/013/28-07-2011 «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο 

Παξνρήο (Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηχνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

κεξηδφκελεο θαη πιήξσο απνδεζκνπνηεκέλεο πξφζβαζεο) ζε ζηαζεξή ζέζε, 

Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο 

απηψλ (3νο Γχξνο Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 1908/Β/30-8-2011), 

η) ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 614/012/28-7-2011 «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο 

Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ ελ ιφγσ 

Αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (3νο Γχξνο Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 1983/Β/7-9-2011), 

ηα) ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ 573/015/22−7−2010 αλαθνξηθά κε ηελ «Έγθξηζε ηεο 

Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΟΣΔ 2010 γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν 

θαη ηηο πλαθείο Δπθνιίεο, ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 531/065/23−07−2009» (ΦΔΚ 

1338/B/31-8-2010), 

ηβ) ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 580/010/14-10-2010 Σξνπνπνίεζε – Γηφξζσζε δηαηάμεσλ 

ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 573/015/22−7−2010 αλαθνξηθά κε ηελ «Έγθξηζε ηεο 

Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΟΣΔ 2010 γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν 

θαη ηηο πλαθείο Δπθνιίεο, ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 531/065/23−07−2009» (ΦΔΚ 

1814/Β/19−11−2010), 

ηγ) ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 612/025/2011: «Σξνπνπνίεζε – Γηφξζσζε δηαηάμεσλ ηεο 

απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 573/015/22−7−2010 αλαθνξηθά κε ηελ «Έγθξηζε ηεο 

Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΟΣΔ 2010 γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν 

θαη ηηο πλαθείο Δπθνιίεο, ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 531/065/23−07−2009» (ΦΔΚ 

1338/Β/31−8−2010), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 

580/010/14−10−2010 (ΦΔΚ 1814/Β/19−11−2010)» (ΦΔΚ 1952/Β/2.9.2011),  

ηδ) ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 654/11/2012 κε ζέκα «Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

ΟΣΔ 2011 γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, ζε 

εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 614/12/28−07−2011 (ΦΔΚ 1983/Β/07−09−2011)» (ΦΔΚ 

1846/Β/13.06.2012), 
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ηε) ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 636/37/19-1-2012 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο θαη 

Έγρπζεο Ιζρχνο ζην Γίθηπν Πξφζβαζεο» (ΦΔΚ 729/Β΄/13-3-2012), 

ηζη) ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 665/5/18.9.2012 «Δκπνξηθή δηάζεζε ππεξεζηψλ VDSL 

ιηαληθήο, ζπλδπαζηηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ κε ππεξεζίεο VDSL, θαη παξνρή 

ρνλδξηθήο ππεξεζίαο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή 

Δηθνληθά Μεξηθά Απνδεζκνπνίεηνο Βξφρνο (EMA) απφ ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκφο 

Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» (ΦΔΚ 2731/Β/10.10.2012), 

ηδ) ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 669/10/18-10-2012 «Καζνξηζκφο ηηκήο ρνλδξηθήο γηα ηελ 

παξνρή απφ ηελ εηαηξεία “Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ)” ηνπ 

πξντφληνο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά 

Απνδεζκνπνίεηνο Βξφρνο (EMA), ζε εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ Απφθαζε ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ 665/5/18.09.2012 “Δκπνξηθή δηάζεζε ππεξεζηψλ VDSL ιηαληθήο, 

ζπλδπαζηηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ κε ππεξεζίεο VDSL, θαη παξνρή ρνλδξηθήο 

ππεξεζίαο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά 

Απνδεζκνπνίεηνο Βξφρνο (EMA) απφ ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ 

Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)», (ΦΔΚ 2731/Β/10.10.2012)”» (ΦΔΚ 2870/Β/25-10-2012), 

ηε) ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 670/66/1-11-2012 «Γηεμαγσγή Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε: (i) ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ 

ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) ηε ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VPU θαη (iii) ην ζρέδην 

ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VPU», φπσο απηή ππνβιήζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 4190/26-10-2012 επηζηνιή ηνπ ΟΣΔ», 

ηζ) ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ 671/6/8-11-2012 «Γηεμαγσγή Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο 

αλαθνξηθά κε ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ ΟΣΔ ηξνπνπνηήζεηο ησλ Πξνζθνξψλ 

Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο θαη Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ 

Σνπηθφ Βξφρν γηα ηελ έληαμε ζε απηέο ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο 

ρνλδξηθήο Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)», 

θ)  ηελ επηζηνιή ηνπ ΟΣΔ κε αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 43005/19-11-2012 κε ζέκα: «Γηάζεζε 

Τπεξεζηψλ Υνλδξηθήο VPU (Virtual Partially Unbundled)», 

θα) ηελ επηζηνιή ηνπ ΟΣΔ κε αξηζ.πξση. ΔΔΣΣ 43038/19-11-2012 κε ζέκα: «Μεηξήζεηο 

γηα ην θάζκα ηνπ βξφρνπ», 

θβ)  ηελ επηζηνιή ηνπ ΟΣΔ κε αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 43266/20-11-2012 κε ζέκα: «Μεηαβάζεηο 

VPU», 

θγ) ηα ζρφιηα επί ηεο απφ 1-11-2012 Δζληθήο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ, 

αλαθνξηθά κε ηελ πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε: (i) ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ 

ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) ηε ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VPU θαη (iii) ην ζρέδην 

ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VPU», φπσο απηή ππνβιήζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 4190/26-10-2012 επηζηνιή ηνπ ΟΣΔ , φπσο απηά ππνβιήζεθαλ κε 

ηηο ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ: 43148/19-11-2012 (HOL),  43152/19-11-2012 (OnTelecoms), 

43147/19-11-2012 (CYTA), 43155/19-11-2012 (Forthnet), ΔΜΠ/4228/Φ960/19-11-

2012 (WIND) επηζηνιέο ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ, 

θδ) ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 26140/20.11.2012 Δηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο ΔΔΣΣ, 
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θε)  ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ νχηε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔΣΣ,  

θαη χζηεξα απφ πξνθνξηθή Δηζήγεζε ησλ θ.θ. Αληηπξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ (Γξ Κσλζηαληίλνπ 

. Γειεθσζηφπνπινπ) θαη Πξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ (Γξ Λεσλίδα Ι. Καλέιινπ), 

 

Δπεηδή: 

1. Με ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 665/5/18.9.2012, ε ΔΔΣΣ απνδέρζεθε θαηαξρήλ ηελ πξφηαζε ηεο 

εηαηξείαο «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» γηα ηελ εκπνξηθή 

δηάζεζε ππεξεζηψλ VDSL ιηαληθήο, ζπλδπαζηηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ κε 

ππεξεζίεο VDSL, θαη γηα ηελ παξνρή ρνλδξηθήο ππεξεζίαο κε ηελ νλνκαζία 

«Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Δηθνληθά Μεξηθά Απνδεζκνπνίεηνο 

Βξφρνο (ΔΜΑ)», ππφ ηνπο θάησζη φξνπο (άξζξν 1 ηεο σο άλσ απφθαζεο): 

 «α) ε εκπνξηθή δηάζεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ ζα αξρίζεη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία ην πξντφλ ρνλδξηθήο, ην νπνίν πεξηγξάθεηαη 

ζην Παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο, κε ηελ νλνκαζία «Virtual Partial Unbundled Loop 

(VPU)» ή «Δηθνληθά Μεξηθά Απνδεζκνπνίεηνο Βξφρνο (ΔΜΑ)» ζα είλαη δηαζέζηκν 

θαη πιήξσο ιεηηνπξγηθφ πξνο ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, ζχκθσλα κε ηα ζεκεία 

(α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ 18 ηεο Δλφηεηαο Β, ηνπ αηηηνινγηθνχ ηεο παξνχζαο, 

β)  ζα ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΣΣ, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο 

παξνχζαο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, i) ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο 

Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο θαζψο θαη ii) ηεο Πξνζθνξάο 

Αλαθνξάο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί 

ζε απηέο ε δηαδηθαζία παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία «Virtual 

Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Δηθνληθά Μεξηθά Απνδεζκνπνίεηνο Βξφρνο 

(ΔΜΑ)», ζχκθσλα κε ηα ζεκεία (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ 18 ηεο Δλφηεηαο Β, ηνπ  

αηηηνινγηθνχ ηεο παξνχζαο, 

γ) ζα πξνζθνκίζεη ζηελ ΔΔΣΣ, εληφο δηκήλνπ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ηα απαξαίηεηα ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

απνδείμεη φηη: i) νη πξνηεηλφκελεο ηηκέο ρνλδξηθήο επηηξέπνπλ ζηνπο ελαιιαθηηθνχο 

παξφρνπο λα επαλαιάβνπλ ηηο πξνζθνξέο ιηαληθήο VDSL ηνπ ΟΣΔ θαη ii) νη ελ ιφγσ 

ηηκέο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην θφζηνο, ζχκθσλα κε ην ζεκείν  (γ) ηεο παξαγξάθνπ 

18 ηεο Δλφηεηαο Β, ηνπ  αηηηνινγηθνχ ηεο παξνχζαο 

δ) ζα ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΣΣ ζε δηκεληαία βάζε ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ 

πειαηψλ VDSL ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο θαη ηνλ αξηζκφ πειαηψλ αλά θακπίλα, θαζψο 

θαη ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα ην Παξάξηεκα 1 ηεο  Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 

595/13/10-3-2011, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ζχκθσλα κε ην ζεκείν (ε) ηεο παξαγξάθνπ 18 ηεο Δλφηεηαο Β, ηνπ 

αηηηνινγηθνχ ηεο παξνχζαο.  

ε) ζα ππνβάιεη εθ λένπ ζηελ ΔΔΣΣ, εθφζνλ επηζπκεί ηελ θπθινθνξία ηνπο, ηα 

νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα: «OTE DOUBLE PLAY 30 GR», «OTE DOUBLE PLAY 50 

GR», «OTE DOUBLE PLAY 30 PLUS» θαη «OTE DOUBLE PLAY 50 PLUS» 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν  (ζη) ηεο παξαγξάθνπ 18 ηεο 

Δλφηεηαο Β, ηνπ αηηηνινγηθνχ ηεο παξνχζαο. 
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ζη) κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ έμη (6) κελψλ απφ ηελ εθθίλεζε παξνρήο 

ιηαληθψλ ππεξεζηψλ VDSL θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη ε ΔΔΣΣ λα εθηηκήζεη ηηο 

επηπηψζεηο ζηελ αγνξά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην αηηηνινγηθφ ηεο παξνχζαο, ε 

εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ δελ ζα ππνβάιιεη, ζηελ ΔΔΣΣ πξνο έγθξηζε θαη δελ ζα δηαζέζεη 

ζηελ αγνξά λέα παθέηα VDSL ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ ηδίσλ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ ππφ ε΄ ζηνηρείνπ.» 

2. ηα ζεκεία (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ 18 ηεο Δλφηεηαο Β, ηνπ αηηηνινγηθνχ ηεο ΑΠ 

ΔΔΣΣ 665/5/18-9-2012 αλαθέξεηαη φηη: «Δηδηθφηεξα θαη αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή, 

θαηφπηλ ππνβνιήο ζπλδπαζκέλνπ αηηήκαηνο, ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο (x-DSL) θαη πιήξσο απνδεζκνπνηεκέλνπ ΣνΒ, ε ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε ηα 

θαηαγεγξακκέλα αηηήκαηα ησλ εκπιεθνκέλσλ Παξφρσλ (αηηνχλησλ ηελ πξφζβαζε 

Παξφρσλ θαη ΟΣΔ), θαηαιήγεη ζηα εμήο:  

 (α) Καηά δήισζε ηνπ ΟΣΔ, ζχκθσλα κε ηελ  ππ’ αξηζκ. 4065/Φ.960/7-9-2012 

εκπηζηεπηηθνχ πξσηνθφιινπ ΔΔΣΣ επηζηνιή ηνπ, ε δηάζεζε ηνπ αλσηέξσ πξντφληνο 

ρνλδξηθήο, εμαζθαιίδεη πιήξσο ηε κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ παξφρσλ θαη ηελ 

επαλαιεςηκφηεηα (replicability) ησλ πξνζθνξψλ ιηαληθήο VDSL ηνπ ΟΣΔ. Καηά 

ηνχην, ε παξνρή ηνπ αλσηέξσ πξντφληνο είλαη εχινγε θαη αλαινγηθή ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζπλάδεη κε ηηο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ 

ΟΣΔ κε ηηο πξναλαθεξζείζεο Απνθάζεηο ΔΔΣΣ ΑΠ 614/012/28-07-2011 θαη ΑΠ 

614/013/28-07-2011.  

(β) Ο ΟΣΔ δελ επηηξέπεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ εκπνξηθή δηάζεζε ησλ αλσηέξσ 

ιηαληθψλ ππεξεζηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην πξντφλ ρνλδξηθήο κε 

ηελ νλνκαζία «Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Eηθνληθά Mεξηθά 

Aπνδεζκνπνίεηνο Bξφρνο – EMA ηχπνπ Β» (φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο 

πξναλαθεξζείζαο ππ’ αξηζκ. 4065/Φ960/7-9-2012 επηζηνιήο ηνπ) είλαη δηαζέζηκν θαη 

πιήξσο ιεηηνπξγηθφ πξνο ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο, ηφζν γηα πθηζηάκελνπο φζν 

θαη γηα λένπο ζπλδξνκεηέο.  

Ο αλσηέξσ φξνο πιεξνχηαη εθφζνλ έρνπλ δνζεί απφ ηνλ ΟΣΔ ζηνπο ελαιιαθηηθνχο 

παξφρνπο αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε 

εθ κέξνπο ηνπο ησλ ηερληθψλ ειέγρσλ. Σν πξντφλ «ΔΜΑ ηχπνπ Γ» πξέπεη επίζεο λα 

είλαη δηαζέζηκν θαη ιεηηνπξγηθφ, φρη κφλν γηα πθηζηάκελνπο ζπλδξνκεηέο, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ, αιιά θαη γηα λένπο ζπλδξνκεηέο κέρξη ηηο 26-11-

2012, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο.  

