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Η. Πξόινγνο
Η παξνχζα δεκφζηα δηαβνχιεπζε έρεη εηνηκαζηεί απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή
Τειεπηθνηλσληψλ θαη Ταρπδξνκείσλ (ΔΔΤΤ) θαη αθνξά ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο
θάζκαηνο θαη έγρπζεο ηζρχνο ζην ελζχξκαην δίθηπν πξφζβαζεο.
Με ηελ παξνχζα δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ε ΔΔΤΤ δεκνζηνπνηεί πξνηεηλφκελν ζρέδην
Καλνληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απφςεηο θαη ζρφιηα απφ φινπο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ππνβάινπλ ηα ζρφιηά
ηνπο θάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζηα άξζξα ή ηηο παξαγξάθνπο πνπ αλαθέξνληαη.
Η δηάξθεηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο είλαη απφ 7 Ννεκβξίνπ 2011 κέρξη 9
Γεθεκβξίνπ 2011. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ επσλχκσο, ζηελ Διιεληθή
γιψζζα, ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή φρη αξγφηεξα απφ ηηο 9 Γεθεκβξίνπ
2011 θαη ψξα 13:00 µµ. Τπρφλ αλψλπκεο απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Οη
απαληήζεηο ζα δεκνζηεπηνχλ απηνχζηεο θαη επσλχκσο. Σε πεξίπησζε πνπ νη
απαληήζεηο πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε
εηδηθφ Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκνζηεπζνχλ.
Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε:
«Δημόζια Διαβούλεσζη αναθορικά με
ηον Κανονιζμό Διατείριζης Φάζμαηος και
Έγτσζης Ιζτύος ζηο Δίκησο Πρόζβαζης»
Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
ΕΕΤΤ
Λ. Κηθιζίας 60,
15125 Μαρούζι Αηηικής
Διεύθσνζη Ηλεκηρονικού Τατσδρομείοσ : anfp@eett.gr
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο είλαη δπλαηφ λα παξέρνληαη απφ ηελ
ΔΔΤΤ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο
πξέπεη λα ππνβάιινληαη επψλπκα, µφλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζηε
δηεχζπλζε: anfp@eett.gr
Σν παξόλ θείκελν δε δεζκεύεη ηελ ΔΔΣΣ σο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο ξύζκηζεο
πνπ ζα αθνινπζήζεη.
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ΗΗ. Πξνηεηλόκελν ρέδην Καλνληζκνύ

ΑΠΟΦΑΖ
Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ)
Έρνληαο ππόςε:
α.

Τηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3431/2006 «Πεξί Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 13/Α/03-02-2006) θαη ηδίσο ην άξζξν 3 πεξηπηψζεηο γ)
θαη δ) ζηνηρεία αα), ββ) θαη γγ), ην άξζξν 12 ζηνηρεία α, η, ηβ’, θδ, θζ θαη κα
απηνχ, ηα άξζξα 16, 17, 42 παξ. 2 θαη 3 θαη ην άξζξν 44 παξ. 3 πεξ. α απηνχ,

β.

ηελ Οδεγία 2009/140/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
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, Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 337 ηεο 18-12-2009, ζ. 37,

γ.

ηελ Οδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002, ζρεηηθά κε έλα θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα Γίθηπα
θαη Υπεξεζίεο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ (Οδεγία Πιαίζην), ηδίσο δε ηα
άξζξα 6 θαη 7,

δ.

ηελ Οδεγία 2002/19/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
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), ηδίσο δε ην άξζξν 12 απηήο,

ε.

ηε Σχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο θνηλνπνηήζεηο, ηηο πξνζεζκίεο θαη
ηηο δηαβνπιεχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 2002/21/EΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002
ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,

ζη.

ηελ απφθαζε ΔΔΤΤ Α.Π. 375/10/14-2-2006 «Καλνληζκφο Γηαδηθαζίαο
Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο», (ΦΔΚ 314/Β/16-03-2006)»,

δ.

ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ Α.Π. 531/065/23-07-2009 «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο
Φνλδξηθήο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κεξηδφκελεο
θαη πιήξνπο πξφζβαζεο) ζε κεηαιιηθνχο βξφρνπο θαη ππνβξφρνπο,
Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε Σεκαληηθή Ιζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά θαη
Υπνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο)», ηδίσο ηηο παξ. 5.1.4 θαη 5.1.7
ηνπ Κεθαιαίνπ Α.ΙΙΙ (Καλνληζηηθέο Υπνρξεψζεηο), ην Κεθάιαην Β θαζψο θαη
ην Παξάξηεκα ΙΙ απηήο, (ΦΔΚ 1550/Β/28-7-2009),

ε.

ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ Α.Π. 531/066/2009 «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο
Φνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε
Σεκαληηθή Ιζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά, θαη Υπνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο
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Αλάιπζεο)», (ΦΔΚ 1549/Β/28-7-2009),
ζ.

ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ Α.Π. 573/015/22-07-2010 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο
Αλαθνξάο ΟΤΔ 2010 γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Τνπηθφ Βξφρν
θαη ηηο Σπλαθείο Δπθνιίεο, ζε εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΤΤ ΑΠ
531/065/23-07-2009 (ΦΔΚ 1550/Β/28.07.2009)», (ΦΔΚ 1338/Β/31-8-2010),

η.

ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ Α.Π. 580/010/14-10-2010 «Τξνπνπνίεζε - Γηφξζσζε
δηαηάμεσλ ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΤΤ ΑΠ 573/015/22-7-2010 αλαθνξηθά κε ηελ
"Έγθξηζε ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΟΤΔ 2010 γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε
Πξφζβαζε ζηνλ Τνπηθφ Βξφρν θαη ηηο Σπλαθείο Δπθνιίεο, ζε εθαξκνγή ηεο
ΑΠ ΔΔΤΤ 531/065/23-07-2009" (ΦΔΚ 1338/Β/31-8-2010)», (ΦΔΚ
1814/Β/19-11-2010),

ηα.

ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ Α.Π. 573/012/22.07.2010 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο
Αλαθνξάο ΟΤΔ 2009 γηα ηελ Παξνρή ππεξεζηψλ Φνλδξηθήο Δπξπδσληθήο
Πξφζβαζεο, ζε εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΤΤ ΑΠ 531/066/23-7-2009
(ΦΔΚ 1549/Β/28-7-2009)», (ΦΔΚ 1364/Β/2-9-2010),

ηβ.

ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ ΑΠ. 596/08/17-03-2011 «Πξνζσξηλά κέηξα
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 6 ηεο Οδεγίαο Πιαίζην θαη ην άξζξν 16 παξ. 5
ηνπ Ν. 3431/2006 αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο
επξπδσληθήο πξφζβαζεο απφ ηνλ ΟΤΔ κέζσ δηθηχνπ πξφζβαζεο ζην νπνίν
έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί νπηηθή ίλα κέρξη ηνλ ππαίζξην θαηαλεκεηή
(FTTN/VDSL)», ηδίσο ην ζεκείν 32 ηνπ πξννηκίνπ θαη ηελ παξ. 1.5 απηήο
(ΦΔΚ 534/Β/6-4-2011), θνηλνπνηεζείζα ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηελ 15ε
Απξηιίνπ 2011,

ηγ.

ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ Α.Π. 614/013/28-07-2011 «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο
Φνλδξηθήο Παξνρήο (Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε Υπνδνκή Γηθηχνπ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κεξηδφκελεο θαη πιήξσο αδεζκνπνηεκέλεο
πξφζβαζεο) ζε ζηαζεξή ζέζε, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε Σεκαληηθή Ιζρχ
ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά θαη Υπνρξεψζεηο απηψλ (3νο Γχξνο Αλάιπζεο)», ηδίσο
ηηο παξ. 2.5.2 ζεκείν iv, 2.7 θαη 4.3 απηήο, (ΦΔΚ 1908/Β/30-08-2011),

ηδ.

ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ Α.Π. 614/012/2011 «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο
Φνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε
Σεκαληηθή Ιζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά, θαη Υπνρξεψζεηο απηψλ (3νο Γχξνο
Αλάιπζεο)», ηδίσο ηηο παξ. 2.5.6, 2.11 θαη 8.1 απηήο, (ΦΔΚ 1983/Β/07-092011),

ηε.

ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ Α.Π. 585/15/25-11-2010 «Σπγθξφηεζε Οκάδαο
Δξγαζίαο κε Αληηθείκελν ηελ Αλάπηπμε Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο Σπρλνηήησλ
ζην Γίθηπν Πξφζβαζεο»,

ηζη.

ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΤΤ Α.Π. 593/31/17-02-2011 «Σπγθξφηεζε Οκάδαο
Δξγαζίαο κε Αληηθείκελν ηελ Σχληαμε Σρεδίνπ Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο
Φάζκαηνο θαη Έγρπζεο Ιζρχνο ζην Γίθηπν Πξφζβαζεο»,

ηδ.

ηελ ππ’ αξηζκ. 6087/Φ010/21-06-2011 Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΔΤΤ
«Τξνπνπνίεζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ Απφθαζε ηεο
ΔΔΤΤ Α.Π. 585/15/25-11-2010 «Σπγθξφηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο κε
Αληηθείκελν ηελ Σχληαμε Σρεδίνπ Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο θαη
Έγρπζεο Ιζρχνο ζην Γίθηπν Πξφζβαζεο» θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ
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ρξφλνπ εξγαζίαο ηεο»,
Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη
δαπάλε ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ,
Απνθαζίδεη:

