
IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ  ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΤΥΠΟΥ  Γ 

 

Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), 

δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης (Τύπος Γ). Η 

ευρυζωνική πρόσβαση τύπου Γ, παρέχεται µόνο: 

 

• στα Α/Κ στα οποία ο ΟΤΕ δεν δύναται (υπό την έννοια του τεχνικά εφικτού κατ’ εύλογα 

αντικειµενική κρίση), να παρέχει συνεγκατάσταση στα πλαίσια των υποχρεώσεων του 

στην αγορά ΑΠΤοΒ, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

• σε περιπτώσεις ύπαρξης εξοπλισµού DSLAM εκτός του Α/Κ 

 

Στις περιπτώσεις αυτές, η κίνηση θα παραδίδεται στον Τηλεπ. Πάροχο στον κόµβο πολυπλεξίας 

που βρίσκεται στο συγκεκριµένο Α/Κ του ΟΤΕ. 

 

Προκειµένου ο Τηλεπ. Πάροχο να προσφέρει µέσω της πρόσβασης αυτής, υπηρεσίες ADSL σε 

Τελικούς Χρήστες θα πρέπει να διαθέτει: 

 

- Την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM η οποία αφορά τη δικτυακή σύνδεση µεταξύ του κόµβου 

πολυπλεξίας του συγκεκριµένου Α/Κ του ΟΤΕ και του σηµείου παρουσίας του Τηλεπ. 

Παρόχου και 

- Την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.DSLAM η οποία αφορά την πρόσβαση ADSL µεταξύ του σηµείου 

σύνδεσης του ADSL modem, στο χώρο του Τελικού Χρήστη, και του αντίστοιχου κόµβου 

πολυπλεξίας που βρίσκεται στο οικείο Α/Κ του ΟΤΕ. 

 

Τα Α/Κ στα οποία θα παρέχονται οι παραπάνω υπηρεσίες, θα ανακοινώνονται στα 

Πληροφοριακά Συστήµατα. του ΟΤΕ.  

 

1 Ο.Κ.ΣΥ.Α. DSLAM 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Προκειµένου ο Τηλεπ. Πάροχος να προσφέρει υπηρεσίες πρόσβασης και µεταφοράς κίνησης 

από και προς το δίκτυό του σε Τελικούς Χρήστες, θα πρέπει να συνδέσει το δίκτυο του µε τον 

κόµβο πολυπλεξίας του Α/Κ στο οποίο υπάγονται τα DSLAMs, όπου είναι συνδεδεµένοι οι 



Τελικοί Χρήστες. 

 

1.2 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ο ΟΤΕ παρέχει στον Τηλεπ. Πάροχο τις κάτωθι Υπηρεσίες Ο.Κ.ΣΥ.Α πρόσβασης τύπου Γ κατ’ 

επιλογή αυτού, 

 

Υπηρεσία Τύπος Πρόσβασης 

Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO-DSLAM-ΤΟΠ Γ 

Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ–DSLAM-ΤΟΠ Γ 

 

Στα Α/Κ στα οποία ο Τηλεπ. Πάροχος διαθέτει υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM, και για τα 

συγκεκριµένα DSLAMs που εξυπηρετούνται από αυτήν δεν θα µπορεί να λάβει υπηρεσία 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS και το αντίστροφο. Επιπλέον, στα Α/Κ στα οποία ο Τηλεπ. Πάροχος διαθέτει 

υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ, δεν θα µπορεί να λάβει υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ και 

το αντίστροφο. 

 

Ο Τηλεπ. Πάροχος θα συνδέεται µε φυσική διεπαφή Gigabit Ethernet. Σε κάθε Τηλεπ. Πάροχο 

θα παρέχεται λογική διασύνδεση (VLAN) χωρίς τη χρήση πρωτοκόλλου L2TP, ενώ η ταχύτητα 

πρόσβασής του θα καθορίζεται κατά περίπτωση µε εφαρµογή C.A.R. (Committed Access Rate) 

και θα λαµβάνει υπόψη τις εκάστοτε τεχνικές ιδιαιτερότητες όπως τον πιθανό διαφορετικό τρόπο 

φυσικής διασύνδεσης των DSLAM (οπτική ίνα ή ζεύγη χαλκού), καθώς και τους πιθανούς 

συνδυασµούς διαφορετικών διασυνδέσεων, στις περιπτώσεις που διασυνδέονται περισσότερα 

του ενός DSLAM ανά Α/Κ ΟΤΕ. 