Σα λέα ρνλδξηθά πξντφληα ΔΜΑ ηχπνπ Γ, θαη φπνπ είλαη ηερληθά εθηθηφ ηχπνπ Β, κέρξη 

ηελ 26-11-2012 πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ, κέζσ ησλ ζπλδέζεσλ VDSL επίπεδν 

πνηφηεηαο ππεξεζίαο, πνπ λα ηθαλνπνηεί ην εχινγν αίηεκα ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ 

λα πξνζθέξνπλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπο πξφζβαζε ηδίσο ζε ππεξεζίεο VoIP θαη 

πεξηερνκέλνπ, ηχπνπ IPTV.  

ε θάζε πεξίπησζε, ν ΟΣΔ νθείιεη λα εμαζθαιίδεη επίπεδν πνηφηεηαο ππεξεζίαο 

αλάινγν κε απηφ πνπ παξέρεηαη ζην ιηαληθφ ηνπ άθξν πξνο ηνπο δηθνχο ηνπ πειάηεο. 

Πξνο εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ, ν ΟΣΔ θαη νη πάξνρνη ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ 

ΔΔΣΣ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο, θαζψο θαη 

γηα ηελ επάξθεηα ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ ειέγρσλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαζίζηαηαη δπλαηφο θαη ν αλαγθαίνο απφ ηελ ΔΔΣΣ έιεγρνο 
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εθαξκνγήο ησλ αλαιπηηθά νξηδνκέλσλ ππνρξεψζεσλ ζηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 

636/37/19-1-2012 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο θαη Έγρπζεο Ιζρχνο ζην 

Γίθηπν Πξφζβαζεο» (ΦΔΚ 729/Β΄/13-3-2012).» 

3. ην ζεκείν (γ) ηεο παξαγξάθνπ 18 ηεο Δλφηεηαο Β, ηνπ αηηηνινγηθνχ ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 

665/5/18-9-2012 αλαθέξεηαη φηη: 

 «(γ) ηελ παξνχζα θάζε, αλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ VDSL είλαη ζε πνιχ πξψηκν 

ζηάδην θαη ε ΔΔΣΣ δελ δηαζέηεη επαξθή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ 

επίδξαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηνλ ΟΣΔ ηηκψλ ρνλδξηθήο ζηελ αγνξά, σζηφζν ε 

ΔΔΣΣ πξνζδνθά φηη νη πξνηεηλφκελεο ηηκέο ρνλδξηθήο ζα δηεπθνιχλνπλ ηνπο 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα «επαλαιάβνπλ» (replicate) ηηο πξνζθνξέο ιηαληθήο VDSL 

ηνπ ΟΣΔ πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ. Δηδηθφηεξα, θαηά δήισζε ηνπ ΟΣΔ, ε νπνία 

πεξηέρεηαη ζηελ πξναλαθεξφκελε ππ’ αξηζκ.  4065/Φ.960/7-9-2012 επηζηνιή ηνπ, ε 

δηάζεζε ηνπ αλσηέξσ πξντφληνο ρνλδξηθήο, “...ε κείσζε ησλ 3 Δπξψ αληηπξνζσπεχεη 

ηελ θνζηνζηξεθή ηηκνιφγεζε ηνπ λένπ ζπλδπαζκέλνπ πξντφληνο ΔΜΑ...”.  

Γεδνκέλνπ φηη ν ΟΣΔ θέξεη ην βάξνο απφδεημεο ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ πεξί ηήξεζεο ηεο 

αξρήο ηεο θνζηνζηξέθεηαο, ζα πξέπεη λα θιεζεί λα απνδείμεη, πξνζθνκίδνληαο φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία, φηη νη πξνηεηλφκελεο ηηκέο  ρνλδξηθήο είλαη θνζηνζηξεθείο. Πξνο 

ην ζθνπφ απηφ, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα θάλεη θαη΄ αξράο απνδεθηέο ηηο αλσηέξσ ηηκέο, ππφ 

ηνλ φξν φηη ν ΟΣΔ, εληφο δηκήλνπ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο, ζα πξνζθνκίζεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

απνδείμεη φηη:  

i) νη πξνηεηλφκελεο ηηκέο ρνλδξηθήο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο λα 

επαλαιάβνπλ ηηο πξνζθνξέο ιηαληθήο VDSL ηνπ ΟΣΔ θαη  

ii) νη ελ ιφγσ ηηκέο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην θφζηνο.» 

4. Με ηελ κε αξηζκφ 669/10/18-10-2012 Απφθαζή ηεο (Κεθάιαην Γ. πκπεξάζκαηα), 

ε ΔΔΣΣ αλαθέξεη: «ρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ΟΣΔ Α.Δ. γηα ηελ απφδεημε 

θνζηνζηξέθεηαο ηνπ λένπ ζπλδπαζκέλνπ πξντφληνο «Virtual Partial Unbundled Loop 

(VPU)» ή «Δηθνληθά Μεξηθά Απνδεζκνπνίεηνο Βξφρνο (EMA)» ηζρχνπλ ηα εμήο :α. 

χκθσλα κε ηηο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 614/12/28.07.2011 θαη ΑΠ 

614/13/28.07.2011, ζηηο νπνίεο θαη ππάγεηαη ην αλσηέξσ λέν πξντφλ ρνλδξηθήο, ν 

ΟΣΔ δελ πξνέβε ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ θνζηνζηξέθεηα 

ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ην έηνο 2012. 

β. χκθσλα κε ηηο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 614/12/28.07.2011 θαη ΑΠ 

614/13/28.07.2011, ν ΟΣΔ, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ θνζηνζηξέθεηα ησλ ηειψλ 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα ην λέν ζπλδπαζκέλν πξντφλ νθείιεη λα  ελζσκαηψζεη ηα 

αληίζηνηρα ζηνηρεία θφζηνπο ζην ελδεδεηγκέλν θαη εγθεθξηκέλν θνζηνινγηθφ ηνπ 

ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο αλσηέξσ Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ 612/025/2011 θαη ΑΠ 654/11/2012 γηα ηελ 

έγθξηζε ησλ Πξνζθνξψλ Αλαθνξάο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν 

θαη Τπνβξφρν θαη Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, ηηο νπνίεο άιισζηε, κε ηελ 

Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 665/5/18.09.2012, έρεη θιεζεί λα επηθαηξνπνηήζεη, 

πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζε απηέο ε δηαδηθαζία παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε 
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ηελ νλνκαζία «Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Δηθνληθά Μεξηθά 

Απνδεζκνπνίεηνο Βξφρνο (ΔΜΑ)».  

Αλη’ απηνχ, ε ΟΣΔ Α.Δ. έρεη δειψζεη φηη δελ πθίζηαληαη άιια δηαζέζηκα ζηνηρεία, 

νπφηε ε ΔΔΣΣ, απνδερφκελε ηελ πξφηαζε ηεο ΟΣΔ Α.Δ. γηα ην έηνο 2012, σο κε 

έρνπζα ζηελ δηάζεζή ηεο νχηε ηεθκεξίσζε ησλ επηκέξνπο ηζρπξηζκψλ απηήο νχηε ηα 

απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ απφδεημε θνζηνζηξέθεηαο, θαζνξίδεη κε ηελ παξνχζα ηελ 

ηηκή ρνλδξηθήο, κέρξη  ηελ έθδνζε λεφηεξεο Απφθαζήο ηεο επί ησλ απνηειεζκάησλ 

θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ ηεο ΟΣΔ Α.Δ. [ΔΚΟ 2013 (κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2011)] 

θαη εθφζνλ ε ΟΣΔ Α.Δ., ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ππνβνιήο θνζηνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ ππφ ξχζκηζε ππεξεζηψλ ηεο, πξνζθνκίζεη ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ.   

γ. Ο σο άλσ ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο ρνλδξηθήο γηα ην λέν ζπλδπαζκέλν πξντφλ 

ΔΜΑ, εχινγα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπλάδεη κε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο 

ΔΔΣΣ σο Δζληθήο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο γηα ηελ πξνψζεζε απνδνηηθψλ επελδχζεσλ, ηελ 

αχμεζε ελζσκάησζεο εμειηγκέλσλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ.» 

5. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ κε ηελ σο άλσ Απφθαζή ηεο ε ΔΔΣΣ, κεηαμχ άιισλ: 

Όξηζε φηη, θαη’ εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 

665/5/18.09.2012, (ΦΔΚ 2731/Β/10.10.2012) θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηηκέο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηνλ θνζηνινγηθφ  έιεγρν έηνπο 2012 (γηα ηηο ππεξεζίεο  πνπ 

ζπληζηνχλ ην ελ ιφγσ πξντφλ), ε εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. δχλαηαη λα παξέρεη ην λέν 

ζπλδπαζκέλν πξντφλ ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία «Virtual Partial Unbundled Loop 

(VPU)» ή «Δηθνληθά Μεξηθά Απνδεζκνπνίεηνο Βξφρνο (ΔΜΑ)» ζηηο εθεί 

θαζνξηδφκελεο ηηκέο (παξάγξαθνο 1 ηνπ δηαηαθηηθνχ). 

Κάιεζε ηελ εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. φπσο πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα ππνζηεξηθηηθά 

ζηνηρεία, ζην πιαίζην δηελέξγεηαο ηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ έηνπο 2013 (Δ.ΚΟ. 

2013-2011), ζε εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 

665/5/18.09.2012 (ΦΔΚ 2731/Β/10.10.2012), θαζψο θαη, λα πξνζθνκίζεη, θαηά ην 

αηηηνινγηθφ, ζηνηρεία θφζηνπο γηα ηελ παξνρή δηαδηθαζηψλ απελεξγνπνίεζεο/ 

απνζχλδεζεο, κεηάβαζεο, βιαβνδηαρείξηζεο θαη άιισλ ζπλαθψλ επθνιηψλ ηεο ελ 

ιφγσ ππεξεζίαο, άκεζα, θαη νπσζδήπνηε εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο (παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ δηαηαθηηθνχ). 

6. Όξηζε (παξάγξαθνο 4 ηνπ δηαηαθηηθνχ) φηη, θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα 

ζηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 665/5/18.09.2012 (ΦΔΚ 2731/Β/10.10.2012). 

7. Δμάιινπ, κε ηελ ΑΠ 670/66/1-11-2012 απφθαζή ηεο ε ΔΔΣΣ ελέθξηλε ηε δηεμαγσγή 

δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε: (i) ηελ ηερληθή πεξηγξαθή  ησλ ππεξεζηψλ 

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

δηαδηθαζίεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VPU θαη (iii) ην ζρέδην ζχκβαζεο 

γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VPU, φπσο απηά ππνβιήζεθαλ ζηελ 

ΔΔΣΣ κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 4190/26-10-2012 επηζηνιή ηνπ ΟΣΔ. Με ηελ σο άλσ 

απφθαζε νξίζζεθε φηη ε δηαβνχιεπζε ζα δηαξθέζεη απφ 1 έσο θαη 19 Ννεκβξίνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ, αλαθέξεηαη ζε ήδε 

πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο, ελψ θνηλνπνηήζεθε  απφ ηνλ ΟΣΔ ζηελ ΔΔΣΣ θαη ζηνπο 
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άκεζα ελδηαθεξφκελνπο Σειεπηθνηλσληαθνχο Παξφρνπο, ήδε απφ ηελ 24ε 

Οθησβξίνπ 2012.  

8. Παξάιιεια εηέζεζαλ ππφ δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 671/6/8-11-2012, 

νη πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ ΟΣΔ ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνζθνξψλ αλαθνξάο ρνλδξηθήο 

επδσληθήο πξφζβαζεο θαη αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν γηα ηελ 

έληαμε ζε απηέο ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο virtual partial 

unbundled loop (VPU) κε ζηφρν λα ξπζκηζηνχλ φιεο νη ιεπηνκέξεηεο έληαμεο ηεο 

δηαδηθαζίαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία «Virtual Partial 

Unbundled Loop (VPU)» ή «Δηθνληθά Μεξηθά Απνδεζκνπνίεηνο Βξφρνο (ΔΜΑ)» 

ζηηο πξνζθνξέο Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο (εθεμήο RBO) 

θαζψο θαη Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν (εθεμήο RUO) ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο επηηαγέο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. β ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 665/5/18.9.2012. Η 

ελ ιφγσ δηαβνχιεπζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

9. ην δηάζηεκα πνπ βξηζθφηαλ ζε εμέιημε ε απφ 1-11-2012 δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ε 

ΔΔΣΣ δηεμήγαγε ζπλαληήζεηο ηφζν κε ηελ εηαηξεία ΟΣΔ ΑΔ (13-11-2012) φζν θαη 

κε ηνπο παξφρνπο (15-11-2012) κε αληηθείκελν ηελ φζν ην δπλαηφ ηαρχηεξε επίιπζε 

φισλ ησλ ηερληθψλ θαη δηαδηθαζηηθψλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ εκπνξηθή δηάζεζε 

ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VPU απφ ηνλ ΟΣΔ.  

10. ην πιαίζην ηεο απφ 13-11-2012 ζπλάληεζεο εθπξνζψπσλ ηνπ ΟΣΔ κε 

ππεξεζηαθνχο ηεο ΔΔΣΣ, ε ΔΔΣΣ γλσζηνπνίεζε ζηνλ ΟΣΔ ηα αξρηθά ηεο ζρφιηα 

ζρεηηθά κε ηηο ππφ δηαβνχιεπζε πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ,  ηα θπξηφηεξα 

ησλ νπνίσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

i. ηελ ελφηεηα 2.2 ν ΟΣΔ ζέηεη σο πξνυπφζεζε ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο 

ΔΜΑ, ηελ πξνγελέζηεξε ππνγξαθή ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο RUO θαη RBO. 