Άξζξν 1
Αληηθείκελν – Πεδίν Δθαξκνγήο
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο θαη Έγρπζεο
Ιζρχνο ζην Γίθηπν Πξφζβαζεο (εθεμήο «Καλνληζκφο») νξίδνπλ ζχλνιν
θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηνλ ηξφπν εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο δηαηάμεσλ
ελεξγνχ εμνπιηζκνχ ηερλνινγίαο xDSL ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ ράιθηλνπ
δηθηχνπ πξφζβαζεο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη ακνηβαίεο παξεκβνιέο
ιφγσ εηζαγσγήο ζεκάησλ ηερλνινγίαο xDSL.
2. Οη θαλφλεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ζα εθαξκφδνληαη απφ ην ζχλνιν
ησλ παξφρσλ δηθηχνπ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ νη νπνίνη
παξέρνπλ επξπδσληθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ηερλνινγίαο xDSL κε ρξήζε ηνπ
ράιθηλνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, σο ρξήζε ηνπ
ράιθηλνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο λνείηαη ε εγθαηάζηαζε δηαηάμεσλ πξφζβαζεο
ηερλνινγίαο xDSL θαη ε παξνρή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ ράιθηλνπ
δηθηχνπ πξφζβαζεο ηνπ δεκφζηνπ ζηαζεξνχ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ ηνπ
Οξγαληζκνχ Τειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ΟΤΔ») ζε επίπεδν
Τνπηθνχ Βξφρνπ ή Τνπηθνχ Υπν-βξφρνπ.
3. Σηφρνο ηνπ Καλνληζκνχ είλαη, κέζσ ηεο ζέζπηζεο θνηλψλ θαλφλσλ
ιεηηνπξγίαο γηα ηα ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο xDSL, λα δηαζθαιηζηεί ε ηζφηηκε
πξφζβαζε ζην ράιθηλν δίθηπν πξφζβαζεο φισλ ησλ παξφρσλ.
Άξζξν 2
Οξηζκνί
1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ νη ηερληθνί φξνη πνπ αλαθέξνληαη έρνπλ
ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη θαησηέξσ:
Αλεξρόκελε Εεύμε: Η δεχμε κε θαηεχζπλζε κεηάδνζεο ησλ ζεκάησλ πξνο
ην γεληθφ θαηαλεκεηή ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ ΟΤΔ ή ηνλ ππαίζξην
θαηαλεκεηή / ελδηάκεζν θαηαλεκεηή θπξίνπ δηθηχνπ.
Απεξρόκελν Γίθηπν: Τν ηκήκα ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο απφ ηνλ ππαίζξην
θαηαλεκεηή κέρξη ην ηεξκαηηθφ ζεκείν ηνπ δεκφζηνπ ζηαζεξνχ
ηειεθσληθνχ δηθηχνπ (εθεμήο «ΓΣΤΓ») ηνπ ΟΤΔ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
ζπλδξνκεηή.
Γίθηπν Πξόζβαζεο: Δίλαη ην ηκήκα ηνπ ΓΣΤΓ ηνπ ΟΤΔ απφ ην γεληθφ
θαηαλεκεηή ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ ΟΤΔ κέρξη ην ηεξκαηηθφ ζεκείν
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απηνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Καλνληζκνχ, σο δίθηπν πξφζβαζεο λνείηαη κφλν απηφ πνπ ρξεζηκνπνηεί σο
θπζηθφ κέζν κεηάδνζεο ζπλεζηξακκέλα δεχγε κεηαιιηθψλ (ράιθηλσλ)
θαισδίσλ.
Δλδηάκεζνο Καηαλεκεηήο Κπξίνπ Γηθηύνπ: Καηαλεκεηήο ν νπνίνο
παξεκβάιιεηαη ζην θχξην δίθηπν ζε ζεκείν κεηαμχ ηνπ γεληθνχ θαηαλεκεηή
ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ ΟΤΔ θαη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ππαίζξησλ
θαηαλεκεηψλ. Απνηειείηαη απφ θακπίλα θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ πνπ
εγθαζίζηαηαη επί ζηαζεξήο βάζεο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ αλαγθαίν ελεξγφ
θαη παζεηηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ή/θαη δεκφζηαο ηειεθσληθήο ππεξεζίαο ζε ζπλδξνκεηέο.
Ζιεθηξηθή Απόζηαζε: Ωο ειεθηξηθή απφζηαζε κεηαμχ δχν ζεκείσλ Α θαη
Β ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ νξίδεηαη ε εμαζζέλεζε ζήκαηνο πνπ εγρέεηαη ζην
ζεκείν Α θαη κεηξείηαη ζην ζεκείν Β ζηε ζπρλφηεηα 1.1MHz.
Καηεξρόκελε Εεύμε: Η δεχμε κε θαηεχζπλζε κεηάδνζεο ησλ ζεκάησλ
πξνο ηνλ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ ζπλδξνκεηή.
Κύξην Γίθηπν: Τν ηκήκα ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο απφ ην γεληθφ
θαηαλεκεηή ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ ΟΤΔ κέρξη ηνλ ππαίζξην θαηαλεκεηή.
Μεραληζκόο ειέγρνπ ηεο εγρεόκελεο ηζρύνο ζηελ αλεξρόκελε δεύμε
(Upstream Power Back-Off - UPBO): ηερληθή δηαδηθαζία πεξηνξηζκνχ ηεο
έγρπζεο ηζρχνο ζηελ αλεξρφκελε δεχμε γηα ηελ ηερλνινγία VDSL2,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζρεηηθφ πξφηππν.
Μεραληζκόο ειέγρνπ ηεο εγρεόκελεο ηζρύνο ζηελ θαηεξρόκελε δεύμε
(Downstream Power Back-Off - DPBO): ηερληθή δηαδηθαζία πεξηνξηζκνχ
ηεο έγρπζεο ηζρχνο ζηελ θαηεξρφκελε δεχμε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
πξφηππν G.997.1.
Πξνζαξκνζκέλε Ζιεθηξηθή Απόζηαζε: Μέγεζνο πνπ αθνξά ηα ζεκεία
εηζαγσγήο ζεκάησλ ηνπηθνχ ππν-βξφρνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεθηξηθή
απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ ΟΤΔ θαη ησλ ζεκείσλ απηψλ.
εκείν Δηζαγσγήο εκάησλ Σνπηθνύ Τπν-Βξόρνπ: Ο ππαίζξηνο
θαηαλεκεηήο ή ν ελδηάκεζνο θαηαλεκεηήο θπξίνπ δηθηχνπ.
Σνπηθόο Βξόρνο: Τν θπζηθφ θχθισκα ζπλεζηξακκέλνπ δεχγνπο
κεηαιιηθψλ θαισδίσλ πνπ ζπλδέεη ην ηεξκαηηθφ ζεκείν ηνπ ΓΣΤΓ ηνπ
ΟΤΔ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή κε ην Γεληθφ Καηαλεκεηή ηνπ
ΟΤΔ.
Σνπηθόο Τπν-βξόρνο: Τν ηκήκα ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ πνπ ζπλδέεη ην
ηεξκαηηθφ ζεκείν ηνπ ΓΣΤΓ ηνπ ΟΤΔ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή
κε ηνλ ππαίζξην θαηαλεκεηή / ελδηάκεζν θαηαλεκεηή θπξίνπ δηθηχνπ.
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Τπαίζξηνο Καηαλεκεηήο: Απνηειεί ηε δηεπαθή κεηαμχ ησλ θαισδίσλ ηνπ
θχξηνπ θαη ηνπ απεξρφκελνπ δηθηχνπ. Απνηειείηαη απφ ππαίζξηα θακπίλα
θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ, ε νπνία ηνπνζεηείηαη επί ζηαζεξήο βάζεο θαη
εμνπιίδεηαη κε ζηνηρεία ηεξκαηηζκνχ θαη δηαζχλδεζεο θαισδίσλ γηα ηνλ
ηεξκαηηζκφ ηνπ θπξίνπ θαη ηνπ απεξρφκελνπ δηθηχνπ θαη, ππφ
πξνυπνζέζεηο, κε ελεξγφ εμνπιηζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ επξπδσληθήο
πξφζβαζεο.
2. Όξνη ή θξάζεηο νη νπνίεο δελ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ Καλνληζκφ έρνπλ ηελ έλλνηα ε νπνία ηνπο απνδίδεηαη
ζην Ν.3431/2006 θαζψο θαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 580/010/14-10-2010 απφθαζε
ηεο ΔΔΤΤ: «Τξνπνπνίεζε - Γηφξζσζε δηαηάμεσλ ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΤΤ
ΑΠ 573/015/22-7-2010 αλαθνξηθά κε ηελ "Έγθξηζε ηεο Πξνζθνξάο
Αλαθνξάο ΟΤΔ 2010 γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Τνπηθφ Βξφρν
θαη ηηο Σπλαθείο Δπθνιίεο, ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΤΤ 531/065/23-072009"», φπσο ηζρχεη εθάζηνηε. Σηελ πεξίπησζε φπνπ θάπνηνο απφ ηνπο
νξηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ Καλνληζκφ δελ αλαθέξεηαη ζην
Ν.3431/2006 ή ζηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε, ν αληίζηνηρνο φξνο ή θξάζε
εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζην
δεπηεξνγελέο δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Άξζξν 3
Πξνδηαγξαθέο εκάησλ Σερλνινγίαο xDSL
1. Τα ζήκαηα ηερλνινγίαο xDSL πνπ επηηξέπεηαη λα εηζάγνληαη ζηα δηάθνξα