 

Πιο συγκεκριµένα, διατίθενται από τον ΟΤΕ τα παρακάτω προϊόντα: 

1.2.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α.OLO-DSLAM-ΤΟΠ: Αφορά τοπική διασύνδεση η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των 

Τελικών Χρηστών ενός Τηλεπ. Παρόχου από ένα ή περισσότερα DSLAMs (που ανήκουν 

στο συγκεκριµένο Α/Κ) σε ένα «τοπικό» κύκλωµα, το οποίο παραδίδεται από τον ΟΤΕ στο 

χώρο του Τηλεπ. Παρόχου εντός των γεωγραφικών ορίων του συγκεκριµένου Α/Κ, µε 

ταυτόχρονη παροχή του απαραίτητου τερµατικού εξοπλισµού.  

 

∆ιάγραµµα της αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α. OLO-DSLAM-ΤΟΠ παρουσιάζεται στο 

ακόλουθο Σχήµα 1: 



 

 

Σχήµα 1: ΑΡΥΣDSLAM   και   ΟΚΣΥΑOLO-DSLAM-ΤΟΠ 

 

1.2.1.1.1 Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ: Αφορά τοπική διασύνδεη η οποία συγκεντρώνει την κίνηση των 

Τελικών Χρηστών ενός Τηλεπ. Παρόχου από ένα ή περισσότερα DSLAMs (που ανήκουν 

στο συγκεκριµένο Α/Κ) σε ένα «τοπικό» κύκλωµα, το οποίο παραδίδεται µέσω οπτικής ίνας 

σε Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ) έξω από το κτίριο του ΟΤΕ. Ο Τηλεπ. Πάροχος 

χρησιµοποιεί ίδια µέσα (Καλώδιο Οπτικών Ινών (ΚΟΙ), τερµατικό εξοπλισµό, κλπ.) µεταξύ 

του ΦΥΠ και του χώρου του, όπου είναι εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός του. 

∆ιάγραµµα της αρχιτεκτονικής δικτύου της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ παρουσιάζεται στο 

ακόλουθο Σχήµα 2: 
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Σχήµα 2: ΑΡΥΣDSLAM   και   ΟΚΣΥΑΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ 

 

 

1.3 ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Κ.ΣΥ.Α DSLAM 

1.3.1 Η πρόσβαση αυτή παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• στα Αστικά Κέντρα στα οποία ο ΟΤΕ δεν δύναται (υπό την έννοια του τεχνικά εφικτού 

κατ’ εύλογα αντικειµενική κρίση) να παρέχει συνεγκατάσταση στα πλαίσια των 

υποχρεώσεων του στην αγορά ΑΠΤοΒ, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

• σε περιπτώσεις ύπαρξης εξοπλισµού DSLAM εκτός του Αστικού Κέντρου. 

1.3.2 Η παροχή της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM προϋποθέτει την υπογραφή της Σύµβασης 

παροχής Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. 

1.3.3 Κατάθεση – Παραλαβή Αιτήσεων 

1.3.3.1 Ο Τηλεπ. Πάροχος που επιθυµεί διασύνδεση Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM σε ένα Α/Κ, καταθέτει 

µέσω FAX στην ∆/νση Εµπορικής Λειτουργίας του ΟΤΕ, εκδήλωση ενδιαφέροντος, 

αναφέροντας την επιθυµητή ταχύτητα του κυκλώµατος. 

1.3.3.2 Ταυτόχρονα µε την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο Τηλεπ. Πάροχος θα καταθέτει 

προβλέψεις των συνδέσεων Α.ΡΥ.Σ.DSLAM ανά ταχύτητα για το συκεκριµένο Α/Κ, οι 

οποίες θα αφορούν περίοδο έξι µηνών αρχοµένης από την παραπάνω ηµεροµηνία 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

1.3.3.3 Ο ΟΤΕ λαµβάνοντας υπόψη: 
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� Την εκδήλωση ενδιαφέροντος του Τηλεπ. Παρόχου και την επιθυµητή ταχύτητα του 

κυκλώµατος 

� τη φυσική διασύνδεση των DSLAM (οπτική ίνα ή ζεύγη χαλκού) 

� τους τύπους διασύνδεσης των DSLAMs µε το οικείο Α/Κ, 

� τις προβλέψεις των Τηλεπ. Παρόχων για το συγκεκριµένο Α/Κ 

 

οφείλει να απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία 

παραλαβής της παραπάνω εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

� για τη δυνατότητα της παροχής της υπηρεσίας, 

� για τις δυνατές χωρητικότητες που µπορεί να προσφέρει στον Τηλεπ. Πάροχο και 

� για την πιθανή ηµεροµηνία παροχής της υπηρεσίας. 