Η ΔΔΣΣ επεζήκαλε φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε πεξηνξίδεη ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο ΔΜΑ, κφλν ζηνπο ήδε ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ ΟΣΔ παξφρνπο, 

δεηψληαο απφ ηνλ ΟΣΔ ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο.  

ii. ηελ ελφηεηα 2.3 ε ΔΔΣΣ παξαηήξεζε φηη νη πεξηνξηζκνί ζηε δηάζεζε ηεο 

ππεξεζίαο ΔΜΑ νθείινπλ λα είλαη αζξνηζηηθά νη πεξηνξηζκνί ηεο παξνρήο 

ηεο ππεξεζίαο V-Α.Ρ.Τ.. [KV] θαη ηεο ππεξεζίαο ΑΠΣνΒ. 

iii. Η ΔΔΣΣ επεζήκαλε φηη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 665/5/18-9-2012,  ν ΟΣΔ νθείιεη λα εμαζθαιίδεη, 

επίπεδν πνηφηεηαο ππεξεζίαο ην νπνίν ηθαλνπνηεί ην εχινγν αίηεκα ησλ 

ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπο πξφζβαζε, 

ηδίσο ζε ππεξεζίεο VoIP θαη πεξηερνκέλνπ, ηχπνπ IPTV. Ο ΟΣΔ, ζην πιαίζην 

ηεο ζπλάληεζεο παξνπζίαζε ηερληθή πξφηαζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ 

κέζσ παξνρήο ηξηψλ (3) δηαθξηηψλ VLANs (Virtual Local Access Networks) 

αλά ζπλδξνκεηή θαη ζπλνιηθά ηεζζάξσλ (4) VLANs αλά πάξνρν.  

iv. ηελ ελφηεηα 2.9 ε ΔΔΣΣ ππελζχκηζε φηη ε ηηκή ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ νξίδεηαη 

ελ πξνθεηκέλσ κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 669/10/18-10-2012 θαη δελ 

αθνξά έθπησζε επί ησλ ηειψλ ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ, δεηψληαο απφ ηνλ 

ΟΣΔ λα δηνξζψζεη ηε ζρεηηθή δηαηχπσζε. Δπεζήκαλε επίζεο, φηη ε ηειεπηαία 

παξάγξαθνο ηεο ελφηεηαο πξέπεη λα αθαηξεζεί. 
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v. ηελ ελφηεηα 3.10 ε ΔΔΣΣ παξαηήξεζε φηη νη ξήηξεο παξάδνζεο ηεο 

ζπλδπαζκέλεο ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ ην άζξνηζκα ησλ 

ξεηξψλ ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ΠΣνΒ θαη V-ΑΡΤ. 

vi. Σέινο, ε ΔΔΣΣ επεζήκαλε φηη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, κεηά ηελ αξρηθή 

δηάζεζε ηνπ πξντφληνο θαη ζε εμέιημε ηεο αξρηθήο πξφηαζεο ηνπ ΟΣΔ, ζα 

πξέπεη λα θαιπθζνχλ κε εληαίν ηξφπν ηα ζέκαηα πνηφηεηαο ππεξεζίαο (QoS), 

βιαβνιεςίαο/ βιαβνδηαρείξηζεο, κεηξήζεσλ θαηά ηελ παξάδνζε/ 

βιαβνδηαρείξηζε θαη ξεηξψλ ηεο ζπλδπαζκέλεο ππεξεζίαο.  

11. ην πιαίζην ηεο απφ 15-11-2012 ζπλάληεζεο εθπξνζψπσλ ησλ παξφρσλ κε 

ππεξεζηαθνχο ηεο ΔΔΣΣ εθθξάζζεθαλ θαη εληνπίζζεθαλ ηα βαζηθά ζεκεία 

πξνβιεκαηηζκνχ / δηαθσλίαο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ κε ηελ πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ. 

Σα ελ ιφγσ ζεκεία ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

i. Γχν πάξνρνη ππνζηήξημαλ φηη απαηηνχληαη ηέζζεξα (4) VLANs αλά 

ζπλδξνκεηή γηα ηελ ζσζηή παξνρή ηεο ιηαληθήο ππεξεζίαο. Σα ζπγθεθξηκέλα 

VLANs δηαρσξίδνπλ ηε θίλεζε γηα VoIP, IPTV, Internet θαη Management ηεο 

ππεξεζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο θπξίσο 

ηεο ππεξεζίαο VoIP, κέρξηο φηνπ θαηαζηεί δπλαηή ε ππνζηήξημε 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ πνηφηεηαο ππεξεζίαο ζην ρνλδξηθφ πξντφλ ηνπ ΟΣΔ. 

ii. Έλαο πάξνρνο  δηαθσλεί κε ηελ πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ ζρεηηθά κε δηαδηθαζία 

βιαβνιεςίαο / βιαβνδηαρείξηζεο, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη φηη, ζε πεξίπησζε 

βιάβεο κφλν ζηελ επξπδσληθφηεηα, δελ πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηνπ 

θπζηθνχ θνξέα (ράιθηλν δεχγνο). Γεδνκέλνπ φηη ν ελ ιφγσ πάξνρνο δελ 

πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ πιήξε βξφρν ηνπ πξντφληνο ΔΜΑ γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο, αιιά ζα παξέρεη ηελ ππεξεζία κέζσ 

ηερλνινγίαο VoIP, ε πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία βιαβνδηαρείξηζεο απφ ηνλ 

ΟΣΔ δελ εμαζθαιίδεη θαλέλα έιεγρν ηνπ θπζηθνχ κέζνπ γηα ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ.  

iii. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο  πάξνρνη  ζεσξνχλ φηη ν ρξφλνο πνπ έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζχκβαζεο ΥΔΠ ζχκθσλα κε ηελ 

αλαζεσξεκέλε πξνζθνξά αλαθνξάο RBO είλαη εμαηξεηηθά ζχληνκνο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ επαξθεί γηα ηνλ έιεγρν θαη ζσζηφ ζρνιηαζκφ ηνπ 

πξνηεηλνκέλνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο. εκεηψλεηαη δε, φηη ζχκθσλα κε ηελ 

πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ, ε ππνγξαθή ηεο λέαο ζχκβαζεο είλαη πξναπαηηνχκελν γηα 

ηελ παξνρή ησλ ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ ΔΜΑ. 

iv. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο  πάξνρνη  αλέθεξαλ φηη δελ έρνπλ αθφκα πξφζβαζε 

ζην πεξηβάιινλ δνθηκψλ γηα ηε λέα ππεξεζία, κε απνηέιεζκα λα είλαη 

εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλνο ν ρξφλνο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα έιεγρν 

ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο γηα ρξήζε ηεο λέαο ππεξεζίαο. 

v. Έλαο πάξνρνο αλέθεξε φηη ε ππεξεζία χλδεζεο Μεηάδνζεο Φπζηθήο 

πλεγθαηάζηαζεο (ΤΜΔΦ) δελ είλαη δηαζέζηκε απφ ηνλ ΟΣΔ. Η ελ ιφγσ 

ππεξεζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ ηχπνπ Γ. 

vi. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πάξνρνη  ζεσξνχλ ηελ έιιεηςε δπλαηφηεηαο καδηθήο 

ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηε λέα ππεξεζία ΔΜΑ σο ζεκαληηθφηαην πξφβιεκα, 



 

 

10 

 

δεδνκέλνπ φηη φια ηα αηηήκαηα γηα ππεξεζίεο ΣνΒ γίλνληαη κέζσ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ αιιειεπίδξαζεο (interface) ηνπ Π/ ΟΣΔ. 

12. Παξάιιεια, νη πάξνρνη έζεζαλ θαη θάπνηα γεληθφηεξα ζέκαηα ηα νπνία πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ, ψζηε λα δηακνξθσζεί ην ηειηθφ πιαίζην παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ. 

Σα ελ ιφγσ ζέκαηα δελ επεξεάδνπλ ζε πξψηε θάζε ηελ δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο, 

αιιά είλαη απαξαίηεην λα επηιπζνχλ ζην κεζνπξφζεζκν κέιινλ. Σα θπξηφηεξα απφ 

ηα ζέκαηα απηά είλαη ηα αθφινπζα: 

i. Τπνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ πνηφηεηαο ππεξεζίαο. 

ii. Πιήξεο θαζνξηζκφο δηαδηθαζίαο βιαβνιεςίαο/ βιαβνδηαρείξηζεο. 

iii. Καζνξηζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ είδνπο ησλ κεηξήζεσλ πνπ πξέπεη 

λα δηελεξγνχληαη θαηά ηελ παξάδνζε ή ηνλ έιεγρν ηεο ππεξεζίαο. 

iv. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ν ρξφλνο δηαθνπήο ησλ ππεξεζηψλ ζην ιηαληθφ πειάηε. 

v. Γπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ADSL απφ θακπίλα. 

 

13. Δλ ζπλερεία, ε ΔΔΣΣ ελεκέξσζε απζεκεξφλ ηνλ ΟΣΔ γηα ηα βαζηθά ζεκεία  πνπ 

έζεζαλ νη Σειεπηθνηλσληαθνί Πάξνρνη ζηελ απφ 15-11-2012 ζπλάληεζή ηνπο κε ηελ 

ΔΔΣΣ, αλαθνξηθά κε ηελ εκπνξηθή δηάζεζε απφ ηνλ ηειεπηαίν, ππεξεζηψλ 

ρνλδξηθήο VPU θαη έιαβε ηελ απφ 16-11-2012 απάληεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, (απνζηαιείζα θαη ζηνπο παξφρνπο κε ηελ απφ 16-11-2012  επηζηνιή 

ηνπ ΟΣΔ κε αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 43005/19-11-2012), ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη 

αλαζεσξεκέλν θείκελν ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ππεξεζίαο VPU. ηελ ελ ιφγσ 

επηζηνιή ηνπ ν ΟΣΔ αλαθέξεη ηα αθφινπζα:  

«ε ζπλέρεηα ηεο  ζπλάληεζεο κεηαμχ ζηειερψλ ηνπ ΟΣΔ θαη ηεο ΔΔΣΣ ζηηο 

15/11/2012,  ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο VPU θαη ηνπο φξνπο 

παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, ζην πιαίζην εκπνξηθήο δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο EMA ζηηο 

26/11/2012 ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηα θάησζη: 

1) Λακβάλνληαο ππφςε ηα πεξηνξηζκέλα ρξνληθά πεξηζψξηα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο RBO 2012 απφ πιεπξάο παξφρσλ, ν ΟΣΔ πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή 

κεηαβαηηθήο δηάηαμεο ζην παξάξηεκα VPU ηεο ζχκβαζεο αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο 

ζηνλ ηνπηθφ βξφρν θαη ηεο ζχκβαζεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. χκθσλα κε 

ηελ κεηαβαηηθή απηή δηάηαμε κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο RBO 2012  νη 

Πάξνρνη πνπ δηαζέηνπλ, ήδε, ζε ηζρχ παιαηφηεξεο πκβάζεηο RUO θαη RBO πνπ δελ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο VDSL θαη Τ.ΜΔ.Φ.. ζα κπνξνχλ λα ππνγξάςνπλ ηελ 

πθηζηάκελε ζχκβαζε ηεο ππεξεζίαο VPU θαη λα ιακβάλνπλ ππεξεζίεο VPU θαη 

Τ.ΜΔ.Φ.. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΑΠ 654 / 11/31-05-2012 ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ 

νπνία εγθξίλεη ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Υνλδξηθήο 

Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ. Η κεηαβαηηθή πεξίνδνο νξίδεηαη κέρξη ηηο 

29/3/2013. 

2) Ωο εθ ηνχηνπ, ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ απφ ηνλ ΟΣΔ πξνο ηνπο παξφρνπο ζηηο 

26/11/2012 πξνυπνζέηεη λα ππάξρνπλ ππνγεγξακκέλεο πκβάζεηο RUO θαη RBO 
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αλεμαξηήησο ρξνλνινγίαο  θαζψο θαη λα ππνγξαθεί ην παξάξηεκα ηεο χκβαζεο 

ΔΜΑ.  

3) Δπηβεβαηψλνπκε ηελ εηνηκφηεηα ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ παξφρσλ 

ηχπνπ ΟΚΤΑ Γ. Σα αηηήκαηα ζα νινθιεξψλνληαη εληφο 5 εξγάζηκσλ απφ ηελ Η/Μ 

θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο ζε νπνηνδήπνηε Α/Κ απφ ην νπνίν ζα παξέρεηαη ε ππεξεζία 

ΔΜΑ έηζη ψζηε φινη νη πάξνρνη λα είλαη έηνηκνη ζηηο 26/11/2012 λα δηαζέζνπλ 

ππεξεζίεο ηχπνπ DSLAM φπνπ ην επηζπκνχλ.  

4) Δπηβεβαηψλνπκε φηη εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε παξφρσλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

θσλφζπρλν ηκήκα ηνπ ραιθνχ γηα παξνρή ππεξεζηψλ θσλήο ε δηαδηθαζία 

βιαβνδηαρείξηζεο ζα γίλεηαη κφλν κέζα απφ ην WCRM-VDSL θαη ζα πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο βιάβεο ηεο ππεξεζίαο EMA ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηψλ πνπ αθνξνχλ ην 

θπζηθφ θνξέα. 

5) Δπηβεβαηψλνπκε φηη ζηηο 26/11/2012 ε ππνβνιή αηηήζεσλ VPU ζα γίλεηαη κφλν 

κέζσ απφ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ GUI ηνπ WCRM θαη δελ ζα ππνζηεξίδεηαη ε 

ππνβνιή αηηεκάησλ κέζσ καδηθνχ αξρείνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε πθηζηάκελε δηαδηθαζία 

ππνβνιήο καδηθψλ αηηεκάησλ γηα ηελ ππεξεζία LLU δελ αιιάδεη, δελ απαηηείηαη ε 

απνζηνιή λέαο γξακκνγξάθεζεο γηα ην WCRM-LLU γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

VPU ζηηο 26/11/2012.  