ζεκεία ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ
Καλνληζκνχ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ηερλνινγίαο xDSL, νθείινπλ λα
ζπκκνξθψλνληαη κε έλα απφ ηα θαησηέξσ πξφηππα:
Πξόηππα Σερλνινγίαο SDSL/ HDSL/SHDSL/SHDSL.bis
− ETSI TS 101 524 v1.4.1 “Access transmission system on metallic
access cables; Symmetrical single pair high bitrate Digital Subscriber
Line (SDSL) [ITU-T G.991.2 (2005) modified]” (2006-02)
− ETSI TS 101 135 v1.5.3 “Transmission and Multiplexing (TM); High
bit – rate Digital Subscriber Line (HDSL) transmission systems on
metallic local lines; HDSL core specification and applications for
combined ISDN-BA and 2048 Kbit/s transmission” (2000-09)
− ITU G.991.2 : Single-pair high-speed digital subscriber line (SHDSL)
transceivers (2003-12)
Πξόηππα Σερλνινγίαο ISDN
− ETSI TS 102 080, “Transmission and Multiplexing (TM); Integrated
Services Digital Network (ISDN) basic rate access. Digital
transmission system on metallic local lines” (2000-05)
− ETSI EN 300 011-1 V.1.2.2 (2000-05) “Integrated Services Digital
Network (ISDN); Primary rate User Network Interface (UNI); Part 1:
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Layer 1 specification”
Πξόηππα Σερλνινγίαο ADSL
− ETSI TS 101 388 v1.4.1. “Access transmission systems on metallic
access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) European specific requirements; (ITU-T G.992.1 modified)” (2007-08)
− ITU G.992.1: “Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)
transceivers”. (1999-06)
Πξόηππα Σερλνινγίαο ADSL2
− ETSI TS 103 388 v1.1.1. “Access transmission systems on metallic
access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL2) European specific requirements; (ITU-T G.992.3 modified)” (2008-05)
− ITU G.992.3 “Asymmetric Digital Subscriber Line transceivers-2
(ADSL2)” (2005-01)
− ITU G.992.4 “Splitterless Asymmetric Digital Subscriber Line
transceivers-2 (splitterless ADSL2)” (2005-01)
Πξόηππα Σερλνινγίαο ADSL2+
− ETSI TS 105 388 v1.1.1. “Access transmission systems on metallic
access cables; Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL2plus) European specific requirements; (ITU-T G.992.5 modified)” (2008-04)
− ITU G.992.5 “Asymmetric Digital Subscriber Line transceivers
Extended bandwidth ADSL2 (ADSL2+)” (2005-01)
Πξόηππν Σερλνινγίαο VDSL2
− ETSI TS 101 271 v1.1.1. “Access transmission systems on metallic
access cables; Very High Speed Digital Subscriber Line System
(VDSL2) - (ITU-T G.993.2 modified)” (2009-01)
− ITU G.993.2 “Very high speed Digital Subscriber Line 2” (2006-02)
Λνηπά Πξόηππα
− ITU-T G.997.1 “Physical layer management for digital subscriber line
(DSL) transceivers” (2009-04)
− ITU-T G.994.1 “Handshake procedures for digital subscriber line
(DSL) transceivers” (2007-02)
2. Ο θαηάινγνο ησλ πξνηχπσλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 1 είλαη εμαληιεηηθφο.
Σε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ησλ πξνηχπσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο Οξγαληζκνχο,
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηειεπηαία ζε
ηζρχ αλαζεψξεζε.
3. Σε θάζε πεξίπησζε, ε εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο ζην δίθηπν πξφζβαζεο
πξνυπνζέηεη αλαζεψξεζε ηνπ Καλνληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 11 ηνπ παξφληνο.
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Άξζξν 4
εκεία Δηζαγσγήο εκάησλ Σερλνινγίαο xDSL ζην Γίθηπν Πξόζβαζεο
1. Ωο ζεκεία εηζαγσγήο ζεκάησλ ηερλνινγίαο xDSL ζην δίθηπν πξφζβαζεο
νξίδνληαη:
α. Ο γεληθφο θαηαλεκεηήο ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ ΟΤΔ κε θαηεχζπλζε
κεηάδνζεο ησλ ζεκάησλ πξνο ηνλ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ
ζπλδξνκεηή (θαηεξρφκελε δεχμε).
β. Ο ππαίζξηνο θαηαλεκεηήο ή ν ελδηάκεζνο θαηαλεκεηήο θπξίνπ δηθηχνπ
κε θαηεχζπλζε κεηάδνζεο ησλ ζεκάησλ πξνο ηνλ ηεξκαηηθφ
εμνπιηζκφ ηνπ ζπλδξνκεηή (θαηεξρφκελε δεχμε).
γ. Τν ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπλδξνκεηή
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο ηνπ θηηξίνπ κέρξη
ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ζηαζεξνχ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ
ηνπ ΟΤΔ) κε θαηεχζπλζε κεηάδνζεο ησλ ζεκάησλ πξνο ην γεληθφ
θαηαλεκεηή ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ ΟΤΔ ή ηνλ ππαίζξην θαηαλεκεηή
/ ελδηάκεζν θαηαλεκεηή θχξηνπ δίθηπνπ (αλεξρφκελε δεχμε).
2. Η εηζαγσγή ζεκάησλ ηερλνινγίαο xDSL ζην δίθηπν πξφζβαζεο ζε άιια
ζεκεία, εθηφο ησλ νξηδφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ
επηηξέπεηαη. Οη πάξνρνη δηθηχνπ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
ππνρξενχληαη λα πεξηνξίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ελεξγνχ εμνπιηζκνχ
ηερλνινγίαο xDSL ζηα ζεκεία απηά.
3. Η εηζαγσγή ζεκάησλ ηερλνινγίαο xDSL ζηνλ ηνπηθφ ππν-βξφρν επηηξέπεηαη
κφλν ζε έλα ζεκείν, θαηά πξνηίκεζε πιεζηέζηεξα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
ζπλδξνκεηή. Σηελ πεξίπησζε φπνπ πάξνρνο δηθηχνπ θαη ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ εγθαηαζηήζεη ελεξγφ εμνπιηζκφ εηζαγσγήο
ζεκάησλ ηερλνινγίαο xDSL ζε ππαίζξην θαηαλεκεηή θαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη
πάξνρνη έρνπλ ήδε εγθαηαζηήζεη αληίζηνηρν εμνπιηζκφ – ν νπνίνο εμππεξεηεί
ελεξγνχο ζπλδξνκεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππαίζξηνπ θαηαλεκεηή – ζε
ελδηάκεζν θαηαλεκεηή θχξηνπ δίθηπνπ, πιεζηέζηεξα πξνο ην νηθείν αζηηθφ
θέληξν ηνπ ΟΤΔ, ηφηε νη ηειεπηαίνη ππνρξενχληαη λα εγθαηαζηήζνπλ άκεζα
ηνλ απαξαίηεην ελεξγφ εμνπιηζκφ ζηνλ αλσηέξσ ππαίζξην θαηαλεκεηή θαη λα
πξνζθέξνπλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζπλδξνκεηέο επξπδσληθέο ππεξεζίεο
πξφζβαζεο απφ ην ζεκείν απηφ. Δλαιιαθηηθά, θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε
ελεκέξσζε ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπο, νη πάξνρνη δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ
επξπδσληθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο απφ ην νηθείν αζηηθφ θέληξν.
4. Τα ζήκαηα ηερλνινγίαο VDSL2 πνπ εηζάγνληαη ζην δίθηπν πξφζβαζεο
νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ην ζρήκα θαηαλνκήο θάζκαηνο γηα ππεξεζίεο
αζχκκεηξνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο έσο ηε ζπρλφηεηα 12MHz (ζρήκα 998) ή
17.664MHz (ζρήκα 998ADE17), αλάινγα κε ην ζεκείν εηζαγσγήο, σο
νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
5. Σην Γεληθφ Καηαλεκεηή ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ ΟΤΔ επηηξέπεηαη, ππφ ηνπο
πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 5, ε εηζαγσγή ζεκάησλ ησλ θαησηέξσ ηερλνινγηψλ
xDSL:
α. HDSL
β. SDSL
γ. SHDSL / SHDSL.bis
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δ.
ε.
ζη.
δ.
ε.