 

1.3.3.4 Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει τον Τηλεπ. Πάροχο εντός 

δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, ότι δεν είναι δυνατή η υλοποίηση των αιτούµενων, αναφέροντας τους 

λόγους αδυναµίας οι οποίοι πρέπει να είναι «αντικειµενικά αιτιολογηµένοι». 

 

1.3.3.5 Ο Τηλεπ. Πάροχος θα πρέπει να καταθέσει αίτηση για Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM εντός πέντε (5) 

εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της παραπάνω θετικής 

απάντησης του ΟΤΕ, σηµειώνοντας την χωρητικότητα σύνδεσης που του έχει 

υποδειχθεί από τον ΟΤΕ. 

 

1.3.3.6 Κάθε αίτηση ελέγχεται για τη σωστή συµπλήρωσή της και ως προς την ορθότητα και 

πληρότητά της και εφόσον εντοπιστούν τυχόν παραλείψεις ζητείται η εκ νέου κατάθεση 

της αίτησης από τον Τηλεπ. Πάροχο. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας προσµετρά 

από την ηµεροµηνία της ορθά συµπληρωµένης αίτησης. 

1.3.4 Χρονοδιάγραµµα ∆ιαδικασίας Παράδοσης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO-DSLAM-ΤΟΠ. 

a. Ο συνολικός µέγιστος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO-DSLAM-ΤΟΠ, δηλαδή το 

ακριβές χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία της αίτησης του Τηλεπ. 

Παρόχου, µέχρι την υλοποίηση της φυσικής σύνδεσης και την παράδοση της υπηρεσίας 

είναι: 

A. Έως 35 ΕΗ, όταν στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του 

Τηλεπ. Παρόχου υπάρχει διαθέσιµη η κατάλληλη αναµονή οπτικών 



ινών του ΟΤΕ. 

B. Έως 90 ΕΗ, όταν υπάρχει διαθέσιµη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε 

απόσταση µικρότερη των 50m από τον χώρο εγκατάστασης του 

εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου και απαιτούνται χωµατουργικές 

εργασίες ανάπτυξης την σχετικών υποδοµών. 

C. Στην περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική 

υποδοµή για τη φυσική πρόσβαση του Τηλεπ. Παρόχου (π.χ. 

διαθέσιµη οπτική ίνα δικτύου ΟΤΕ σε απόσταση µικρότερη των 50m 

από τον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου), η 

ηµεροµηνία παροχής της αιτούµενης υπηρεσίας θα καθορίζεται ανά 

περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση η ζητούµενη υπηρεσία θα παρέχεται 

το αργότερο εντός 120 ΕΗ από την κατάθεση της σχετικής αίτησης. 

b. Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/και 

παραλείψεις του Τηλεπ. Παρόχου ή/και του προσωπικού του, ή/και εξωτερικού συνεργάτη 

του, ή/και οποιουδήποτε τρίτου, όπως π.χ. η µη ύπαρξη εσωτερικού δικτύου οικοδοµής,, η 

µη σωστή ρύθµιση του εξοπλισµού του σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, η µη 

έγκαιρη παροχή στον ΟΤΕ της απαραίτητης για την ολοκλήρωση των απαιτούµενων 

εργασιών πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Τηλεπ. Παρόχου κ.α, δεν προσµετρώνται 

κατά τον υπολογισµό των ανωτέρω χρόνων παράδοσης  

c. Ως ηµεροµηνία λειτουργίας της αιτούµενης υπηρεσίας, θεωρείται η επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής της σύνδεσης του 

εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου. 