6) Πεξαηηέξσ ζαο πιεξνθνξνχκε φηη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαζνιηθή απαίηεζε απφ 

πιεπξάο παξφρσλ γηα παξνρή εξγαιείνπ ππνβνιήο αηηεκάησλ κέζσ καδηθνχ αξρείνπ 

ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ζα ηθαλνπνηήζνπκε ηελ ελ ιφγσ απαίηεζε ε νπνία ζα είλαη 

εκπνξηθά δηαζέζηκε ζηνπο παξφρνπο ζηηο 10/12/2012. Δπηπιένλ ν ΟΣΔ ζα απνζηείιεη 

ηηο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηε γξακκνγξάθεζε γηα ην WCRM-LLU ζε ζρέζε κε ην 

καδηθφ αξρείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα θαηάζεζε αηηεκάησλ ΣνΒ ηελ 

01/12/2012. 

ε θάζε πεξίπησζε ν ΟΣΔ πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο παξφρνπο πξνθεηκέλνπ 

επηιπζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ λένπ ρνλδξηθνχ πξντφληνο.» 

14.  Η ΔΔΣΣ εμέηαζε ηελ αλσηέξσ επηζηνιή θαζψο επίζεο θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή 

αλαζεσξεκέλν θείκελν θαη δηαπίζησζε φηη ν ΟΣΔ έρεη ιάβεη ππφςε ην ζχλνιν ησλ 

παξαηεξήζεψλ απηήο (ζεκείν 10) θαη ησλ θπξηνηέξσλ ζεκείσλ ησλ παξφρσλ 

(ζεκείν  11). 

15. Δπηπξφζζεηα, ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ κε βάζε ηελ ΔΔΣΣ ΑΠ 

636/37/19-1-2012 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο θαη Έγρπζεο Ιζρχνο ζην 

Γίθηπν Πξφζβαζεο» (ΦΔΚ 729/Β΄/13-3-2012), ν  ΟΣΔ κε ηελ κε αξηζκ. πξση. 

ΔΔΣΣ 43038/19-11-2012 επηζηνιή ηνπ, πξνψζεζε ζηελ ΔΔΣΣ ζηνηρεία θαη 

κεηξήζεηο ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη: α) νη ηηκέο ηεο πξνζαξκνζκέλεο ειεθηξηθήο 

απφζηαζεο, πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί είηε κέζσ κεηξήζεσλ είηε κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κνληέινπ θαισδίσλ ραιθνχ, ησλ 600 εκπνξηθά δηαζέζηκσλ θακπηλψλ 

γηα παξνρή ππεξεζίαο VDSL, β) ηηο αλαιπηηθέο κεηξήζεηο πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ 

εμαγσγή ηεο ηηκήο ηεο ειεθηξηθήο απφζηαζεο ζε 282 VDSL θακπίλεο ηεο Αηηηθήο. 

Καηά δήισζε ηνπ ΟΣΔ, ε κάζθα έρεη εθαξκνζηεί θαη ζηηο 600 εκπνξηθά δηαζέζηκεο 

θακπίλεο γηα παξνρή ππεξεζίαο VDSL. Ο έιεγρνο ζπκκφξθσζεο ηνπ ΟΣΔ κε ηνπο 
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φξνπο ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ, απνηειεί αληηθείκελν ρσξηζηήο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ 

ηεο ΔΔΣΣ. 

16. Δλ ζπλερεία ε ΔΔΣΣ απνδειηίσζε ηηο ππνβιεζείζεο απαληήζεηο ζηε δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε, ηα βαζηθά ζεκεία ησλ νπνίσλ έρνπλ σο εμήο: 

i. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πάξνρνη ζεκεηψλνπλ φηη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο  παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζζνχλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζπλδπαζκέλνπ πξντφληνο θαη λα αληηκεησπηζζνχλ εληαία. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη δηαδηθαζίεο παξαγγειίαο/παξάδνζεο, 

βιαβνιεςίαο/ βιαβνδηαρείξηζεο θαη ππνινγηζκνχ ξεηξψλ. Γεδνκέλνπ φηη ε 

ππεξεζία ΔΜΑ απνηειεί ζπλδπαζκφ ησλ πθηζηάκελσλ πξντφλησλ ΑΠΣνΒ 

θαη ΥΔΠ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη αξρηθά ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα 

αληηκεησπίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο Πξνζθνξέο Αλαθνξάο ΑΠΣνΒ (ε 

αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηεο νπνίαο επίθεηηαη ζην άκεζν κέιινλ) θαη ΥΔΠ. 

Ωζηφζν, θαιεί ηνλ ΟΣΔ εληφο εμακήλνπ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο, 

λα δηακνξθψζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο παξφρνπο, εληαίεο δηαδηθαζίεο 

παξαγγειίαο/παξάδνζεο, βιαβνιεςίαο, βιαβνδηαρείξηζεο θαη ππνινγηζκνχ 

ξεηξψλ γηα ην πξντφλ ΔΜΑ. Οη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο ζα ελζσκαησζνχλ ζε 

κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζε ησλ Πξνζθνξψλ Αλαθνξάο ΑΠΣνΒ θαη ΥΔΠ. 

ii. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πάξνρνη έζεζαλ ηερληθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε αλαγλψξηζε ηνπ 

ηεξκαηηθνχ ηνπ ζπλδξνκεηή, ν αξηζκφο ησλ παξερφκελσλ VLANs αλά 

ζπλδξνκεηή θαη αλά πάξνρν, ν θαζνξηζκφο απνδεθηψλ ηηκψλ ζπγρξνληζκνχ 

ηεο ππεξεζίαο, παξάκεηξνη εγθαηάζηαζεο ησλ VDSL modems. Η ΔΔΣΣ 

ζεσξεί φηη ηα ζεκεία απηά δελ απνηεινχλ θξαγκφ γηα ηελ αξρηθή δηάζεζε ηεο 

ππεξεζίαο. ε θάζε πεξίπησζε θξίλεη ηθαλνπνηεηηθή ηε δέζκεπζε ηνπ ΟΣΔ λα 

ζπλεξγαζηεί κε ηνπο παξφρνπο πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα 

πνπ ελδερνκέλσο παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λένπ 

ρνλδξηθνχ πξντφληνο. 

iii. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηφληζαλ φηη πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη 

ε πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο (QoS) έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

απνηειεζκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ (π.ρ. VoIP, IPTV) ζε επίπεδν ιηαληθήο. Η 

ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε πξνηεηλφκελε απφ ηνλ ΟΣΔ ηερληθή ιχζε ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία παξέρεη ηξία (3) VLANs αλά ζπλδξνκεηή θαη ηέζζεξα (4) αλά πάξνρν, 

ρσξίο εγγπήζεηο πνηφηεηαο ππεξεζίαο, είλαη θαηαξρήλ ηθαλνπνηεηηθή ιφγσ 

ηεο αξρηθά πεξηνξηζκέλεο αλακελφκελεο δηείζδπζεο ηεο ππεξεζίαο. Η ΔΔΣΣ 

θαιεί ηνλ ΟΣΔ, εληφο εμακήλνπ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο, λα 

δηακνξθψζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο παξφρνπο, ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε 

πινπνίεζεο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ πνηφηεηαο ππεξεζίαο γηα ην ρνλδξηθφ 

πξντφλ ΔΜΑ. 

iv. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηε δπλαηφηεηα 

παξνρήο απφ ηνλ ΟΣΔ εξγαιείνπ καδηθήο ππνβνιήο αηηεκάησλ ζην Π ΟΣΔ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηε δέζκεπζε ηνπ ΟΣΔ λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηή 

ζηνπο παξφρνπο ηελ 10ε/12/2012 (ζεκείν θ) θαη δεδνκέλνπ φηη ε αξρηθή 

δήηεζε ιηαληθψλ ππεξεζηψλ VDSL κπνξεί λα θαιπθζεί ηθαλνπνηεηηθά κέζσ 
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ηεο παξερφκελεο επί ηνπ παξφληνο απφ ηνλ ΟΣΔ δηεπαθήο ζην Π ΟΣΔ, ε 

ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ απνηειεί θξαγκφ γηα ηελ έλαξμε 

δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ. 

v. Κάπνηνη πάξνρνη ζεκείσζαλ φηη ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη κεηαβάζεηο απφ 

VPU ηχπνπ Β ζε VPU ηχπνπ Γ θαη ην αληίζηξνθν. Ο ΟΣΔ ήδε ελεκέξσζε 

ηελ ΔΔΣΣ κε επηζηνιή ηνπ (ζεκείν θβ), φηη ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ VPU 

ηχπνπ Β ζε VPU ηχπνπ Γ θαη ην αληίζηξνθν, ζα είλαη δηαζέζηκε ζηνπο 

παξφρνπο ζηηο 5/02/12 κέζσ ηνπ WCRM-LLU. Η ΔΔΣΣ ζεσξεί εχινγν ην 

ζρφιην θαη ηξνπνπνηεί αλαιφγσο ην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν. 

vi. Κάπνηνη πάξνρνη ζεσξνχλ φηη, ζην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν, πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ νη αλαθνξέο «ηζρχνπζα ζχκβαζε RUO» θαη «ηζρχνπζα 

ζχκβαζε RBO» κε αλαθνξά ζε «Πξνζθνξά Αλαθνξάο RUO» θαη 

«Πξνζθνξά Αλαθνξάο RBO» αληίζηνηρα. Γεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ αθφκα 

ππνγξαθεί απφ ηνπο παξφρνπο νη λέεο πκβάζεηο RBO ζχκθσλα κε ηελ 

αλαζεσξεκέλε Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΥΔΠ, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί εχινγν ην ζρφιην 

θαη ηξνπνπνηεί αλαιφγσο ην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν. 

vii. Κάπνηνη πάξνρνη ζεκεηψλνπλ φηη, ζην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν, δελ 

πξνβιέπεηαη ε ελεκέξσζε ησλ παξφρσλ σο πξνο ηελ επέθηαζε θαη ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία ησλ λέσλ KV. Γεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν  3.3 ζεκείν 10 ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο 

Πξφζβαζεο (ΑΠ ΔΔΣΣ 654/11/2012, ΦΔΚ 1846/Β/13-6-2012), ν ΟΣΔ 

νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) κήλεο πξν ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ DSLAMs ζε ππαίζξηεο θακπίλεο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί εχινγν 

ην ζρφιην θαη ηξνπνπνηεί ην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν. 

viii. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο επηζεκαίλνπλ φηη ηφζν ν παξερφκελνο 

ρξφλνο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π ΟΣΔ, φζν θαη ν ρξφλνο ειέγρνπ ησλ 

πηινηηθψλ ζπλδέζεσλ ηεο λέαο ππεξεζίαο είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη εθθξάδνπλ 

επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο λέαο ππεξεζίαο. Η ΔΔΣΣ 

θξίλεη φηη ην δηάζηεκα κίαο εβδνκάδαο  γηα ηηο δνθηκέο ζην λέν πεξηβάιινλ 

ηνπ Π ΟΣΔ, θαζψο επίζεο θαη ησλ (ηνπιάρηζηνλ) δχν εβδνκάδσλ γηα ηηο 

πηινηηθέο δνθηκέο ηεο λέαο ππεξεζίαο, είλαη θαηαξρήλ ηθαλνπνηεηηθφ.  

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:  

 

1. Γηαπηζηώλεη φηη ε δηαδηθαζία παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ, έηζη φπσο απηή 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 4190/26-10-2012 επηζηνιή ηνπ ΟΣΔ, 

ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ κε αξηζ. πξση. 43005/19-11-2012 επηζηνιή ηνπ ηδίνπ,  

ζρεηηθά κε: (i) ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VPU (Virtual 

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

ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VPU θαη (iii) ην ζρέδην ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VPU, φπσο δηακνξθψλεηαη κε ηελ παξνχζα, θαηφπηλ ησλ 

ζρνιίσλ ησλ παξφρσλ ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, είλαη ιεηηνπξγηθή ζχκθσλα κε ηα 
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ζεκεία (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ 18 ηεο Δλφηεηαο Β, ηνπ αηηηνινγηθνχ ηεο ΑΠ 

ΔΔΣΣ 665/5/10-10-2012 θαη ην άξζξν 1 (α) απηήο. Η ηξνπνπνηεκέλε δηαδηθαζία 

παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ πεξηγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα Απφθαζε 

Παξάξηεκα. 

2. Οξίδεη φηη γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VPU εθαξκφδεηαη ε ΑΠ 

ΔΔΣΣ 669/10/18-10-2012 (ΦΔΚ 2870/Β/25.10.2012), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

3. Οξίδεη φηη, θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 

665/5/18.09.2012 (ΦΔΚ 2731/Β/10.10.2012). 

4. Καιεί  ηνλ ΟΣΔ, εληφο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο, 

γηα ηελ βέιηηζηε παξνρή ηνπ ρνλδξηθνχ πξντφληνο ΔΜΑ, λα δηακνξθψζεη  ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο παξφρνπο: 

i. πξφηαζε πινπνίεζεο  επηπέδσλ πνηφηεηαο ππεξεζίαο (QoS), 

ii. δηαδηθαζία παξαγγειηνιεςίαο/παξάδνζεο ηνπ εληαίνπ πξντφληνο 

iii. δηαδηθαζία κεηξήζεσλ ζην ζηάδην ηεο παξάδνζεο θαη ηεο βιαβνιεςίαο, 

iv. εληαία δηαδηθαζία βιαβνιεςίαο/βιαβνδηαρείξηζεο, 

v. θαζνξηζκφ ξεηξψλ θαη δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ απηψλ σο εληαία δηαδηθαζία. 

5. Καιεί ηνλ ΟΣΔ λα πινπνηήζεη ζην Π ΟΣΔ ηε δπλαηφηεηα καδηθήο ππνβνιήο 

αηηεκάησλ ζην Π ΟΣΔ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 10ε/12/2012, ζχκθσλα κε ηελ κε 

αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 43005/19-11-2012 επηζηνιή ηνπ, ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο 

παξαηίζεηαη ζην ζεκείν 13 ηνπ αηηηνινγηθνχ ηεο παξνχζαο. 