ADSL / ADSL2 / ADSL2+ Annex A
ADSL / ADSL2 / ADSL2+ Annex B
ADSL2+ Annex M
ADSL2+ Annex L
VDSL2 κε πξνθίι, ζρήκα θαηαλνκήο θάζκαηνο θαη θαζκαηηθή
ππθλφηεηα ηζρχνο σο νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Πξνθίι
8b
12a

ρήκα Καηαλνκήο
Φάζκαηνο
998
998

Φαζκαηηθή
Ππθλόηεηα Ηζρύνο
998-M2x-A (B8-4)
998-M2x-A (B8-4)

6. Σηνλ ππαίζξην θαηαλεκεηή / ελδηάκεζν θαηαλεκεηή θπξίνπ δηθηχνπ
επηηξέπεηαη, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 5, κφλν ε εηζαγσγή ζεκάησλ
ησλ θαησηέξσ ηερλνινγηψλ:
α. ADSL2+ Annex A
β. ADSL2+ Annex Β
γ. VDSL2 κε πξνθίι, ζρήκα θαηαλνκήο θάζκαηνο θαη θαζκαηηθή
ππθλφηεηα ηζρχνο σο νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Πξνθίι
12a

ρήκα Καηαλνκήο
Φάζκαηνο
998

17a

998ADE17

Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα
Ηζρύνο
998-M2x-A (B8-4)
998-M2x-B (B8-6)
998ADE17-M2x-A (Β8-11)
998ADE17-M2x-B (Β8-12)

