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Ι. Πρόλογος 

 

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση αφορά στην πρόταση του ΟΤΕ σχετικά µε 

την τροποποίηση του Παραρτήµατος 24 της Προσφοράς Αναφοράς για την 

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και Σχετικές Υπηρεσίες, ως 

ισχύει τροποποιηθείσα. 

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα σχόλια τους κάνοντας 

σαφή αναφορά στα σηµεία που αναφέρονται. 

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση διαρκεί από την ∆ευτέρα 6 Απριλίου 2015 

έως την ∆ευτέρα 18 Μαΐου 2015. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν 

επωνύµως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή όχι 

αργότερα από την ∆ευτέρα 18 Μαΐου 2015 και ώρα 15:00 µµ. Τυχόν 

ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα 

δηµοσιευτούν αυτούσιες και επωνύµως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις 

περιέχουν εµπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό 

Παράρτηµα, προκειµένου να µην δηµοσιευθούν.   

 

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

«∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε στην πρόταση του ΟΤΕ σχετικά µε την 

τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό 

Βρόχο και Σχετικές Υπηρεσίες (Παράρτηµα 24)» 

 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

 

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι  

Αττική  

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : vpu@eett.gr. 

Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται 

από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των 

ενδιαφεροµένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: vpu@eett.gr  

Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο τυχόν 

ρύθµισης  επακολουθήσει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ VPU και VPU LIGHT 

24.1 ΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

24.1.1 Ορισµοί 

∆ίκτυο Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA): ενσύρµατο δίκτυο πρόσβασης το οποίο 

αποτελείται εξολοκλήρου ή εν µέρει από οπτικά στοιχεία δικτύου (optical elements) 

ικανό να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης σε πολύ υψηλές ταχύτητες. 

 

xDSL (Digital Subscriber Line –Ψηφιακή Συνδροµητική Γραµµή τεχνολογίας 

ADSL και VDSL): Τεχνολογία πρόσβασης xDSL µέσω της οποίας παρέχονται 

υπηρεσίες που απαιτούν πολύ υψηλές ταχύτητες λήψης και αποστολής δεδοµένων. 

 

ΕΕΑΠ – Ευρυζωνικός Εξυπηρετητής Αποµακρυσµένης Πρόσβασης (BRAS – 

Broadband Remote Access Server): Το στοιχείο του ∆ικτύου DSL του ΟΤΕ που 

αποτελεί το λογικό σηµείο σύνδεσης του Παρόχου, στις περιπτώσεις χρήσης των 

τύπων προσβάσεων Α και Β, µε το δίκτυο DSL του ΟΤΕ και το οποίο εξυπηρετεί την 

παροχή της υπηρεσίας και την επιλογή Παρόχου και υπηρεσιών από τον τελικό 

Χρήστη. 

 

Α.ΡΥ.Σ.BRAS - Ασύµµετρου ΡΥθµού Σύνδεση τύπου BRAS: Η σύνδεση 

ασύµµετρου ρυθµού (τεχνολογίας ADSL) του σηµείου σύνδεσης του ADSL modem 

στον χώρο του Τελικού Χρήστη µε τον ΕΕΑΠ, στον οποίο υπάγεται το DSLAM που 

εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη και χρησιµοποιείται για µεταφορά κίνησης από και 

προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

 

Α.ΡΥ.Σ.DSLAM - Ασύµµετρου ΡΥθµού Σύνδεση τύπου DSLAM: Η σύνδεση 

ασύµµετρου ρυθµού (τεχνολογίας ADSL) του σηµείου σύνδεσης του ADSL modem 

στον χώρο του Τελικού Χρήστη µε τον αντίστοιχο κόµβο πολυπλεξίας, στον οποίο 

υπάγεται το DSLAM που εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη και χρησιµοποιείται για 

µεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. 
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V-Α.ΡΥ.Σ.BRAS - Ασύµµετρου ΡΥθµού Σύνδεση τύπου BRAS: Η σύνδεση 

ασύµµετρου ρυθµού (τεχνολογίας VDSL) του σηµείου σύνδεσης του VDSL modem 

στον χώρο του Τελικού Χρήστη µε τον ΕΕΑΠ, στον οποίο υπάγεται το DSLAM που 

εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη και χρησιµοποιείται για µεταφορά κίνησης από και 

προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

 

V-Α.ΡΥ.Σ.DSLAM - Ασύµµετρου ΡΥθµού Σύνδεση τύπου DSLAM: Η σύνδεση 

ασύµµετρου ρυθµού (τεχνολογίας VDSL) του σηµείου σύνδεσης του VDSL modem 

στον χώρο του Τελικού Χρήστη µε τον αντίστοιχο κόµβο πολυπλεξίας, στον οποίο 

υπάγεται το DSLAM που εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη και χρησιµοποιείται για 

µεταφορά κίνησης από και προς το δίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ. 

 

Εικονικά Μερικά Αδεσµοποίητος Βρόχος (Virtual Partially Unbundled, VPU) 

Τύπου BRAS: Ο Τοπικός βρόχος από τον οποίο παρέχοται στον Πάροχο υπηρεσίες 

φωνής (µέσω της υπηρεσίας του βρόχου) και υπηρεσίες DSL (µέσω της υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ.BRAS[KV]. 

 

Εικονικά Μερικά Αδεσµοποίητος Βρόχος (Virtual Partially Unbundled, VPU) 

Τύπου DSLAM: Ο Τοπικός βρόχος από τον οποίο παρέχοται στον Πάροχο 

υπηρεσίες φωνής (µέσω της υπηρεσίας του βρόχου) και υπηρεσίες DSL (µέσω της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.DSLAM[KV]. 

 

Εικονικά Μερικά Αδεσµοποίητος Βρόχος light (Virtual Partially Unbundled 

light, VPU light) Τύπου BRAS: Το λογικό κύκλωµα από το οποίο παρέχονται στον 

Πάροχο υπηρεσίες DSL και συνδέει το DSL modem στο χώρο του Τελικού Χρήστη 

µε τον BRAS του ΟΤΕ, στον οποίο υπάγεται το DSLAM που εξυπηρετεί τον Τελικό 

Χρήστη. 

 

Εικονικά Μερικά Αδεσµοποίητος Βρόχος light (Virtual Partially Unbundled 

light, VPU light) Τύπου DSLAM: Το λογικό κύκλωµα από το οποίο παρέχονται 

στον Πάροχο υπηρεσίες DSL και συνδέει το DSL modem στο χώρο του Τελικού 

Χρήστη µε τον αντίστοιχο κόµβο πολυπλεξίας του ΟΤΕ, στον οποίο υπάγεται το 

DSLAM που εξυπηρετεί τον Τελικό Χρήστη. 
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Π/Σ WCRM-DSL: Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα σχεδιασµένο για τις 

ανάγκες πώλησης των υπηρεσιών Χονδρικής Α.ΡΥ.Σ. τεχνολογίας xDSL. 

 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.BRAS - Ολοκληρωµένη Κεντρική Σύνδεση στο δίκτυο DSL του ΟΤΕ – 

BRAS: Η σύνδεση µε φυσικά µέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας του εξοπλισµού 

του Παρόχου µε τους ΕΕΑΠ του ΟΤΕ, µε σκοπό τη µεταφορά κίνησης από/προς το 

∆ίκτυο DSL του ΟΤΕ προς/από το δίκτυο του Παρόχου. 

 

Ο.Κ.ΣΥ.Α.DSLAM - Ολοκληρωµένη Κεντρική Σύνδεση στο δίκτυο DSL του 

Ο.Τ.Ε.− DSLAM: Η σύνδεση, µε φυσικά µέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας, του 

εξοπλισµού του Παρόχου µε τον κόµβο πολυπλεξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ, µε σκοπό τη 

µεταφορά κίνησης από/προς το ∆ίκτυο DSL του ΟΤΕ προς/από το δίκτυο του 

Παρόχου. 