6. Καιεί ηνλ ΟΣΔ  λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο παξφρνπο πξνθεηκέλνπ λα επηιχνληαη κε 

ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν πξνβιήκαηα πνπ ήδε εληνπίζηεθαλ απφ ηνπο παξφρνπο 

θαζψο θαη φζα ηπρφλ αλαθχςνπλ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λένπ 

ρνλδξηθνχ πξντφληνο ΔΜΑ. 

7. Πξνζαξηάηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ην αθφινπζν 

Παξάξηεκα: 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. … ΤΜΒΑΖ ΑΓΔΜΟΠΟΗΖΣΖ ΠΡΟΒΑΖ ΣΟΝ 

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

ΠΡΟΒΑΖ   

 

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

 

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

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

«ΟΣΔ Α.Δ.» πνπ εδξεχεη επί ηεο Λεσθφξνπ Κεθηζίαο 99, 15124 Μαξνχζη Αηηηθήο, κε Α.Φ.Μ. 

094019245 Γ.Ο.Τ. Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ παξνχζα ζχκβαζε απφ 

ηνλ θ. Πάλν αξαληφπνπιν, Γεληθφ Γ/ληή Δγρψξησλ Παξφρσλ απηήο θαη ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο γηα 

ζπληνκία «ΟΣΔ» θαη  

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

εδξεχεη ζη ………………....... (ΠΟΛΗ)(ΣΚ), κε Α.Φ.Μ. …………...... θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα 

ηελ παξνχζα ζχκβαζε απφ η ………………………………, ……………………………… απηήο, ζην 

εμήο αλαθεξφκελε ζηελ παξνχζα σο «Πάξνρνο» 

 

Έρνληαο ππφςε:  

 

 Σελ ππ’ αξηζ. 614/13/28-7-2011 Απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο Παξνρήο 

(Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηχνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κεξηδφκελεο θαη πιήξσο 

απνδεζκνπνηεκέλεο πξφζβαζεο) ζε ζηαζεξή ζέζε, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ 

ελ ιφγσ Αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (3νο Γχξνο Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 1908/Β΄/30-8-2011), ηδίσο ηελ 

παξάγξαθν 4.1.6. απηήο, 

 Σελ ππ’ αξηζ. 614/12/28-7-2011 Απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο 

Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά θαη 

Τπνρξεψζεηο απηψλ (3νο Γχξνο Αλάιπζεο)» (ΦΔΚ 1983/Β΄/7-9-2011), ηδίσο ηηο παξαγξάθνπο 3.1.8., 

3.1.10., 3.1.11., 7.1.4.(iii)  απηήο. 

 Σε χκβαζε Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν Νν…………, 

 Σε χκβαζε Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο Νν………………., 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ θαη απνθαζίδνπλ ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο «Δηθνληθά Μεξηθά 

Αδεζκνπνίεηνο Βξόρνο (ΔΜΑ)» σο ζπλδπαζκέλνπ αηηήκαηνο κεηαμύ ησλ πθηζηακέλσλ θαη 

παξερνκέλσλ ήδε ππεξεζηώλ ηνπηθνύ βξόρνπ θαη V –Α.ΡΤ. [KV] ηύπνπ Β θαη Γ (V-Α.ΡΤ..BRAS[KV] 

θαη V-Α.ΡΤ..DSLAM[KV] αληίζηνηρα), φπσο απηέο νξίδνληαη κε βάζε ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην.  

 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ξεηψο ζπκθσλνχλ φηη νη ινηπνί φξνη ησλ κεκνλσκέλσλ ζπκβάζεσλ, ζην κέηξν πνπ 

δελ αληίθεηληαη ζηελ παξνχζα θαη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, παξακέλνπλ 

ζε ηζρχ σο αξρηθψο ζπκθσλήζεθαλ θαη έσο ηε ζπκθσλεκέλε ιήμε ή ηε ιχζε απηήο. 
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Πξνο πηζηνπνίεζε ησλ ζπκθσλεκέλσλ κε ηελ παξνχζα φξσλ, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά 

θαησηέξσ, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ππέγξαςαλ ην παξφλ ζε δχν πξσηφηππα θαη θαζέλαο έιαβε απφ έλα. 

 

Γηα ηνλ ΟΣΔ 

 

 

 

ΠΑΝΟ ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΝ. Γ/ΝΣΗ ΔΓΥΩΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ 

Γηα ηνλ Πάξνρν 
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Τπεξεζίεο ΔΜΑ 
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1 ΟΡΗΜΟΗ-ΤΝΣΜΖΔΗ 

1.1 Οξηζκνί 

Γίθηπν Πξόζβαζεο Νέαο Γεληάο (NGA): ελζχξκαην δίθηπν πξφζβαζεο ην νπνίν απνηειείηαη 

εμνινθιήξνπ ή ελ κέξεη απφ νπηηθά ζηνηρεία δηθηχνπ (optical elements) ηθαλφ λα παξέρεη επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζε πνιχ πςειέο ηαρχηεηεο. 

 

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

Γξακκή): Σερλνινγία πξφζβαζεο κέζσ ηεο νπνίαο παξέρνληαη ππεξεζίεο πνπ απαηηνχλ πνιχ πςειέο 

ηαρχηεηεο ιήςεο θαη απνζηνιήο δεδνκέλσλ. 

 

ΔΔΑΠ – Δπξπδσληθόο Δμππεξεηεηήο Απνκαθξπζκέλεο Πξόζβαζεο (BRAS – Broadband 

Remote Access Server) 

Σν ζηνηρείν ηνπ Γηθηχνπ DSL ηνπ ΟΣΔ πνπ απνηειεί ην ινγηθφ ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ, 

ζηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο ησλ ηχπσλ πξνζβάζεσλ Α θαη Β, κε ην δίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ θαη ην νπνίν 

εμππεξεηεί ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ επηινγή ΠΑΡΟΥΟΤ θαη ππεξεζηψλ απφ ηνλ ηειηθφ 

Υξήζηε. 

 

V-Α.ΡΤ..BRAS[KV]: Η Αζχκκεηξνπ Ρπζκνχ χλδεζε (ηερλνινγίαο VDSL) ηνπ VDSL modem ζηνλ 

ρψξν ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε κε ηνλ ΔΔΑΠ, ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην DSLAM, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 

ππαίζξηα θακπίλα ηνπ ΟΣΔ θαη ην νπνίν εμππεξεηεί ηνλ Σειηθφ Υξήζηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

κεηαθνξά θίλεζεο απφ θαη πξνο ην δίθηπν ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ. 

 

V-Α.ΡΤ..DSLAM[KV]: Η Αζχκκεηξνπ Ρπζκνχ χλδεζε (ηερλνινγίαο VDSL) ηνπ VDSL modem 

ζηνλ ρψξν ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε κε ηνλ αληίζηνηρν θφκβν πνιππιεμίαο, ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην 

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

Υξήζηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά θίλεζεο απφ θαη πξνο ην δίθηπν ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ. 

 

Δηθνληθά Μεξηθά Αδεζκνπνίεηνο Βξόρνο (ΔΜΑ): Ο Σνπηθφο Βξφρνο, απφ ηνλ νπνίν παξέρνληαη 

ζηνλ ΠΑΡΟΥΟ ππεξεζίεο θσλήο (κέζσ ηεο ππεξεζίαο βξφρνπ) θαη ππεξεζίεο VDSL (κέζσ ηεο 

ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV]). 

 

Π/ WCRM-VDSL: Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ζρεδηαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο πψιεζεο 

ησλ ππεξεζηψλ Υνλδξηθήο Α.ΡΤ.. ηερλνινγίαο VDSL. 

 

Ο.Κ.Τ.Α.BRAS - Οινθιεξσκέλε Κεληξηθή ύλδεζε ζην δίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ – BRAS: Η 

ζχλδεζε κε θπζηθά κέζα θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ κε ηνπο 
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ΔΔΑΠ ηνπ ΟΣΔ, κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά θίλεζεο απφ/πξνο ηνπ Γίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ πξνο/απφ ην 

δίθηπν ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ 

 

Ο.Κ.Τ.Α.DSLAM - Οινθιεξσκέλε Κεληξηθή ύλδεζε ζην δίθηπν DSL ηνπ Ο.Σ.Δ.− DSLAM: Η 

ζχλδεζε, κε θπζηθά κέζα θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ κε ηνλ 

θφκβν πνιππιεμίαο ζην Α/Κ ηνπ ΟΣΔ, κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά θίλεζεο απφ/πξνο ην Γίθηπν DSL ηνπ 

ΟΣΔ πξνο/απφ ην δίθηπν ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ. 

 

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

θπζηθά κέζα θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην ρψξν Φπζηθήο 

ζπλεγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ κε ηνπο ΔΔΑΠ ηνπ ΟΣΔ, κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά 

θίλεζεο απφ/πξνο ηνπ Γίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ πξνο/απφ ην δίθηπν ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ. 

 

Τ.ΜΔ.Φ..DSLAM − ύλδεζε Μεηάδνζεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο – DSLAM: Η ζχλδεζε, κε 

θπζηθά κέζα θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην ρψξν Φπζηθήο 

πλεγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ κε ηνλ θφκβν πνιππιεμίαο ζην Α/Κ ηνπ ΟΣΔ, ην 

νπνίν απνηειεί ζεκείν ζπγθέληξσζεο ησλ αληίζηνηρσλ DSLAMs, κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά θίλεζεο 

απφ/πξνο ην Γίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ πξνο/απφ ην δίθηπν ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ. 

 

«Αζηηθό Κέληξν (Α/Κ)»: Σν θηίξην εληφο ηνπ νπνίνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν Γεληθφο Καηαλεκεηήο 

ΟΣΔ ζηνλ νπνίν θαηαιήγεη ην ζηαζεξφ ηειεθσληθφ δίθηπν ραιθνχ ηεο πεξηνρήο. H DSL πξφζβαζε 

ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο πεξηνρήο παξέρεηαη απφ αληίζηνηρα DSLAMs ηα νπνία ππάγνληαη ζην ελ ιφγσ 

θηίξην (θέληξν) θαη είηε εγθαζίζηαληαη εληφο ηνπ θηηξίνπ είηε ζε ππαίζξηεο θακπίλεο. Δηδηθά ηα 

DSLAMs πνπ εγθαζίζηαληαη ζε ππαίζξηεο θακπίλεο, ελδέρεηαη λα ππάγνληαη ζε ΑΚ δηαθνξεηηθφ απφ 

ην νηθείν ΑΚ. πλεπψο γηα ηα ελ ιφγσ DSLAMs ε επξπδσληθή θίλεζε ζα παξαδίδεηαη ζηνλ Πάξνρν 

ζην ΑΚ πνπ ππάγνληαη ηα DSLAMs. Η αληηζηνίρηζε κεηαμχ ησλ ΑΚ ζηα νπνία ππάγνληαη ηα ελ ιφγσ 

DSLAMs θαη ησλ DSLAMs ζα θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζηνπο ΠΑΡΟΥΟΤ.    

 

1.2 πληκήζεηο 

Α/Κ Αζηηθφ Κέληξν 

ΔΜΑ Δηθνληθά Μεξηθά Αδεζκνπνίεηνο Βξφρνο 

Π/ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

Σ/ Σειεθσληθή χλδεζε 

ΠΣνΒ Πιήξεο Σνπηθφο Βξφρνο 

ΣνΒ Σνπηθφο Βξφρνο 

Ο.Κ.Τ.Α. Οινθιεξσκέλε Κεληξηθή χλδεζε ζην δίθηπν DSL 
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Τ.ΜΔ.Φ.. χλδεζε Μεηάδνζεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο 

V-Α.ΡΤ..[K/V] 

Αζχκκεηξνπ Ρπζκνχ χλδεζε Σερλνινγίαο VDSL φπνπ 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 Παξερφκελε Τπεξεζία 

 

H ππεξεζία ΔΜΑ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ΠΑΡΟΥΟ λα παξέρεη ζηνλ Σειηθφ Υξήζηε VDSL ζπλδέζεηο 

κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ΟΣΔ (DSLAM OTE) θαη ππεξεζίεο θσλήο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ΠΣνΒ θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο ΠΣνΒ θαη V-Α.Ρ.Τ. 

[K/V]. 

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

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

 ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπ αθξαίνπ δηθηχνπ (escalit ή ραιχβδηλν) ζην ρψξν ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε 

θαη 

 ηνπ αληίζηνηρνπ BRAS ηνπ NGA δηθηχνπ, ζην νπνίν δξνκνινγείηαη ε θίλεζε απφ ην V-DSLAM 

(φπνπ ζπλδέεηαη ν Σειηθφο Υξήζηεο) 

ζε ζπλδπαζκφ κε ππεξεζίεο θσλήο, 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 κεηαμχ: 

 ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπ αθξαίνπ δηθηχνπ (escalit ή ραιχβδηλν) ζην ρψξν ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε 

θαη 

 ηνπ θφκβνπ πνιππιεμίαο (L2 / L3 Switch) πνπ βξίζθεηαη ζην Α/Κ ζην νπνίν ζπγθεληξψλεηαη ε 

θίλεζε ησλ V-DSLAMs (φπνπ ζπλδέεηαη ν Σειηθφο Υξήζηεο). 

ζε ζπλδπαζκφ κε ππεξεζίεο θσλήο, κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΣνΒ. 