7. Σην ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπλδξνκεηή
επηηξέπεηαη, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 5, κφλν ε εηζαγσγή ζεκάησλ
ησλ ηερλνινγηψλ xDSL πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, αλάινγα κε ην ζεκείν εηζαγσγήο ζεκάησλ xDSL πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν πάξνρνο δηθηχνπ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
8. Τν ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπλδξνκεηή, ηδηαίηεξα
ζηελ πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ κε ρξήζε ηερλνινγίαο VDSL2, νθείιεη
λα είλαη ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ηεο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο ηνπ
θηηξίνπ ζην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ηνπ ΓΣΤΓ ηνπ ΟΤΔ θαη ζε θάζε πεξίπησζε
λα ζπλδέεηαη απεπζείαο κε απηφ, ρσξίο λα παξεκβάιινληαη νπνηεζδήπνηε
δηαθιαδψζεηο.
9. Σε θάζε πεξίπησζε, ε έγθξηζε λέσλ ζεκείσλ εηζαγσγήο ζεκάησλ ζην δίθηπν
πξφζβαζεο ή άιισλ ηερλνινγηψλ xDSL πνπ είλαη επηηξεπηφ λα εγθαζίζηαληαη
ζηα ζεκεία απηά, πξνυπνζέηεη αλαζεψξεζε ηνπ Καλνληζκνχ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο.
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Άξζξν 5
Γεληθνί Καλόλεο Λεηηνπξγίαο Δμνπιηζκνύ xDSL
1. Αλ δελ επηβάιιεηαη δηαθνξεηηθά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ν
εμνπιηζκφο πξέπεη λα ηεξεί ηα θαζκαηηθά φξηα ηζρχνο, φπσο απηά νξίδνληαη
ζηα ζρεηηθά δηεζλή πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο.
2. Γελ επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ζεκάησλ ηερλνινγηψλ ADSL/2/2+ πνπ πηνζεηνχλ
θαζκαηηθή επηθάιπςε ηεο αλεξρφκελεο θαη ηεο θαηεξρφκελεο δεχμεο.
3. Σηελ πεξίπησζε φπνπ πάξνρνο δηθηχνπ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ έρεη εγθαηαζηήζεη εμνπιηζκφ ηερλνινγίαο xDSL παιαηφηεξεο
γεληάο ν νπνίνο απνδεδεηγκέλα επηδξά αξλεηηθά, ιφγσ θαζκαηηθψλ
παξεκβνιψλ, ζηηο ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ηερλνινγίαο xDSL πνπ
πξνζθέξνληαη ζε ζπλδξνκεηέο, ππνρξενχηαη λα ηνλ απνκαθξχλεη ακέζσο θαη
λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη κε εμνπιηζκφ πνπ δελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα.
4. Οη ηερλνινγίεο ISDN, SDSL, HDSL, SHDSL/SHDSL.bis, ADSL/2/2+ Annex
B, L θαη M θαηαξρήλ επηηξέπνληαη γηα εγθαηάζηαζε ζην γεληθφ θαηαλεκεηή
ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ ΟΤΔ, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη δελ επηδξνχλ
αξλεηηθά ζηε ιεηηνπξγία ησλ ADSL2+ Annex A ή/θαη VDSL2.
5. Ωο αξλεηηθή επίδξαζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ νξίδεηαη ε ρεηξνηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο
ππεξεζίαο ιφγσ ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο ή αχμεζεο ηεο
ζπρλφηεηαο απνζπγρξνληζκψλ ηεο δεχμεο.
6. Ωο πξνο ηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε ζπλδξνκεηέο ISDN κε ρξήζε ησλ
ηερλνινγηψλ ADSL2/2+ Annex B, ιφγσ ηεο θαζκαηηθήο επηθάιπςεο ηεο
αλεξρφκελεο δεχμεο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ κε ηελ θαηεξρφκελε δεχμε ησλ
ηερλνινγηψλ xDSL πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνρή επξπδσληθψλ
ππεξεζηψλ ζε ζπλδξνκεηέο POTS, νη πάξνρνη δηθηχνπ θαη ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ελζαξξχλνληαη φπσο πεξηνξίζνπλ ηελ παξνρή
ηνπο, ελεκεξψλνληαο ηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδξνκεηέο ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα
πνπ πξνθαινχληαη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο θαη
παξέρνληαο ζε απηνχο ελαιιαθηηθέο ππεξεζίεο.
7. Γελ επηηξέπεηαη ε παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ
ηερλνινγηψλ xDSL, νη νπνίεο, ιφγσ πξνδηαγξαθψλ ρξήζεο θάζκαηνο, είλαη
δπλαηφ λα εκθαλίζνπλ παξαδηαθσλία ζε ζπλδξνκεηέο πνπ εμππεξεηνχληαη
απφ ζπλεζηξακκέλα δεχγε ηεο ίδηαο αζηεξνηεηξάδαο. Δλδεηθηηθά, δελ
επηηξέπεηαη ε παξνρή SDSL θαη ADSL κε ρξήζε δεπγψλ ηεο ίδηαο
αζηεξνηεηξάδαο ελψ, αληίζεηα, επηηξέπεηαη ε παξνρή HDSL θαη SDSL.
8. Τν κέγηζην κήθνο ηνπ θαισδίνπ πνπ ζπλδέεη εμνπιηζκφ ηερλνινγίαο xDSL κε
ην ζεκείν ζχλδεζεο ηνπηθνχ ππν-βξφρνπ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 100
κέηξα.
9. Η παξνρή ππεξεζηψλ ηερλνινγίαο VDSL2 κέζσ εμνπιηζκνχ πνπ
εγθαζίζηαηαη ζην Γεληθφ Καηαλεκεηή ελφο αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ ΟΤΔ
πεξηνξίδεηαη ζε ζπλδξνκεηέο πνπ ζπλδένληαη ζε ππαίζξην θαηαλεκεηή κε
ειεθηξηθή απφζηαζε απφ ην νηθείν αζηηθφ θέληξν ηνπ ΟΤΔ κηθξφηεξε ή ίζε
ησλ 20dB.
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Άξζξν 6
Καλόλεο Έγρπζεο Ηζρύνο Καηεξρόκελεο Εεύμεο γηα Δμνπιηζκό xDSL ν νπνίνο
ζπλδέεηαη ζην Γίθηπν Πξόζβαζεο
1. Η θαζκαηηθή ππθλφηεηα ηζρχνο εγρεφκελνπ ζήκαηνο ηερλνινγίαο xDSL ζην
γεληθφ θαηαλεκεηή ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ ΟΤΔ νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη
κε ηε θαζκαηηθή ππθλφηεηα ηζρχνο ηεο ηερλνινγίαο xDSL πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη νξίδεηαη ζηα ζρεηηθά δηεζλή πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 3. Δλεξγφο εμνπιηζκφο παξνρήο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κε ρξήζε
ηεο ηερλνινγίαο xDSL πνπ εγθαζίζηαηαη ζην γεληθφ θαηαλεκεηή ηνπ αζηηθνχ
θέληξνπ ηνπ ΟΤΔ δελ απαηηείηαη λα εθαξκφδεη κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο
εγρεφκελεο ηζρχνο ζηελ θαηεξρφκελε δεχμε.
2. Δλεξγφο εμνπιηζκφο παξνρήο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ κε ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο xDSL, πνπ εγθαζίζηαηαη ζε ζεκείν εηζαγσγήο ζεκάησλ ηνπηθνχ
ππν-βξφρνπ, νθείιεη λα εθαξκφδεη κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο εγρεφκελεο ηζρχνο
ζηελ θαηεξρφκελε δεχμε, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ITU-T G.997.1. Ο
ηεξκαηηθφο εμνπιηζκφο ηνπ ζπλδξνκεηή πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφο κε ηνλ
πξναλαθεξζέληα κεραληζκφ.
3. Οη παξάκεηξνη ηνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ ηεο εγρεφκελεο ηζρχνο ζηελ
θαηεξρφκελε δεχμε ηνπ πξνηχπνπ ITU-T G.997.1 ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
εγθαζίζηαηαη ζε ζεκείν εηζαγσγήο ζεκάησλ ηνπηθνχ ππν-βξφρνπ είλαη:
α. Φαζκαηηθή ππθλφηεηα ηζρχνο εγρεφκελνπ ζήκαηνο απφ ην αζηηθφ
θέληξν ηνπ ΟΤΔ (DPBOEPSD): Οξίδεηαη σο ε θαζκαηηθή ππθλφηεηα
ηζρχνο 998-M2x-A (B8-4) ηεο ηερλνινγίαο VDSL2.
β. Τν άλσ φξην ηεο θαζκαηηθήο ππθλφηεηαο ηζρχνο εγρεφκελνπ ζήκαηνο
ζε
ζεκείν
εηζαγσγήο
ζεκάησλ
ηνπηθνχ
ππν-βξφρνπ
(DPBOPSDMASKds) ηίζεηαη ζχκθσλα κε ην θαζκαηηθφ φξην ηζρχνο
ηεο ηερλνινγίαο xDSL πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη νξίδεηαη ζηα ζρεηηθά
δηεζλή πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3.
γ. Πξνζαξκνζκέλε ειεθηξηθή απφζηαζε (DPBOESEL): Γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο παξακέηξνπ απηήο, κεηξείηαη ε ειεθηξηθή απφζηαζε
κεηαμχ ηνπ νηθείνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ ΟΤΔ θαη ηνπ ζεκείνπ
εηζαγσγήο ζεκάησλ ηνπηθνχ ππν-βξφρνπ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία
ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο. Η ηηκή ηεο
πξνζαξκνζκέλεο ειεθηξηθήο απφζηαζεο επηιέγεηαη βάζεη ηνπ
θαησηέξσ πίλαθα.
Ηιεθηξηθή απφζηαζε
(ζε dB)
Απφ 0 έσο 5
Απφ 6 έσο 10
Απφ 11 έσο 15
Απφ 16 έσο 20
Απφ 21 έσο 30
Απφ 31 έσο 40
Απφ 41 έσο 50
Απφ 51 έσο 60
Απφ 61 έσο 70
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Πξνζαξκνζκέλε ειεθηξηθή
απφζηαζε
(ζε dB)
5
10
15
20
30
40
50
60
70

Απφ 71 έσο 80
Απφ 81 έσο 90
Μεγαιχηεξε απφ 90

80
90
100

δ. Παξάκεηξνη κνληέινπ ράιθηλνπ θαισδίνπ δηθηχνπ (DPBOESCMA,
DPBOESCMB θαη DPBOESCMC): Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ απηψλ
δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Παξάκεηξνο κνληέινπ θαισδίνπ
DPBOESCMA
DPBOESCMB
DPBOESCMC