 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.BRAS: Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης – BRAS: Η 

σύνδεση µε φυσικά µέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας του εγκατεστηµένου στο 

χώρο Φυσικής συνεγκατάστασης εξοπλισµού του Παρόχου µε τους ΕΕΑΠ του ΟΤΕ, 

µε σκοπό τη µεταφορά κίνησης από/προς το ∆ίκτυο DSL του ΟΤΕ προς/από το 

δίκτυο του Παρόχου 

 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.DSLAM: Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης – DSLAM: 

Η σύνδεση, µε φυσικά µέσα και πρωτόκολλα επικοινωνίας, του εγκατεστηµένου στο 

χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης εξοπλισµού του Παρόχου µε τον κόµβο 

πολυπλεξίας στο Α/Κ του ΟΤΕ, µε σκοπό τη µεταφορά κίνησης από/προς το ∆ίκτυο 

DSL του ΟΤΕ προς/από το δίκτυο του Παρόχου. 

 

Επισηµαίνεται ότι εφεξής, µε τον όρο Α.ΡΥ.Σ. αναφερόµαστε στις συνδέσεις 

ασύµµετρου ρυθµού τεχνολογίας ADSL και VDSL (συµπεριλαµβάνονται δηλαδή οι 

υπηρεσίες Α.ΡΥ.Σ. και V-Α.ΡΥ.Σ.). 

24.1.2 Συντµήσεις 

Α/Κ Αστικό Κέντρο 

VPU Εικονικά Μερικά Αδεσµοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ) 
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VPU light 
Εικονικά Μερικά Αδεσµοποίητος Βρόχος τύπου light (ΕΜΑ 

light) 

Π/Σ Πληροφοριακό Σύστηµα 

Τ/Σ Τηλεφωνική Σύνδεση 

ΠΤοΒ Πλήρης Τοπικός Βρόχος 

ΤοΒ Τοπικός Βρόχος 

Ο.Κ.ΣΥ.Α. Ολοκληρωµένη Κεντρική Σύνδεση στο δίκτυο DSL 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης 
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24.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VPU 

24.2.1 Παρεχόµενη Υπηρεσία 

H υπηρεσία VPU δίνει τη δυνατότητα στον Πάροχο να παρέχει στον Τελικό Χρήστη 

DSL συνδέσεις µέσω του αντίστοιχου εξοπλισµού του ΟΤΕ (DSLAM OTE) και 

υπηρεσίες φωνής µέσω του αντίστοιχου ΠΤοΒ και προκύπτει από τον συνδυασµό 

των υφιστάµενων υπηρεσιών χονδρικής ΠΤοΒ και Α.Ρ.Υ.Σ [K/V]. 

Αναλυτικότερα, η υπηρεσία VPU στην περίπτωση που περιλαµβάνει την παροχή 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS[KV] (VPU τύπου BRAS), παρέχει συνδέσεις τεχνολογίας 

xDSL µεταξύ: 

• του σηµείου τερµατισµού του ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινο) στο χώρο 

του Τελικού Χρήστη και 

• του αντίστοιχου BRAS του NGA δικτύου, στο οποίο δροµολογείται η κίνηση 

από το DSLAM (όπου συνδέεται ο Τελικός Χρήστης) 

σε συνδυασµό µε υπηρεσίες φωνής, µέσω του υφιστάµενου ΠΤοΒ. 

Στην περίπτωση που η υπηρεσία VPU περιλαµβάνει την παροχή υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ.DSLAM[KV] (VPU τύπου DSLAM) παρέχει συνδέσεις τεχνολογίας xDSL 

µεταξύ: 

• του σηµείου τερµατισµού του ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινο) στο χώρο 

του Τελικού Χρήστη και 

• του κόµβου πολυπλεξίας (L2 / L3 Switch) που βρίσκεται στο Α/Κ στο οποίο 

συγκεντρώνεται η κίνηση των DSLAMs (όπου συνδέεται ο Τελικός Χρήστης) 

σε συνδυασµό µε υπηρεσίες φωνής, µέσω του υφιστάµενου ΠΤοΒ. 