Η ππεξεζία παξέρεηαη κφλν ζηα ζεκεία φπνπ ν VDSL εμνπιηζκφο είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζηελ ππαίζξηα 

θακπίλα (φπσο απηά επεθηείλνληαη ζηαδηαθά ζηα πιαίζηα παξνρήο ηεο πθηζηάκελεο ππεξεζίαο V-

Α.ΡΤ..[KV]). Η πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ζηαδηαθή επέθηαζε (roll-out) ηνπ δηθηχνπ VDSL [KV], 

παξέρεηαη κέζσ ηνπ Π/ WCRM-VDSL θαη ελεκεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) κήλεο πξν ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ DSLAMs ζε ππαίζξηεο θακπίλεο ζε λέα Α/Κ  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν  3.3 
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ζεκείν 10 ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, ΑΠ ΔΔΣΣ 654/11/2012, ΦΔΚ 

1846/Β/13-6-2012. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πξφζβαζε ηχπνπ Γ (πξφζβαζε ηχπνπ DSLAM), δηεπθξηλίδεηαη φηη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ην Α/Κ ζην νπνίν ηεξκαηίδνπλ νη ΠΣνΒ ελδέρεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην Α/Κ 

ζπγθέληξσζεο ηεο θίλεζεο απφ ηα  V-DSLAMs. πλεπψο, γηα ηα ελ ιφγσ Α/Κ ε επξπδσληθή θίλεζε ζα 

παξαδίδεηαη ζηνλ Πάξνρν ζε δηαθνξεηηθφ απφ ην νηθείν Α/Κ, ελψ ε αληηζηνίρηζε κεηαμχ ησλ A/K ζηα νπνία 

ππάγνληαη ηα ελ ιφγσ V-DSLAMs  θαη ησλ ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο ηεο θίλεζεο ζα θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ 

ΟΣΔ ζηνπο Παξφρνπο κέζσ ηνπ  Π.. WCRM-VDSL, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

 

2.2 Πξνυπνζέζεηο δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ 

Γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ, ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Πξνϋπόζεζε 1: Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα ππνγξάςεη χκβαζε RUO (ή λα δηαζέηεη χκβαζε RUO 

ήδε ζε ηζρχ) ε νπνία λα ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ππεξεζίεο Πιήξνπο Σνπηθνχ Βξφρνπ 

(ΠΣνΒ). 

 Πξνϋπόζεζε 2: Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα ππνγξάςεη χκβαζε RBO ε νπνία λα πξνβιέπεη παξνρή 

ππεξεζηψλ ηερλνινγίαο VDSL (ή λα δηαζέηεη χκβαζε RBO ήδε ζε ηζρχ) ε νπνία λα ηνπ δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ππεξεζίεο VDSL
1
. 

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

ηχπνπο Ο.Κ.Τ.Α. ή Τ.ΜΔ.Φ.. νη νπνίνη εμππεξεηνχλ ην Α/Κ ζην νπνίν αλήθεη ην V-DSLAM. 

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

Ο.Κ.Τ.Α. (ηχπνπ Α ή Β) ή Τ.ΜΔ.Φ.. (ηχπνπ Β) ελψ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ππεξεζίαο V-

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

 Πξνϋπόζεζε 4: Ο Σειηθφο Υξήζηεο λα βξίζθεηαη εληφο πεξηνρήο θάιπςεο ηεο ππαίζξηαο θακπίλαο 

ΟΣΔ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί VDSL-DSLAM . Η δηαζεζηκφηεηα απηή αλαθνηλψλεηαη ζηνλ Πάξνρν 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Π/ WCRM-VDSL. 

 

2.3 Πεξηνξηζκνί ζηε δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ 

Η ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ δελ είλαη εθηθηή ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη 

αληηζηνίρσο εθηθηή ε ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηφζν ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV] (φπσο νη 

πεξηπηψζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΥΔΠ) φζν θαη ηεο ππεξεζίαο ΑΠΣνΒ 

(φπσο νη πεξηπηψζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΑΠΣνΒ). 

                                                 
1
 Μεηαβαηηθά θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο νη Πάξνρνη πνπ δηαζέηνπλ ήδε ζε ηζρχ παιαηφηεξεο 

πκβάζεηο RUO θαη RBO πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο VDSL θαη Τ.ΜΔ.Φ.. ζα κπνξνχλ λα ππνγξάςνπλ 

ηελ πθηζηάκελε ζχκβαζε ηεο ππεξεζίαο VPU θαη λα ιακβάλνπλ ππεξεζίεο VPU θαη Τ.ΜΔ.Φ.. ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο ΑΠ 654/11/31-05-2012 ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ. Η κεηαβαηηθή πεξίνδνο νξίδεηαη κέρξη ηηο 29/3/2013. 
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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 απφ άιιεο Τπεξεζίεο 

H ππεξεζία ΔΜΑ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..BRAS[KV], (ΔΜΑ 

ηύπνπ Β), παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πθηζηάκελε ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α. (ηχπνπ Α ή Β) ή ηελ 

πθηζηάκελε ππεξεζία Τ.ΜΔ.Φ.. (ηχπνπ Β) ελψ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή 

ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..DSLAM[KV] (ΔΜΑ ηύπνπ Γ), παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πθηζηάκελε ππεξεζία 

Ο.Κ.Τ.Α. ηχπνπ Γ ή ηελ πθηζηάκελε ππεξεζία Τ.ΜΔ.Φ.. ηχπνπ Γ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ 

ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΥΔΠ. Σν επξπδσληθφ κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ, παξέρεηαη ζηηο ίδηεο 

ηαρχηεηεο θαη κε ηελ ίδηα πνηφηεηα θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξέρεηαη θαη ε αληίζηνηρε ππεξεζία V-

Α.ΡΤ..[KV] πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΥΔΠ. 

 

3.3 Σξφπνη Πψιεζεο 

Η παξαγγειία ηεο ππεξεζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ΠΑΡΟΥΟ κέζσ ηνπ Π/ WCRM-LLU ηνπ ΟΣΔ. 

 

3.4 Γηαδηθαζία Παξνρήο ΔΜΑ 

3.4.1 Η ππεξεζία ΔΜΑ ζπλίζηαηαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ επηκέξνπο πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ ΠΣνΒ θαη 

V-Α.ΡΤ.[KV]. Η ππεξεζία VPU δελ παξέρεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο δελ δηαζέηεη 

πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία δηθηχνπ ΟΣΔ πνπ ηνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ππεξεζίεο 

Πιήξνπο Σνπηθνχ Βξφρνπ (ΠΣνΒ) ή V-Α.ΡΤ.. 

3.4.2 Η παξαγγειηνιεςία ηεο ππεξεζία ΔΜΑ γίλεηαη κέζα απφ ην Π/ WCRM-LLU σο αθνινχζσο: 

3.4.2.1 Ο ΠΑΡΟΥΟ επηιέγεη ηνλ ιεηηνπξγνχληα βξφρν (W-LLU), απφ 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, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 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 βξφρν, 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 απηφκαηα λέν αίηεκα ρνξήγεζεο V-

Α.ΡΤ..[KV] ζην WCRM-VDSL, ραξαθηεξηζκέλν κέζσ θαηάιιεινπ πεδίνπ πνπ ππνδεηθλχεη φηη 

παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππεξεζία ΠΣνΒ. 

3.4.2.4 Σν αίηεκα V-Α.ΡΤ..[KV] αθνινπζεί ηελ πνξεία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζρεηηθή ζχκβαζε RBO. 
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3.4.2.5 Η ελεκέξσζε ηνπ ΠΑΡΟΥΟΤ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ αηηήκαηνο V-Α.ΡΤ..[KV] 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ην Π/ WCRM-VDSL. 

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

ζρεηηδφκελνο βξφρνο, κέζσ θαηάιιεινπ πεδίνπ κε ηελ πιεξνθνξία φηη παξέρεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία κέζσ απηνχ. 

3.5 Μεηαβάζεηο Τπεξεζηψλ 

Οη κεηαβάζεηο πνπ ζα ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία EMA είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο πθηζηάκελεο 

κεηαβάζεηο ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ΠΣνΒ θαη V-Α.ΡΤ..[KV], φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο 

Πξνζθνξέο Αλαθνξάο RUO θαη RBO, θαζψο θαη κεηαβάζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πξντφλησλ 

ΔΜΑ
2
 (VPU ηχπνπ Β/Γ ΣΠ1 VPU ηχπνπ Γ/Β ΣΠ2).  

.  

3.6 Καηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ 

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

(θαηάξγεζε ηνπ ΠΣνΒ), είηε κέζσ θαηάξγεζεο ηνπ επξπδσληθνχ ηεο κέξνπο (θαηάξγεζε ηνπ V-

Α.ΡΤ..): 

 Καηάξγεζε θσλεηηθνχ κέξνπο: Πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ ΠΣνΒ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ν V-Α.ΡΤ..[KV] (επξπδσληθφ κέξνο ηεο ΔΜΑ) θαζίζηαηαη ειιηπήο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη απνζπζρέηηζε ηνπ ιεηηνπξγνχληνο V-Α.ΡΤ.. απφ ηνλ ΠΣνΒ.  

 Καηάξγεζε επξπδσληθνχ κέξνπο: Πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θαηάξγεζεο ηεο ππεξεζίαο V-

Α.ΡΤ..[KV]. Ο ΠΑΡΟΥΟ δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ θαηάξγεζε ηεο παξνρήο ηεο ζχλδεζεο 

V-Α.ΡΤ..[KV] κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξψηνπ κήλα ππνρξεσηηθήο παξνρήο ηεο 

ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV]. ηελ πεξίπησζε απηή, πξαγκαηνπνηείηαη απνζπζρέηηζε ηνπ 

ιεηηνπξγνχληνο ΠΣνΒ απφ ηνλ V-Α.ΡΤ..[KV].  

 

3.7 Γηάξθεηα Παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ 

Η δηάξθεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. Ο ΠΑΡΟΥΟ δχλαηαη νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή επηζπκεί λα θαηαξγήζεη ηελ ππεξεζία ΔΜΑ, ππνβάιινληαο ζρεηηθφ αίηεκα, ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ αλσηέξνπ άξζξνπ «Καηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ». 

 

3.8 Γηαδηθαζία Βιαβνιεςίαο/Βιαβνδηαρείξηζεο 

3.8.1 Ο ΟΣΔ δέρεηαη αλαθνξέο βιαβψλ απφ ηνλ ΠΑΡΟΥΟ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, σο αθνινχζσο: 

 γηα ηελ ππεξεζία ΣνΒ (αλαθνξηθά κε ην θσλεηηθφ κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ), κέζσ ηνπ 

Π/ WCRM-LLU.  

                                                 
2
 Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβάζεηο ζα είλαη δηαζέζηκεο απφ 5-2-2013.  
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 γηα ηελ ππεξεζία V-Α.ΡΤ..[KV] (αλαθνξηθά κε ην επξπδσληθφ κέξνο ηεο ππεξεζίαο 

ΔΜΑ), κέζσ ηνπ Π/ WCRM-VDSL. 

3.8.2 Η αλαγγειία βιάβεο ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΑΠΣνΒ θαη ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΥΔΠ. 

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 κφλν ζηε θσλή (ΠΣνΒ), αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 

Παξάξηεκα «Βαζηθή πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ ΣνΒ» ηεο χκβαζεο Αδεζκνπνίεηεο 

Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο 

ΑΠΣνΒ, κε ηελ εμήο δηαθνξνπνίεζε: «ηε δήισζε βιάβεο, ν ΠΑΡΟΥΟ δχλαηαη λα επηιέγεη κφλν 

ην πεδίν «Σειεθσλία», θαη φρη ην πεδίν «ADSL». Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία άξζεο βιάβεο ΔΜΑ, δελ 

δηαπηζησζεί βιάβε ζηνλ ΠΣνΒ, ε βιάβε θιείλεη κε ππαηηηφηεηα ΠΑΡΟΥΟΤ, ελψ δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο επξπδσληθφηεηαο. 

3.8.5 ε πεξίπησζε βιάβεο, κφλν ζηελ επξπδσληθφηεηα, ελψ ιεηηνπξγεί θαλνληθά ε ππεξεζία θσλήο, ν 

Πάξνρνο ππνβάιεη αλαθνξά βιάβεο γηα ηελ ππεξεζία V-Α.ΡΤ..[KV], κέζσ ηνπ Π/ WCRM-

VDSL, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Δλφηεηα «Βιάβεο» ηνπ Κεθαιαίνπ «Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο 

Α.ΡΤ..» ηεο  ηζρχνπζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΥΔΠ. Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία άξζεο βιάβεο V-

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

επξπδσληθφηεηα, ε βιάβε θιείλεη κε ππαηηηφηεηα ΠΑΡΟΥΟΤ
3
. 

3.8.6 ε πεξίπησζε βιάβεο ηαπηφρξνλα ζηε θσλή θαη ζηελ επξπδσληθφηεηα: 

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

WCRM-LLU, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 20, παξ. 20.7.4 ηεο χκβαζεο Αδεζκνπνίεηεο 

Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα  Πξνζθνξά 

Αλαθνξάο ΑΠΣνΒ. 

 ε πεξίπησζε πνπ, ελψ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άξζε ηεο βιάβεο ζηνλ ΠΣνΒ (θσλεηηθφ κέξνο ηεο 

ππεξεζίαο ΔΜΑ), εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη βιάβε ζην επξπδσληθφ ηεο κέξνο, ηφηε ν 

ΠΑΡΟΥΟ ππνβάιεη αλαθνξά βιάβεο γηα ηελ ππεξεζία V-Α.ΡΤ..[KV], κέζσ ηνπ Π/ 

WCRM-VDSL, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Δλφηεηα «Βιάβεο» ηνπ Κεθαιαίνπ «Πεξηγξαθή 

Τπεξεζίαο Α.ΡΤ..» ηεο ηζρχνπζαο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΥΔΠ . Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία άξζεο 

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

ζηελ επξπδσληθφηεηα, ε βιάβε θιείλεη σο ππαηηηφηεηα ΠΑΡΟΥΟΤ. 

 

3.9 Θέκαηα Σηκνιφγεζεο 

                                                 
3
 Γηα ηελ πεξίπησζε παξφρσλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην θσλφζπρλν ηκήκα ηνπ ραιθνχ γηα παξνρή ππεξεζηψλ θσλήο 

ε δηαδηθαζία βιαβνδηαρείξηζεο ζα γίλεηαη κφλν κέζα απφ ην WCRM-VDSL θαη ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο βιάβεο ηεο 

ππεξεζίαο EMA ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηψλ πνπ αθνξνχλ ην θπζηθφ θνξέα. 