1.3.5 Χρονοδιάγραµµα ∆ιαδικασίας Παράδοσης Υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ 

a) Ο συνολικός µέγιστος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ, 

δηλαδή το ακριβές χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία της αίτησης 

του Τηλεπ. Παρόχου µέχρι την υλοποίηση της φυσικής σύνδεσης και την παράδοσή της 

υπηρεσίας είναι: 

A. Έως 30 ΕΗ, όταν στον χώρο πλησίον του Αστικού Κέντρου υπάρχει η 

κατάλληλη υποδοµή (πχ ΦΥΠ).  

B. Έως 50 ΕΗ, όταν στον χώρο πλησίον του Αστικού Κέντρου δεν 

υπάρχει υποδοµή (π.χ. ΦΥΠ) και απαιτούνται οι κατάλληλες εργασίες 

ανάπτυξης την σχετικών υποδοµών. 

b) Τυχόν καθυστερήσεις στις ανωτέρω διαδικασίες, οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή/ και 



παραλείψεις του Τηλεπ. Παρόχου, ή/και του προσωπικού του, ή/και εξωτερικού 

συνεργάτη του ή/και οποιουδήποτε τρίτου, όπως π.χ. η µη σωστή ρύθµιση του 

εξοπλισµού του σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, η µη έγκαιρη ολοκλήρωση 

των απαιτούµενων εργασιών του Τηλεπ. Παρόχου κ.α, δεν προσµετρώνται κατά τον 

υπολογισµό των ανωτέρω χρόνων παράδοσης 

c) Ως ηµεροµηνία λειτουργίας της αιτούµενης υπηρεσίας θεωρείται η επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής της σύνδεσης 

του εξοπλισµού του Τηλεπ. Παρόχου, στο Σηµείο Σύνδεσης. 

 

1.4 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

1.4.1 Μεταβολές υπηρεσίας  

Η µεταβολή των παρεχοµένων υπηρεσιών συνίσταται σε αλλαγή χωρητικότητας από τον  κόµβο 

πολυπλεξίας έως το  σηµείο παρουσίας του Τηλεπ. Παρόχου. Ο Τηλεπ. Πάροχος καταθέτει εγγράφως 

στον ΟΤΕ τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ο ΟΤΕ εντός 15 ΕΗ από την ανωτέρω ηµεροµηνία 

κατάθεσης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τηλεπ. Παρόχου, ενηµερώνει εγγράφως τον Τηλεπ. 

Πάροχο για τη δυνατότητα υλοποίησης της αιτούµενης µεταβολής ή εναλλακτικά τις δυνατές 

χωρητικότητες στις οποίες µπορεί να µεταβεί ο Τηλεπ. Πάροχος, καθώς επίσης και για την πιθανή 

ηµεροµηνία υλοποίησης της αιτούµενης µετάβασης.  

 

Ο Τηλεπ. Πάροχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτηµά του εγγράφως, εντός πέντε (5) 

εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της παραπάνω θετικής απάντησης του ΟΤΕ, 

σηµειώνοντας την χωρητικότητα σύνδεσης που του έχει υποδειχθεί από τον ΟΤΕ. 

 

Ο ΟΤΕ, το αργότερο εντός 20 ΕΗ από την ηµεροµηνία κατάθεσης του αιτήµατος του Τηλεπ. Παρόχου, 

υλοποιεί το σχετικό αίτηµα και ενηµερώνει εγγράφως τον Τηλεπ. Πάροχο για την υλοποίησή του. 

1.4.2 Μετάβαση Τύπου Πρόσβασης 

Μετάβαση θα επιτρέπεται µόνο µεταξύ των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO-DSLAM-ΤΟΠ  και Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-

DSLAM-ΤΟΠ Η διαδικασία µετάβασης ανάµεσα στις εν λόγω υπηρεσίες, προϋποθέτει την κατάθεση 

αίτησης µετάβασης από τον Τηλεπ. Πάροχο προς τον ΟΤΕ για τη νέα υπηρεσία. Με την 

ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας, καταργείται η παλιά. Ο ΟΤΕ δεν δύναται να καταργήσει την 

παλιά υπηρεσία εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η νέα.  