Η υπηρεσία παρέχεται µόνο στα σηµεία όπου ο xDSL εξοπλισµός είναι 

εγκαταστηµένος στην υπαίθρια καµπίνα (όπως αυτά επεκτείνονται σταδιακά στα 

πλαίσια παροχής της υφιστάµενης υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.[KV]). Η πληροφορία σχετικά 

µε τη σταδιακή επέκταση (roll-out) του δικτύου xDSL [KV], παρέχεται µέσω των 

Π/Σ W-LLU και W-DSL και ενηµερώνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες προ της 

ενεργοποίησης των DSLAMs σε υπαίθριες καµπίνες σε νέα Α/Κ σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 3.3 σηµείο 10 της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης, ΑΠ ΕΕΤΤ 654/11/2012, ΦΕΚ 1846/Β/13-6-2012, ως 

ισχύει τροποποιηθείσα µε την ΑΠ ΕΕΤΤ 729/010/2014 (ΦΕΚ 2405/Β/9.9.2014) 
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Ειδικότερα για την πρόσβαση τύπου DSLAM, διευκρινίζεται ότι σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις, το Α/Κ στο οποίο τερµατίζουν οι ΠΤοΒ ενδέχεται να είναι διαφορετικό 

από το Α/Κ συγκέντρωσης της κίνησης από τα DSLAMs. Συνεπώς, για τα εν λόγω 

Α/Κ η ευρυζωνική κίνηση θα παραδίδεται στον Πάροχο σε διαφορετικό από το οικείο 

Α/Κ, ενώ η αντιστοίχιση µεταξύ των A/K στα οποία υπάγονται τα εν λόγω DSLAMs 

και των σηµείων συγκέντρωσης της κίνησης θα κοινοποιείται από τον ΟΤΕ στους 

Παρόχους µέσω του Π.Σ. WCRM-DSL, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

24.2.2 Προϋποθέσεις διάθεσης της υπηρεσίας VPU 

Για την παροχή της υπηρεσίας VPU, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Προϋπόθεση 1: Ο Πάροχος θα πρέπει να υπογράψει την ισχύουσα Σύµβαση 

RUO, η οποία να του δίνει την δυνατότητα να λαµβάνει υπηρεσίες Πλήρους 

Τοπικού Βρόχου (ΠΤοΒ). 

• Προϋπόθεση 2: Ο Πάροχος θα πρέπει να υπογράψει την ισχύουσα Σύµβαση 

RBO. 

• Προϋπόθεση 3: Ο Πάροχος θα πρέπει να λαµβάνει ήδη τουλάχιστον έναν από 

τους διαθέσιµους τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. οι οποίοι εξυπηρετούν το 

Α/Κ στο οποίο ανήκει το DSLAM. Ειδικότερα, για την περίπτωση της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.BRAS[KV], θα πρέπει να λαµβάνει ήδη υπηρεσία 

Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου BRAS, ενώ για την περίπτωση της υπηρεσίας 

Α.ΡΥ.Σ.DSLAM[KV] να λαµβάνει ήδη Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου 

DSLAM. 

• Προϋπόθεση 4: Ο Τελικός Χρήστης να βρίσκεται εντός περιοχής κάλυψης 

της υπαίθριας καµπίνας ΟΤΕ που έχει εγκατασταθεί DSLAM. Η 

διαθεσιµότητα αυτή ανακοινώνεται στον Πάροχο ηλεκτρονικά µέσω των Π/Σ 

WCRM-LLU και WCRM-DSL. 

24.2.3 Περιορισµοί στη διάθεση της υπηρεσίας VPU 

Η ενεργοποίηση ή/και η παροχή της υπηρεσίας VPU δεν είναι εφικτή στις 

περιπτώσεις όπου δεν είναι αντιστοίχως εφικτή η ενεργοποίηση ή/και η παροχή τόσο 

της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.[KV] (όπως οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στην ισχύουσα 

Προσφορά Αναφοράς ΧΕΠ) όσο και της υπηρεσίας ΑΠΤοΒ (όπως οι περιπτώσεις 

αυτές αναφέρονται στην ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς ΑΠΤοΒ).  
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24.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ VPU 

24.3.1 Στοιχεία Υπηρεσίας 

Η υπηρεσία VPU, διατίθεται µε την ίδια µορφή πακέτων ταχυτήτων µε την οποία 

παρέχεται η υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.[KV]. 

Ειδικότερα η υπηρεσία VPU παρέχεται υπό τη µορφή των παρακάτω πακέτων 

ταχυτήτων: 

Τύπος Υπηρεσίας Τεχνολογία Ρυθµός Καθόδου / Ανόδου (Kbps) 

VPU 

ADSL έως 2048 / έως 512 

ADSL έως 4096 / έως 1024 

ADSL έως 24576 / έως 1024 

VDSL έως 30000 / έως 2500 

VDSL έως 50000 / έως 5000 

Η υπηρεσία παρέχεται µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ποιότητας QoS, τα οποία 

περιγράφονται στην Ενότητα 24.8. 