 

 

25 

 

Ο ΠΑΡΟΥΟ ηηκνινγείηαη σο αθνινχζσο: 

 Μεληαίν ηέινο: Η ηηκνιφγεζε ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 

669/10/18-10-2012 (ΦΔΚ2870/Β/2012),  βάζεη ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο ηηκήο ηεο ππεξεζίαο ηνπηθνχ 

ππν-βξφρνπ θαη ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ. [KV], φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο ηνπ ΟΣΔ. 

Γηα ην κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ πνπ αθνξά ηελ επξπδσληθφηεηα, δειαδή ηελ ππεξεζία V-Α.ΡΤ. 

[KV], ε ρξέσζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Δλφηεηα «Σέιε – Υξεψζεηο» ηεο ηζρχνπζαο 

Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΥΔΠ θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ηηκνιφγην ησλ ππεξεζηψλ ΥΔΠ. Γηα ην 

κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ πνπ αθνξά ηε θσλή (ΠΣνΒ), ε ρξέσζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα «Γηαδηθαζίεο Παξνρήο ΣνΒ-Σξφπνο Υξέσζεο», ζην Παξάξηεκα 

«Οηθνλνκηθνί Όξνη» ηεο χκβαζεο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΑΠΣνΒ. Η ρξέσζε ησλ ππεξεζηψλ ΔΜΑ πνπ 

αθνξά ηε θσλή ζα εκθαλίδεηαη ζην ηηκνιφγην ησλ ππεξεζηψλ ΑΠΣνΒ σο έθπησζε ζε ζρέζε κε ηελ 

ηηκή ηνπ πιήξνπο βξφρνπ. 

Γηα ηα ππφινηπα ηέιε ηζρχνπλ  

 Γηα ην κέξνο ηεο ππεξεζίαο ΔΜΑ πνπ αθνξά ηελ επξπδσληθφηεηα, δειαδή ηελ ππεξεζία V-

Α.ΡΤ..[KV], ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Δλφηεηα «Σέιε – Υξεψζεηο» 

ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο RBO θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο 

ΥΔΠ.  

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

ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα «Γηαδηθαζίεο Παξνρήο ΣνΒ-Σξφπνο Υξέσζεο», ζην Παξάξηεκα 

«Οηθνλνκηθνί Όξνη» ηεο χκβαζεο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΑΠΣνΒ. 

 

3.10 SLA Τπεξεζίαο ΔΜΑ 

3.10.1 Παξάδνζε ππεξεζίαο ΔΜΑ 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ξεηξψλ, ζα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ΔΜΑ θαηαηίζεηαη ζε πθηζηάκελν βξφρν, γηα ην αίηεκα απηφ ζα 

ηζρχεη ην πθηζηάκελν SLA ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV], ζχκθσλα κε ην θεθάιαην 6 «Βαζηθή 

πκθσλία (Basic SLA) – Α.ΡΤ..» ηεο ζρεηηθήο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο 

Πξφζβαζεο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ΔΜΑ θαηαηίζεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε αίηεκα λένπ βξφρνπ, ζα ηζρχεη 

ην πθηζηάκελν SLA ηεο ππεξεζίαο κε ην κεγαιχηεξν ρξφλν παξάδνζεο,. ε πεξίπησζε πνπ ε 

θαηαζθεπή ηνπ αηηήκαηνο VPU  μεπεξάζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεη ην αληίζηνηρν SLA ηεο 

ππεξεζίαο κε ην κεγαιχηεξν ρξφλν παξάδνζεο, ν ΟΣΔ γηα θάζε ΔΗ θαζπζηέξεζεο κεηά ηνλ 
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πξνβιεπφκελν ρξφλν ζα θαηαβάιεη ηηο ξήηξεο πνπ αλαινγνχλ γηα ηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο LLU θαη 

V-Α.ΡΤ., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα 4 ηεο ζρεηηθήο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο γηα ηελ 

Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη ζην θεθάιαην 6 «Βαζηθή πκθσλία (Basic SLA) 

– Α.ΡΤ..» ηεο ζρεηηθήο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο γηα ηε Υνλδξηθή Δπξπδσληθή Πξφζβαζε 

αληίζηνηρα. 
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ΜΔΡΟ Β: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
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Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο 

H ππεξεζία VPU  (ΔΜΑ) δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ΠΑΡΟΥΟ  λα παξέρεη ζηνλ Σειηθφ Υξήζηε VDSL2 

ζπλδέζεηο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ΟΣΔ (DSLAM OTE) θαη ππεξεζίεο θσλήο κέζσ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ΠΣνΒ θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο  ΠΣνΒ θαη 

V-Α.Ρ.Τ. [KV]. 

Αθνινπζνύλ νη εμήο δύν πεξηπηώζεηο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο : 

Πεξίπησζε 1. Η ππεξεζία ΔΜΑ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..BRAS[KV] (ΔΜΑ ηύπνπ 

Β), πνπ παξέρεη ζπλδέζεηο ηερλνινγίαο VDSL2 κεηαμχ: 

 ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπ αθξαίνπ δηθηχνπ (escalit ή ραιχβδηλν) ζην ρψξν ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε 

θαη 

 ηνπ αληίζηνηρνπ BRAS ηνπ NGA δηθηχνπ, ζην νπνίν δξνκνινγείηαη ε θίλεζε απφ ην V-DSLAM 

(φπνπ ζπλδέεηαη ν Σειηθφο Υξήζηεο) 

ζε ζπλδπαζκφ κε ππεξεζίεο θσλήο, κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΣνΒ. 

Πεξίπησζε 2. Η ππεξεζία ΔΜΑ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..DSLAM[KV] (ΔΜΑ ηύπνπ 

Γ), πνπ παξέρεη ζπλδέζεηο ηερλνινγίαο VDSL κεηαμχ: 

 ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπ αθξαίνπ δηθηχνπ (escalit ή ραιχβδηλν) ζην ρψξν ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε 

θαη 

 ηνπ θφκβνπ πνιππιεμίαο (L2 / L3 Switch) πνπ βξίζθεηαη ζην Α/Κ ζπγθέληξσζεο ησλ Ethernet 

DSLAMs  

ζε ζπλδπαζκφ κε ππεξεζίεο θσλήο, κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΣνΒ. Ο ηεξκαηηζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΣνΒ 

ελδέρεηαη λα είλαη ζε δηαθνξεηηθφ Α/Κ απφ ην Α/Κ ζπγθέληξσζεο ησλ Ethernet DSLAMs. πλεπψο, ε 

επξπδσληθή θίλεζε ελδέρεηαη λα παξαδίδεηαη ζηνλ Πάξνρν ζε δηαθνξεηηθφ Α/Κ απφ ην Α/Κ ζην νπνίν είλαη 

ζπλδεδεκέλα ηα V-DSLAMs. Η αληηζηνίρηζε κεηαμχ DSLAMs θαη ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο ηεο θίλεζεο 

Ethernet ησλ DLSAMs ζα θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζηνπο Παξφρνπο. 

Η ππεξεζία παξέρεηαη κφλν ζηα ζεκεία πνπ ν VDSL2 εμνπιηζκφο είλαη εγθαηαζηεκέλνο ζηελ ππαίζξηα 

θακπίλα (φπσο απηά επεθηείλνληαη ζηαδηαθά ζηα πιαίζηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV]). Η 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ζηαδηαθή επέθηαζε (roll-out) ηνπ δηθηχνπ VDSL2 [KV],  ζα αλαλεψλεηαη 

ηαθηηθά απφ ηνλ ΟΣΔ. 

ρεκαηηθή απεηθόληζε ππεξεζίαο VPU- (ΚV) 

 
Η παξνρή ηεο ππεξεζίαο VPU πινπνηείηαη παξεκβάιινληαο ζηελ πθηζηάκελε LLU ζχλδεζε ηνπ Παξφρνπ 

κηα κνλάδα MDF, ε νπνία, κε ρξήζε θαηάιιεινπ Splitter, επηηξέπεη ηελ ππέξζεζε ζε απηή κηαο VDSL2 

ζχλδεζεο.  

Η ππεξεζία παξέρεηαη απφ ελεξγφ εμνπιηζκφ ηνπ ΟΣΔ (Ethernet DSLAM εμνπιηζκέλα κε θάξηεο VDSL2) 

εγθαηεζηεκέλν ζε ππαίζξηεο θακπίλεο ζε ζέζεηο KV, πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ ζηα πιαίζηα ηνπ 

έξγνπ NGA (VPU-[KV]). 
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Οη εξγαζίεο δηαζχλδεζεο ζην δίθηπν πξφζβαζεο γίλνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ  ρσξίο λα απαηηείηαη απφ ηνλ Σ.Π. λα 

εθηειέζεη θάπνηα εξγαζία. 

Ο ΠΑΡΟΥΟ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ήδε ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο δηαζέζηκνπο ηχπνπο Ο.Κ.Τ.Α. ή 

Τ.ΜΔ.Φ.. νη νπνίνη εμππεξεηνχλ ην Α/Κ ζην νπνίν αλήθεη ην V-DSLAM φπνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ν 

Σειηθφο Υξήζηεο. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..BRAS[KV], ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ήδε ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α. (ηχπνπ Α ή Β) ή/θαη ππεξεζία Τ.ΜΔ.Φ.. (ηχπνπ Β). Γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..DSLAM[KV] ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ήδε Ο.Κ.Τ.Α. ηχπνπ Γ ή/θαη 

ππεξεζία Τ.ΜΔ.Φ.. ηχπνπ Γ. 

 

Δπηπξφζζεηα ν Σειηθφο Υξήζηεο πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο 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 φπσο θαη ζην πθηζηάκελν δίθηπν ΑΡΤBRAS ζε ζπλδπαζκφ κε 

πξφζβαζε ηχπνπ A ή Β. Ο ΟΣΔ, κέζσ ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..ΒΡΑ ζα παξέρεη αζχκκεηξνπ ξπζκνχ 

ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ ζχλδεζεο ηνπ DSL modem, ζην ρψξν ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε, κε εμνπιηζκφ 

ΔΔΑΠ (BRAS) ηνπ δηθηχνπ DSL ηνπ ΟΣΔ.  

Απηφ ζα ηζρχεη ηφζν γηα ηελ πθηζηάκελε ADSL θίλεζε φζν θαη γηα VDSL2 θίλεζε πξνεξρφκελε απφ λένπ 

ηχπνπ DSLAM.  

ε θπζηθφ επίπεδν ε  ππεξεζία V-ΑΡΤ_ΒRAS_KV, ζα παξέρεη ζην ηειηθφ ρξήζηε ηνπο επηκέξνπο 

ξπζκνχο VDSL2 πξφζβαζεο; 

 VDSL2:  έσο 50 / 5 Mbps 

 VDSL2: έσο 30 / 2,5 Mbps,  

ζε ρξήζηεο πεξηνρψλ φπνπ ππάξρεη παξνπζία θαηάιιειεο ππνδνκήο NGA. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

παξνρή απηψλ ησλ ξπζκψλ είλαη θαη ε χπαξμε θαηάιιεινπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηε κεξηά ηνπ πειάηε, 

κε ηερλνινγία VDSL2. Δηδηθά γηα ηνπο VDSL2 ξπζκνχο πξφζβαζεο κε δεδνκέλν φηη ν αληίζηνηρνο 

εμνπιηζκφο DSLAM έρεη uplink ηχπνπ Ethernet ζα παξέρεηαη κφλν PPP over Ethernet (PPPoE) connectivity, 

φρη PPP over ATM (PPPoA). Γηα ηηο ηαρχηεηεο VDSL2 ε ακθίδξνκε ζπλδξνκεηηθή θίλεζε 

εηζέξρεηαη/εμέξρεηαη ηνπ DSLAM θάλνληαο ρξήζε κνλαδηθνχ ινγηθνχ θπθιψκαηνο κε ρξήζε PTM 

ελζπιάθσζεο. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ελζπιάθσζεο ATM γηα ηηο ηαρχηεηεο VDSL2. Ο ζπλδξνκεηηθφο 

εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη παξακεηξνπνηεκέλνο θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηνλ παξαπάλσ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο. 

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

ηχπσλ πξφζβαζεο Α ή Β. 

Ο.Κ.Τ.Α.OLO–BRAS (πξφζβαζε ηχπνπ Α): Γηαηεξείηαη ε πξφζβαζε ηχπνπ Α γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. 

Η πξφζβαζε απηή ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηφζν ηελ πθηζηάκελε ADSL θίλεζε, φζν θαη ηελ VDSL2.  

Ο.Κ.Τ.Α. TYΠΟΤ Α 

BRAS cloud

Κτήριο Παρόχου

Κτήριο ΟΤΕ 

ΝΣΕ OTE (κηήπιο Παπόσος)

Ethernet Access Switch

OTE

OTE 

ΚΤΚΛΩΜΑ ΟΣΕ

ΚΤΚΛΩΜΑ ΟΣΕ

ηµείο 

Σεπµαηιζµού 

Κςκλώµαηορ ΟΣΕ

 

 
Ο.Κ.Τ.Α. TYΠΟΤ Β 

Ο.Κ.Τ.Α.ΦΤΠ–BRAS (πξφζβαζε ηχπνπ Β): Τπάξρεη δηαηήξεζε ηεο πξφζβαζεο ηχπνπ Α γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. Η πξφζβαζε απηή ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηφζν ηελ πθηζηάκελε ADSL θίλεζε, 

φζν θαη ηελ VDSL2. 



 

 

32 

 

! 
Τ.ΜΔ.Φ. TYΠΟΤ Β (BRAS) 

Η Τπεξεζία Τ.ΜΔ.Φ.. ηχπνπ Β (Τ.ΜΔ.Φ.. [BRAS]) αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν Σ.Π. ζπλδέεηαη κε 

έλα Π ΔΔΑΠ (BRAS) κε θπζηθά κέζα θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζην ρψξν Φ.. 