 

1.5 ΒΛΑΒΕΣ 

1.5.1 Χρόνος άρσης βλάβης 

Οι χρόνοι άρσης βλάβης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO-DSLAM-ΤΟΠ  και Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ είναι 

αντίστοιχα οι χρόνοι άρσης βλάβης των υπηρεσιών Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Α και Β όπως αυτοί 

αναφέρονται στο συνηµµένο ως Παράρτηµα VI - Βασική Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών ΧΕΠ 

(Basic SLA). 

 

1.6 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χ.Ε.Π (Basic SLA) 

1.6.1 Για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO-DSLAM-ΤΟΠ, ισχύει ότι και για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

τύπου Α 

1.6.2 Για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ, ισχύει ότι και για την υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. 

τύπου Β 

 

1.7 ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α OLO-DSLAM-ΤΟΠ  και Ο.Κ.ΣΥ.Α ΦΥΠ-DSLAM-ΤΟΠ διέπεται κατά τα λοιπά από τους 

ίδιους όρους της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς εκτός αν άλλως ορίζεται στο πλαίσιο του 

Παραρτήµατος αυτού. 



2 ΑΡΥΣDSLAM 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΣDSLAM 

 

Η υπηρεσία ΑΡΥΣDSLAM αφορά αποκλειστικά και µόνο την παροχή χονδρικής ευρυζωνικής 

πρόσβασης ασύµµετρου ρυθµού µεταξύ του σηµείου σύνδεσης του ADSL modem, στο χώρο του 

τελικού χρήστη µε τον αντίστοιχο κόµβο πολυπλεξίας που βρίσκεται σε σηµείο παρουσίας 

κεντρικού κατανεµητή (αστικό κέντρο ΟΤΕ) και παρέχεται µόνο: 

 

• στα Α/Κ στα οποία ο ΟΤΕ δεν δύναται (υπό την έννοια του τεχνικά εφικτού κατ’ εύλογα 

αντικειµενική κρίση) να παρέχει συνεγκατάσταση στα πλαίσια των υποχρεώσεων του 

στην αγορά ΑΠΤοΒ, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

• σε περιπτώσεις ύπαρξης εξοπλισµού DSLAM εκτός του Α/Κ. 

 

Η πρόσβαση στον Τηλεπ. Πάροχο θα παρέχεται στον κόµβο πολυπλεξίας του αστικού κέντρου 

του ΟΤΕ.  Σε κάθε τελικό χρήστη (ADSL modem) θα αντιστοιχεί ένα εικονικό κύκλωµα (VC).  

 

Τα Α/Κ στα οποία θα παρέχονται οι παραπάνω υπηρεσίες, θα ανακοινώνονται στα 

Πληροφοριακά Συστήµατα Α.ΡΥ.Σ. του ΟΤΕ.  

 

Η ευρυζωνική κίνηση όλων των τελικών χρηστών συγκεντρώνεται από τις τερµατικές τους 

συσκευές (ADSL modems) στα DSLAMs του ΟΤΕ. ∆εδοµένου ότι για την υλοποίηση της 

υπηρεσίας AΡΥΣDSLAM δεν χρησιµοποιείται BRAS του ΟΤΕ, ο διαχωρισµός της κίνησης και των 

υπηρεσιών των χρηστών των διαφορετικών Τηλεπ. Παρόχων γίνεται στο επίπεδο του 

υπερκείµενου κόµβου πολυπλεξίας.  

 

Η κίνηση από τα DSLAMs συγκεντρώνεται: 

• είτε µέσω ζευγών χαλκού και χρήση τεχνολογίας Ethernet First Mile (EFM) η οποία 

χρησιµοποιεί ζεύξεις Νx2Mbps παρέχοντας θεωρητικά µέγιστο uplink bandwidth 45Mbps1.  

• είτε µέσω οπτικής ίνας  

στον κόµβο πολυπλεξίας του αστικού κέντρου του ΟΤΕ στο οποίο υπάγονται τα DSLAMs.    

 

                                                      

1 Στην περίπτωση αυτή παρέχονται αποκλειστικά υπηρεσίες ADSL ταχύτητας έως 2Mbps. 



Ο ΟΤΕ παρέχει τελικά στον Τηλεπ. Πάροχο την υπηρεσία ΑΡΥΣDSLAM στις ίδιες ταχύτητες που 

ισχύουν για την υπηρεσία ΑΡΥΣ όπως εκάστοτε αυτό ισχύει, λαµβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω 

τεχνικούς περιορισµούς.   