24.3.2 Εξαρτήσεις από άλλες Υπηρεσίες 

H υπηρεσία VPU τύπου BRAS, παρέχεται σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη 

υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου BRAS, ενώ η υπηρεσία VPU τύπου 

DSLAM, παρέχεται σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη υπηρεσία 

Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM όπως αυτές περιγράφονται στην ισχύουσα 

Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης του ΟΤΕ.  

24.3.3 ∆ιαδικασία Παροχής VPU 

Η παραγγελιοληψία της υπηρεσίας VPU γίνεται αποκλειστικά µέσα από το Π/.Σ. 

WCRM-LLU. ∆ιακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

24.3.3.1 Παροχή VPU σε λειτουργούντα βρόχο του ίδιου Παρόχου 

Ο Πάροχος επιλέγει τον λειτουργούντα βρόχο, για τον οποίο επιθυµεί να παρέχει την 

υπηρεσία VPU και αιτείται µετατροπή ΠΤοΒ σε VPU. ∆εδοµένου ότι σε αυτήν την 

περίπτωση η υπηρεσία VPU αφορά την παροχή της υπηρεσίας ευρυζωνικότητας 

(Α.ΡΥ.Σ.[KV]) σε υφιστάµενο βρόχο, ακολουθείται η διαδικασία παροχής που 

περιγράφεται στην ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης του ΟΤΕ, παράγραφος 2.2.2. Η υπηρεσία VPU σε αυτήν την περίπτωση 
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παρέχεται σύµφωνα µε τους χρόνους που περιγράφονται στην παράγραφο 24.4 της 

παρούσης. Σε περίπτωση όµως που για το συγκεκριµένο βρόχο εκκρεµεί αίτηµα από 

άλλον Πάροχο, το αίτηµα VPU απορρίπτεται. 

Ο Πάροχος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί συνολικά τη ροή του αιτήµατος 

VPU στο Π.Σ. WCRM-LLU, µέσω ειδικού κωδικού αίτησης µε τον οποίο 

διαφαίνεται ότι το αίτηµα αφορά παροχή VPU σε λειτουργούντα βρόχο του ίδιου 

Παρόχου. Με αυτόν τον τρόπο ο Πάροχος ενηµερώνεται από το Π.Σ. WCRM-LLU 

για όλες τις καταστάσεις και τα χρονικά σηµεία που τον ενδιαφέρουν για την 

ενεργοποίηση της υπηρεσίας (εύρεση και δέσµευση πόρτας DSLAM, 

προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής για τη συνδυασµένη υπηρεσία 

A.ΡΥ.Σ.[KV], ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της ενεργοποίησης της υπηρεσίας). 

Παράλληλα, ο Πάροχος µπορεί να ενηµερώνεται αναλυτικότερα σχετικά µε την 

πορεία του αιτήµατος Α.ΡΥ.Σ.[KV], µέσα από το Π.Σ WCRM-DSL. 

24.3.3.2 Παροχή VPU σε ανενεργό βρόχο, ενεργή τ/φ ΟΤΕ ή βρόχο άλλου 

Παρόχου 

Ο Πάροχος υποβάλει την αίτηση VPU µέσω του Π.Σ WCRM-LLU κάνοντας χρήση 

των υφιστάµενων αιτηµάτων «ΕΝΤοΒ / ΑΝΤοΒ / ΕΝΤοΒ µε Φορητότητα» και 

σύµφωνα µε τη διαδικασίες που περιγράφονται στο Παραρτήµατα 1 (∆ιαδικασίες 

Παροχής ΤοΒ) και 3 (∆ιαδικασία Παράδοσης/Παραλαβής ΤοΒ) της ισχύουσας 

Προσφοράς Αναφοράς ΑΠΤοΒ. Συγκεκριµένα: 

• Σε περίπτωση ΕΝΤοΒ και ΕΝΤοΒ µε Φορητότητα, ακολουθείται η κάτωθι 

ροή όσον αφορά την εξέλιξη του αιτήµατος:  

o Αρχικά πραγµατοποιούνται οι έλεγχοι ως προς την ορθότητα των 

στοιχείων της αίτησης. 

o Εν συνεχεία γίνεται έλεγχος διαθεσιµότητας υποδοµής κατά την 

υποβολή της αίτησης για την παροχή της υπηρεσίας Α.Ρ.Υ.Σ.[KV]. 