εμνπιηζκνχ ηνπ, γηα ηε δξνκνιφγεζε ηεο θίλεζεο DSL απφ φινπο ηνπο ΔΔΑΠ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Π 

ΔΔΑΠ απφ θαη πξνο ην δίθηπφ ηνπ.   Η ζχλδεζε ηνπ Σ.Π. κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ΟΣΔ πινπνηείηαη ζε νπηηθφ 

θαηαλεκεηή εγθαηεζηεκέλν ζην ρψξν Φ.. Ο Σ.Π. ρξεζηκνπνηεί θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ κεηαμχ ηνπ νπηηθνχ 

θαηαλεκεηή θαη ηνπ ηθξηψκαηνο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκφο 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 ΟΤΕ 
ΕΘΝ 

Εξοπλιζμόρ ΟΣΕ Ε ΝΤΜΑ Ή ΚΩΛΕΣΣΗ 

Switch 
OTE 

Ζεύγορ Οπηικών 
Θνών 

 
Μοναδικό VLAN 

ςπηπεζίαρ 

 

GE 

Υώπορ Φ.. Σ.Π.  

ημείο Σεπμαηιζμού  
Οπηικήρ ίναρ 

Τ.ΜΕ.Φ.. [BRAS-ΕΘΝ] 

Δίκηςο ΟΣΕ 
L3 Δπομολόγηζη 

 
 

Καηανεμηηέρ 

Φ/ 

BRAS ΟΤΕ 
ΕΘΝ 
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Τπεξεζία V-ΑΡΤ_DSLAM KV 

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

θνπφ έρεη λα παξέρεη πξφζβαζε ηχπνπ Γ ζε DSLAMs εγθαηεζηεκέλα ζε KV.  

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη είλαη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο αζχκκεηξνπ ξπζκνχ 

κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ ζχλδεζεο ηνπ xDSL modem, ζην ρψξν ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε κε ηνλ αληίζηνηρν θφκβνπ 

πνιππιεμίαο (L2 / L3 Switch) πνπ βξίζθεηαη ζην Α/Κ ζπγθέληξσζεο ησλ Ethernet DSLAMs. 

ε θπζηθφ επίπεδν ε  ππεξεζία V-ΑΡΤ_DSLAM_KV, ζα παξέρεη ζην ηειηθφ ρξήζηε ηνπο επηκέξνπο 

ξπζκνχο VDSL2 πξφζβαζεο; 

 VDSL2: έσο 50 / 5 Mbps 

 VDSL2: έσο 30 / 2,5 Mbps 

 

O εμνπιηζκφο ηνπ πειάηε (CPE) πξέπεη λα είλαη ν θαηάιιεινο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

ιεηηνπξγήζεη ζηηο παξαπάλσ ηαρχηεηεο. 

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

θίλεζε ε νπνία εηζέξρεηαη κέζα απφ ηελ VDSL πφξηα πξνο ην Ethernet uplink. Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο 

ε ακθίδξνκε ζπλδξνκεηηθή θίλεζε εηζέξρεηαη/εμέξρεηαη ηνπ DSLAM θάλνληαο ρξήζε κνλαδηθνχ ινγηθνχ 

θπθιψκαηνο κε ρξήζε PTM ελζπιάθσζεο. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ελζπιάθσζεο ATM γηα ηηο 

ηαρχηεηεο VDSL2. Ο ζπλδξνκεηηθφο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη παξακεηξνπνηεκέλνο θαηάιιεια 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ιεηηνπξγίαο. 

Αθνχ ε θίλεζε εμέιζεη απφ ην DSLAM πξνσζείηαη πξνο ηνλ αληίζηνηρν θφκβν πνιππιεμίαο (L2 / L3 

Switch) ζηνλ νπνίν είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλν.  

 Η ππεξεζία δελ ππνζηεξίδεη ηελ απεπζείαο πξνψζεζε θίλεζεο κεηαμχ ζπλδξνκεηψλ 

 Η ππεξεζία δελ πξνσζεί L2 πξσηφθνιια ζεκαηνδνζίαο (π.ρ. CDP, STP) ηα νπνία κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ΟΣΔ.  

 Η πξνψζεζε ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο γίλεηαη κε ηζνδχλακν ηξφπν,  φπσο θαη γηα ηηο αληίζηνηρέο 

ππεξεζίεο Ληαληθήο ηνπ ΟΣΔ.  
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Ο ΟΣΔ γηα απνθπγή δπζιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε broadcast θίλεζε λα απνηξέςεη 

flooding παθέησλ απφ ηε πιεπξά ηνπ Σ.Π. ζην δίθηπν ηνπ θαη λα ζέζεη άλσ φξην ζηνλ αξηζκφ ησλ MAC 

δηεπζχλζεσλ νη νπνίεο γίλνληαη γλσζηέο κέζσ ηεο ΟΚΤΑ ηνπ Παξφρνπ φζν θαη ζε απηέο νη νπνίεο 

γίλνληαη γλσζηέο απφ ηε κεξηά ηνπ ζπλδξνκεηή.  

Ο ηχπνο ελζπιάθσζεο κε ηνλ νπνίν ε θίλεζε θηάλεη ζην δίθηπν ηνπ παξφρνπ θαη ηα VLAN-Ids ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζα νξίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ. 

 

Η θίλεζε ηνπ Παξφρνπ  έρνληαο ζπγθεληξσζεί κέζσ ηεο ππεξεζίαο V-ΑΡΤ_DSLAM KV ζηνλ θφκβν 

πνιππιεμίαο (L2 / L3 Switch) ,  πξνσζείηαη ζην δίθηπφ ηνπ θάλνληαο ρξήζε κηαο εθ ησλ αληίζηνηρσλ 

παξαιιαγψλ ησλ ππεξεζηψλ ΟΚΤΑ ηχπνπ Γ ( DSLAM)  

 Ο.Κ.Τ.Α.OLO-DSLAM-ΣΟΠ 

 Ο.Κ.Τ.Α.ΦΤΠ -DSLAM-ΣΟΠ 

 Τ.ΜΔ.Φ..DSLAM-ΣΟΠ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Κάζε κία από ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο ΟΚΤΑ είλαη ζε ζέζε λα πξνσζήζεη θίλεζε πνπ πξνέξρεηαη 

κόλν από ηα DSLAM  (ΚV) ηνπ Α/Κ. 

 

ε θπζηθφ επίπεδν ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο ΟΚΤΑ_DSLAM ν Πάξνρνο ζα ζπλδέεηαη κε νπηηθή δηεπαθή 

1GigE.  

Αθνινπζνχλ ηα δηαγξάκκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο V-ΑΡΤ_DSLAM KV γηα θάζε ηχπν 

OKΤΑ ηχπνπ Γ : 

Ο.Κ.Τ.Α.ΦΤΠ-DSLAM-ΣΟΠ 

Οινθιεξσκέλε Σνπηθή χλδεζε ζην δίθηπν DSL πξφζβαζεο ηχπνπ Γ κε ρξήζε ίδησλ κέζσλ (απηφ-παξνρή). 

Η ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α.ΦΤΠ-DSLAM-ΣΟΠ, αθνξά ηνπηθή δηαζχλδεζε ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηελ θίλεζε 

ησλ Σειηθψλ Υξεζηψλ ελφο ΠΑΡΟΥΟΤ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα DSLAMs (πνπ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

Α/Κ) ζε έλα «ηνπηθφ» θχθισκα, ην νπνίν παξαδίδεηαη κέζσ νπηηθήο ίλαο ζε Φξεάηην Τπνδνρήο Παξφρσλ 

(ΦΤΠ) έμσ απφ ην θηίξην ηνπ ΟΣΔ. Ο ΠΑΡΟΥΟ ρξεζηκνπνηεί ίδηα κέζα (Καιψδην Οπηηθψλ Ιλψλ (ΚΟΙ), 

ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ, θιπ.) κεηαμχ ηνπ ΦΤΠ θαη ηνπ ρψξνπ ηνπ, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκφο 

ηνπ.  

 
 

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

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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Ο.Κ.Τ.Α.OLO-DSLAM-ΣΟΠ 

Οινθιεξσκέλε Σνπηθή χλδεζε ζην δίθηπν DSL πξφζβαζεο ηχπνπ Γ κε ρξήζε θπθιψκαηνο ΟΣΔ. 

Η ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α.OLO-DSLAM-ΣΟΠ, αθνξά ηνπηθή δηαζχλδεζε ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηελ θίλεζε 

ησλ Σειηθψλ Υξεζηψλ ελφο ΠΑΡΟΥΟΤ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα DSLAMs (πνπ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

Α/Κ) ζε έλα «ηνπηθφ» θχθισκα, ην νπνίν παξαδίδεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ κέζσ νπηηθήο ίλαο ζην ρψξν ηνπ 

ΠΑΡΟΥΟΤ εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Α/Κ, κε ηαπηφρξνλε παξνρή ηνπ 

απαξαίηεηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ.  
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Τ.ΜΔ.Φ.. [DSLAM]  
 

Η Τπεξεζία Τ.ΜΔ.Φ..[DSLAM] αθνξά ηνπηθή δηαζχλδεζε ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηελ θίλεζε ησλ 

ηειηθψλ ρξεζηψλ ελφο Σ.Π. απφ έλα ή πεξηζζφηεξα DSLAMs (πνπ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν Α/Κ) ζε έλα 

«ηνπηθφ» θχθισκα ην νπνίν παξαδίδεηαη, κέζσ νπηηθήο δηαζχλδεζεο, ζηνλ Οπηηθφ Καηαλεκεηή ζηελ 

αίζνπζα Φ.. 
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Παξάξηεκα 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ VDSL2 MODEM 

• Τπεξεζία VΑΡΤ_BRAS (30M, 50M) 

Πξνθεηκέλνπ ν ηεξκαηηθφο εμνπιηζκφο (Η/Τ ή LAN) ηνπ ρξήζηε λα επηθνηλσλήζεη κε ην δίθηπν ηνπ ISP θαη 

λα επηηχρεη ξπζκνχο ζχλδεζεο VDSL2 – έσο 30 & έσο 50Mbps απαξαίηεην λα ηεζνχλ, ζην modem, ηηκέο ζε 

νξηζκέλεο παξακέηξνπο εγθαηάζηαζεο. 

ηελ αθφινπζε παξάγξαθν δίλνληαη νη ηηκέο πνπ παίξλνπλ νη παξάκεηξνη απηνί θαηά ηελ ζχλδεζε ηνπ 

VDSL2 modem ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. 

Η αθξηβήο δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηηκψλ γηα απηέο ηηο παξακέηξνπο πεξηγξάθεηαη ζηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ εθάζηνηε xDSL modem. 

Σηκέο παξακέηξσλ εγθαηάζηαζεο, ηνπ VDSL2 MODEM 30/50Mbps, φηαλ ε επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ην 

BBRAS γίλεηαη κφλν κε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ PPPoE. 

1. Ρύζκηζε ηεο παξακέηξνπ VDSL2 MODE 
ηελ παξάκεηξν DSL MODE ηίζεηαη ε θαηάιιειε ηηκή γηα ππνζηήξημε VDSL2  ηαρπηήησλ: ITUG93.2 . 

πγθεθξηκέλα, 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 ηεξκαηηθφο εμνπιηζκφο (Η/Τ ή LAN) ηνπ ρξήζηε λα επηθνηλσλήζεη κε ην δίθηπν ηνπ ISP θαη 

λα επηηχρεη ξπζκνχο ζχλδεζεο VDSL2 – έσο 30 & έσο 50Mbps απαξαίηεην λα ηεζνχλ, ζην modem, ηηκέο ζε 

νξηζκέλεο παξακέηξνπο εγθαηάζηαζεο. 

ηελ αθφινπζε παξάγξαθν δίλνληαη νη ηηκέο πνπ παίξλνπλ νη παξάκεηξνη απηνί θαηά ηελ ζχλδεζε ηνπ 

VDSL2 modem ζην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ. 

Η αθξηβήο δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηηκψλ γηα απηέο ηηο παξακέηξνπο πεξηγξάθεηαη ζηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ εθάζηνηε xDSL modem. 

Σηκέο παξακέηξσλ εγθαηάζηαζεο, ηνπ VDSL2 MODEM γηα ηαρχηεηεο πξφζβαζεο έσο 30/50Mbps, φηαλ ε 

επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ην BBRAS γίλεηαη κφλν κε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ PPPoE. 

1. Ρύζκηζε ηεο παξακέηξνπ VDSL2 MODE 

H παξάκεηξνο DSL MODE ηίζεηαη ε θαηάιιειε ηηκή γηα ππνζηήξημε VDSL2  ηαρπηήησλ: ITUG 

993.2. πγθεθξηκέλα, Profile 17a, Bandplan: 998ADE17−M2x−B (Β8−12) 

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

3. H παξάκεηξνο User_VLAN γηα ην WAN interface: 835 

 Δγθαηάζηαζε modem ζε γξακκέο PSTN & ISDN 

Δπηζεκαίλνπκε φηη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζε γξακκέο VPU κε ηειεθσλία απφ ηνλ Σ.Π. ηερλνινγίαο 

PSTN/ISDN ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη αληίζηνηρνο PSTN/ISDN θεληξηθφο splitter ζηελ πιεπξά ηνπ 

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

Δπηπιένλ Πξνδηαγξαθέο ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ 

Πξνηείλεηαη θαη ν ηεξκαηηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ νη πειάηεο ησλ Παξφρσλ λα ππνζηεξίδεη ηα 

πξφηππα ηεο ΙΣU G.VECTOR & G.INP. 

 Backwards Compatibility κε ADSL2+ 

ε πεξίπησζε πνπ έλαο ηειηθφο πειάηεο πξνζσξηλά ρξεζηκνπνηεί ην ADSL2+ modem ηνπ, ηζρχεη ε 

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

 

 

 



 

 

39 

 

8. Η παξνχζα Απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο 

Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)». 

 

9. Η ηζρχο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο αξρίδεη απφ ηελ δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

10. Η παξνχζα Απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

               Γξ. ΛΔΩΝΙΓΑ  Ι. ΚΑΝΔΛΛΟ 

 