Τηκή
0.15625
0.546875
0.21875

ε. Διάρηζηε σθέιηκε ηζρχο ζήκαηνο (DPBOMUS): Η παξάκεηξνο απηή
ηίζεηαη ζηελ ηηκή -96dBm/Hz.
ζη. Διάρηζηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ ηεο
εγρεφκελεο ηζρχνο ζηελ θαηεξρφκελε δεχμε (DPBOFMIN): Η
παξάκεηξνο απηή ηίζεηαη ζηελ ηηκή 138 KHz.
δ. Μέγηζηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ ηεο
εγρεφκελεο ηζρχνο ζηελ θαηεξρφκελε δεχμε (DPBOFMAX): Η
παξάκεηξνο απηή ηίζεηαη ζηελ ηηκή 3.75MHz.
Άξζξν 7
Καλόλεο Έγρπζεο Ηζρύνο Αλεξρόκελεο Εεύμεο γηα Δμνπιηζκό VDSL2 ν νπνίνο
ζπλδέεηαη ζην Γίθηπν Πξόζβαζεο
1. Ο εμνπιηζκφο VDSL2 πνπ εγθαζίζηαηαη ζην δίθηπν πξφζβαζεο νθείιεη λα
δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο κεραληζκνχ ειέγρνπ ηεο εγρεφκελεο
ηζρχνο ζηελ αλεξρφκελε δεχμε.
2. Ο κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο εγρεφκελεο ηζρχνο ζηελ αλεξρφκελε δεχμε πξέπεη
λα είλαη ζχκθσλνο κε ηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ
Καλνληζκνχ.
3. Ο εμνπιηζκφο VDSL2 πνπ εγθαζίζηαηαη ζην δίθηπν πξφζβαζεο ζα ιεηηνπξγεί
κε απελεξγνπνηεκέλν ηνλ αλσηέξσ κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο εγρεφκελεο ηζρχνο
ζηελ αλεξρφκελε δεχμε. Η αλσηέξσ απαίηεζε ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε
λεφηεξεο απφθαζεο ηεο ΔΔΤΤ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ
ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ θαηά ηελ επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο κε
ρξήζε εμνπιηζκνχ VDSL2.
Άξζξν 8
Παξνρή Πιεξνθνξηώλ - Μεηξήζεηο
1. Ο ΟΤΔ νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο παξφρνπο δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ
πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Τνπηθφ Βξφρν
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή απφζηαζε ησλ ζεκείσλ εηζαγσγήο
ζεκάησλ ηνπηθνχ ππν-βξφρνπ. Η ππνρξέσζε απηή πεξηνξίδεηαη κφλν γηα ηα
ζεκεία φπνπ έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί ελεξγφο εμνπιηζκφο ή πξφθεηηαη λα
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