 

Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµά του, να χρησιµοποιεί τo ζεύγος χαλκού για να παρέχει άλλες 

υπηρεσίες στον Τελικό Χρήστη, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα επηρεάζεται η παροχή της 

υπηρεσίας ΑΡΥΣDSLAM βάσει των όρων της παρούσης. 

 

Ο ΟΤΕ παρέχει στον Τηλεπ. Πάροχο συνδέσεις ΑΡΥΣDSLAM σε συνέχεια σχετικού αιτήµατός του, 

σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης.  

 

2.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “Α.ΡΥ.Σ” 

Οι περιορισµοί διάθεσης της υπηρεσίας ΑΡΥΣDSLAM αναφέρονται στην ενότητα 4.4 της παρούσας 

Προσφοράς Αναφοράς σε συνδιασµό µε τους περιορισµούς που προκύπτουν από την χρήση της 

τεχνολογίας Ethernet First Mile (EFM) που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 του παρόντος 

Παραρτήµατος. 

 

2.3 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

2.3.1 Μεταφορά 

2.3.1.1 Η σύνδεση ΑΡΥΣDSLAM δύναται να µεταφερθεί, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό σύµφωνα 

µε τις παραγράφους 4.6 και 4.7.3.2 της παρούσας προσφοράς λόγω της µεταφοράς 

της POTS ή ISDN – BRA σύνδεσης εντός της ίδιας αστικής περιοχής και σε DSLAMs 

στα οποία παρέχεται η υπηρεσία µετά από αίτηµα του Τηλεπ. Παρόχου. 

2.3.1.2 Επίσης σε περίπτωση που ο Τελικός Χρήστης αιτηθεί µεταφορά από έναν Τηλεπ. 

Πάροχο σε έναν άλλο, ο ΟΤΕ θα εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις διάθεσης 

της υπηρεσίας ΑΡΥΣDSLAM οπότε και θα πραγµατοποιείται η µεταφορά ενώ σε 

διαφορετική περίπτωση η υπηρεσία θα µετατρέπεται σε Α.ΡΥ.Σ., σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2.3.2 του παρόντος Παραρτήµατος . 

2.3.2 Μετατροπή Παρεχοµένων Υπηρεσιών   

 

∆εδοµένου ότι οι Τηλεπ. Πάροχοι λαµβάνουν από τον ΟΤΕ προϊόντα χονδρικής ευρυζωνικής 



πρόσβασης ΑΡΥΣDSLAM, δύνανται δε να ιδιοπαρέχουν τα προϊόντα αυτά και µέσω αδεσµοποίητης 

πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (πλήρη ή µεριζόµενο), τον οποίο επίσης λαµβάνουν από τον ΟΤΕ 

και προκειµένου να δίδεται η δυνατότητα στον τελικό καταναλωτή να επιλέγει µεταξύ των 

προσφεροµένων υπηρεσιών, δύνανται να εκδηλωθούν οι ακόλουθες µετατροπές: 

 

i.Μετατροπή της υπηρεσίας ΑΡΥΣDSLAM σε υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. και το αντίστροφο. 

ii.Μετατροπή της υπηρεσίας ΑΡΥΣDSLAM σε Πλήρη ή Μεριζόµενη Αδεσµοποίητη Πρόσβαση 

στον Τοπικό Βρόχο.  

iii.Μετατροπή της Πλήρους Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο σε ΑΡΥΣDSLAM 

(µε ή χωρίς φορητότητα): 

iv.Μετατροπή της Μεριζόµενης Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο σε 

υπηρεσία ΑΡΥΣDSLAM . 

 

∆ιευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου ο εξοπλισµός DSLAM τοποθετείται εκτός του Αστικού 

Κέντρου η υπηρεσία ΑΡΥΣDSLAM δεν είναι τεχνικά ισοδύναµη µε την αδεσµοποίητη πρόσβαση 

στον τοπικό βρόχο όσον αφορά στην ταχύτητα ευρυζωνικής πρόσβασης του τελικού χρήστη. 

 

2.4 ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η υπηρεσία ΑΡΥΣDSLAM διέπεται κατά τα λοιπά από τους ίδιους όρους της παρούσας Προσφοράς 

Αναφοράς εκτός αν άλλως ορίζεται στο πλαίσιο του Παραρτήµατος αυτού. 