εγθαηαζηαζεί θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθέο κεηξήζεηο. Η παξνρή ησλ
ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κέζσ πξφζβαζεο ησλ παξφρσλ ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΤΔ.
Ο ΟΤΔ νθείιεη λα θαηαρσξίδεη ηα δεδνκέλα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ζην πιεξνθνξηαθφ ηνπ ζχζηεκα ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
ζρεηηθψλ κεηξήζεσλ.
Οη κεηξήζεηο γηα ηελ εμαγσγή ηεο ηηκήο ηεο ειεθηξηθήο απφζηαζεο ελφο
ζεκείνπ εηζαγσγήο ζεκάησλ ηνπηθνχ ππν-βξφρνπ, δηελεξγνχληαη απφ ηνλ
ΟΤΔ πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξψηνπ εμνπιηζκνχ παξνρήο ππεξεζίαο
ηερλνινγίαο xDSL πνπ εγθαζίζηαηαη ζην ζεκείν απηφ. Ο ΟΤΔ ππνρξενχηαη
λα γλσζηνπνηεί ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ κεηξήζεσλ ζηελ ΔΔΤΤ θαζψο θαη
ζηνπο παξφρνπο δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο
Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Τνπηθφ Βξφρν, νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα λα
παξίζηαληαη ζηε δηελέξγεηα ησλ κεηξήζεσλ.
Ο ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο ηεο ειεθηξηθήο απφζηαζεο κεηαμχ ηνπ γεληθνχ
θαηαλεκεηή ηνπ νηθείνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ ΟΤΔ θαη ελφο ζεκείνπ
εηζαγσγήο ζεκάησλ ηνπηθνχ ππν-βξφρνπ πξνυπνζέηεη ηε δηεμαγσγή
κεηξήζεσλ εμαζζέλεζεο ζην ζεκείν απηφ. Γεδνκέλνπ φηη ε κεηξνχκελε ηηκή
εμαζζέλεζεο ελδερνκέλσο δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
δεπγψλ/βξφρσλ ηνπ θαισδίνπ ζχλδεζεο ηνπ ζεκείνπ απηνχ κε ην νηθείν
αζηηθφ θέληξν ηνπ ΟΤΔ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη έλα ζηαηηζηηθψο επαξθέο
δείγκα κεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην ζθάικα ππνινγηζκνχ.
Γηα ην ιφγν απηφ, ην πιήζνο ησλ βξφρσλ πνπ επηιέγεηαη πξνο κέηξεζε πξέπεη
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 5% ηνπ πιήζνπο ησλ βξφρσλ πνπ πεξηέρνληαη
ζην θαιψδην ζχλδεζεο. Σε θακία πεξίπησζε ην πιήζνο ησλ κεηξνχκελσλ
βξφρσλ δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ δέθα. Απφ ηνπο κεηξνχκελνπο βξφρνπο,
ηνπιάρηζηνλ δχν πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα αζηεξνηεηξάδα, ηξεηο λα
αλήθνπλ ζηελ ίδηα δεθάδα, ελψ νη ππφινηπνη επηιέγνληαη ηπραία. Καηά
πξνηίκεζε, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ κεηξήζεσλ πξέπεη λα επηιέγνληαη αλελεξγνί
βξφρνη. Η ηηκή ηεο ειεθηξηθήο απφζηαζεο νξίδεηαη σο ε κέζε ηηκή ησλ
κεηξήζεσλ εμαζζέλεζεο πνπ ιήθζεθαλ βάζεη ηεο αλσηέξσ κεζνδνινγίαο
ζηξνγγπινπνηεκέλε ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην.
Σε πεξίπησζε φπνπ ε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ Γεληθνχ Καηαλεκεηή ηνπ νηθείνπ
αζηηθνχ θέληξνπ ηνπ ΟΤΔ θαη ελφο ζεκείνπ εηζαγσγήο ζεκάησλ ηνπηθνχ ππνβξφρνπ πινπνηείηαη κε ρξήζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο θαισδίσλ θχξηνπ
δίθηπνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο εμαζζέλεζεο θαη ππνινγίδεηαη ε ηηκή
ηεο ειεθηξηθήο απφζηαζεο γηα θάζε θαιψδην μερσξηζηά, ζχκθσλα κε ηε
κεζνδνινγία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο. Ωο ηηκή ειεθηξηθήο απφζηαζεο
γηα ην ελ ιφγσ ζεκείν εηζαγσγήο ζεκάησλ ηνπηθνχ ππν-βξφρνπ ιακβάλεηαη ε
κεγαιχηεξε ππνινγηδφκελε ηηκή ειεθηξηθήο απφζηαζεο.
Τν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ κεηξήζεσλ ειεθηξηθήο απφζηαζεο ελφο ζεκείνπ
εηζαγσγήο ζεκάησλ ηνπηθνχ ππν-βξφρνπ βαξχλεη ηνλ πξψην πάξνρν δηθηχνπ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηήζεη ελεξγφ εμνπιηζκφ
ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν.
Η ηηκή ηεο ειεθηξηθήο απφζηαζεο, φπσο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε
κεζνδνινγία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο, είλαη δεζκεπηηθή γηα φινπο
ηνπο παξφρνπο δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίνη εγθαζηζηνχλ
ελεξγφ εμνπιηζκφ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εηζαγσγήο ζεκάησλ ηνπηθνχ
ππν-βξφρνπ. Σε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηεο ηηκήο ηεο ειεθηξηθήο
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απφζηαζεο απφ θάπνηνλ πάξνρν δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ,
δηελεξγνχληαη λέεο κεηξήζεηο απφ ηνλ ΟΤΔ, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ην θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ κεηξήζεσλ
βαξχλεη ην ζπγθεθξηκέλν πάξνρν. Η λέα ηηκή ηεο ειεθηξηθήο απφζηαζεο
θαηαρσξίδεηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΟΤΔ θαη είλαη δεζκεπηηθή γηα
ην ζχλνιν ησλ παξφρσλ δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ή
πξφθεηηαη λα εγθαηαζηήζνπλ ελεξγφ εμνπιηζκφ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν
εηζαγσγήο ζεκάησλ ηνπηθνχ ππν-βξφρνπ.
8. Σε πεξηπηψζεηο αιιαγψλ ζην δίθηπν πξφζβαζεο, φπσο, ελδεηθηηθά, αιιαγέο
ησλ θαισδηψζεσλ ή ησλ ηεξκαηηζκψλ απηψλ, νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα
επεξεάζνπλ ηηο ηηκέο ειεθηξηθήο απφζηαζεο ησλ ζεκείσλ εηζαγσγήο
ζεκάησλ ηνπηθνχ ππν-βξφρνπ πνπ έρνπλ ήδε θαηαρσξηζζεί ζην
πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα
ηνπ
ΟΤΔ,
νη
αληίζηνηρεο
κεηξήζεηο
επαλαιακβάλνληαη βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ θαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ελεκεξψλεηαη κε ηηο ηηκέο πνπ
πξνθχπηνπλ. Σηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο ησλ κεηξήζεσλ βαξχλεη ηνλ
ΟΤΔ.
Άξζξν 9
Δπίιπζε δηαθνξώλ
1. Οη πάξνρνη δηθηχνπ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ νθείινπλ λα
ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο θαη λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα γηα ηε κεηαμχ ηνπο επίιπζε ελδερφκελσλ δηαθνξψλ ή δηαθσληψλ.
2. Οπνηνζδήπνηε πάξνρνο δηθηχνπ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
παξέρεη ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ηερλνινγίαο xDSL δχλαηαη λα
ππνβάιεη ηεθκεξησκέλν αίηεκα γηα επίιπζε δηαθνξάο επί ζεκάησλ πνπ έρνπλ
ζρέζε κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ζηελ ΔΔΤΤ, ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3431/2006, πξνζθνκίδνληαο φια ηα ζηνηρεία
πνπ ππνζηεξίδνπλ ην αίηεκά ηνπ.
Άξζξν 10
Κπξώζεηο
Σε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ
επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Ν. 3431/2006.
Άξζξν 11
Μεηαβαηηθέο - Σειηθέο Γηαηάμεηο
1. Η ΔΔΤΤ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο
αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ N. 3431/2006, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
2. Οπνηνζδήπνηε πάξνρνο δηθηχνπ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
παξέρεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο κε ρξήζε ηερλνινγηψλ xDSL έρεη
δηθαίσκα λα ππνβάιεη ηεθκεξησκέλν αίηεκα αλαζεψξεζεο ηνπ Καλνληζκνχ.
Η ΔΔΤΤ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο ηεο αγνξάο θαη ην εχινγν
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ηνπ αηηήκαηνο ηνπ παξφρνπ, ζα εμεηάδεη αλ επηβάιιεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ
Καλνληζκνχ θαη ζα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.
3. Ο ΟΤΔ νθείιεη, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη πάλησο πξηλ ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ, λα θαηαρσξίζεη ζην
πιεξνθνξηαθφ ηνπ ζχζηεκα ηηο ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο απφζηαζεο θάζε
ζεκείνπ εηζαγσγήο ζεκάησλ ηνπηθνχ ππν-βξφρνπ, ζην νπνίν έρεη
εγθαηαζηήζεη εμνπιηζκφ παξνρήο επξπδσληθήο ππεξεζίαο ηερλνινγίαο xDSL.
4. Καηά ηε δηελέξγεηα κεηξήζεσλ γηα ηελ εμαγσγή ηεο ηηκήο ηεο ειεθηξηθήο
απφζηαζεο ελφο ζεκείνπ εηζαγσγήο ζεκάησλ ηνπηθνχ ππν-βξφρνπ, ζχκθσλα
κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Καλνληζκνχ, ν ΟΤΔ ππνρξενχηαη ζε κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο
εμαζζέλεζεο ηνπ ζήκαηνο, φρη κφλν ζηε ζπρλφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο
ειεθηξηθήο απφζηαζεο αιιά θαη ζε ηνπιάρηζηνλ δέθα ζπρλφηεηεο
θαηαλεκεκέλεο ζην δηάζηεκα 20KHz – 3.75MHz. Τα ζηνηρεία απηά
ππνβάιινληαη ζηελ ΔΔΤΤ θαηφπηλ αηηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ελδερφκελε επηθαηξνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ
κνληέινπ ράιθηλνπ θαισδίνπ δηθηχνπ (DPBOESCMA, DPBOESCMB θαη
DPBOESCMC) ηνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ ηεο εγρεφκελεο ηζρχνο ζηελ
θαηεξρφκελε δεχμε φπσο νξίδεηαη ζηελ πξνδηαγξαθή ITU-T G.997.1.
5. Ο ΟΤΔ νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη λα εμεηδηθεχζεη ηα νξηδφκελα ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ηνπ γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε
Πξφζβαζε ζηνλ Τνπηθφ Βξφρν.
Άξζξν 12
Έλαξμε Ηζρύνο
Ο παξψλ Καλνληζκφο ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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