Οµοίως σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιµότητα υποδοµής, 

δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης.  

o Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι είναι επιτυχείς, µε την υποβολή του 

αιτήµατος στο Π.Σ WCRM-LLU, δηµιουργείται αυτόµατα νέο 

αίτηµα χορήγησης Α.ΡΥ.Σ.[KV] στο WCRM-DSL, 

χαρακτηρισµένο µέσω κατάλληλου πεδίου που υποδεικνύει ότι 
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παρέχεται σε συνδυασµό µε την υπηρεσία ΠΤοΒ. Το αίτηµα 

Α.ΡΥ.Σ.[KV] ακολουθεί την πορεία που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2.2.2 της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης του ΟΤΕ. 

o Με την υποβολή του αιτήµατος VPU στο Π.Σ WCRM-LLU, 

πραγµατοποιείται έλεγχος για την επιλεξιµότητα αναφορικά µε το 

φωνητικό µέρος της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

περιγράφεται στην παράγραφο 1.7 του Παραρτήµατος 1 της 

ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς ΑΠΤοΒ. O έλεγχος 

επιλεξιµότητας για το συγκεκριµένο τµήµα της υπηρεσίας, 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους χρόνους που περιγράφονται 

στην παράγραφο 24.4.1 της παρούσας. 

o Αν ο ΕΝΤοΒ δεν είναι επιλέξιµος τότε η αίτηση απορρίπτεται και 

ενηµερώνεται σχετικά ο Πάροχος µε κατάλληλο λόγο απόρριψης, 

σύµφωνα µε τους λόγους απόρριψης που ορίζονται στην παρούσα 

Προσφορά Αναφοράς ΑΠΤοΒ. Παράλληλα ακυρώνεται και το 

αντίστοιχο αίτηµα στο Π.Σ. WCRM-DSL. 

o Εφόσον από τους παραπάνω ελέγχους προκύψει ότι το φωνητικό 

µέρος της υπηρεσίας είναι επιλέξιµο, ακολουθεί έλεγχος σχετικά 

µε τη διαθεσιµότητα πόρτας DSLAM στο συγκεκριµένο KV, 

σύµφωνα µε τους χρόνους που περιγράφονται στην παράγραφο 

24.4.1 της παρούσας. Ο Πάροχος ενηµερώνεται µέσω του Π.Σ 

WCRM-LLU για τη διαθεσιµότητα και τη δέσµευση πόρτας στο 

DSLAM, την προγραµµατιζόµενη ηµεροµηνία κατασκευής, καθώς 

και την πορεία του αιτήµατος µέχρι την ολοκλήρωσή του. Σε 

περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί µη διαθεσιµότητα 

ελεύθερης πόρτας, το αίτηµα του Παρόχου θα απορρίπτεται και ο 

Πάροχος θα ενηµερώνεται σχετικά µέσω του Π.Σ WCRM-LLU. 

o  H παράδοση της υπηρεσίας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους 

χρόνους που περιγράφονται στην παράγραφο 24.4.1 της παρούσης.  

o Οι λειτουργούσες συνδέσεις VPU διαχωρίζονται από τους 

υπόλοιπους λειτουργούντες βρόχους µέσω κατάλληλου πεδίου. 
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• Σε περίπτωση ΑΝΤοΒ ακολουθείται η κάτωθι ροή όσον αφορά την εξέλιξη 

του αιτήµατος: 

o Με την κατάθεση του αιτήµατος ΑΝΤοΒ, πραγµατοποιείται 

έλεγχος για την επιλεξιµότητα αναφορικά µε το φωνητικό µέρος 

της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην 

παράγραφο 1.7 του Παραρτήµατος 1 της ισχύουσας Προσφοράς 

Αναφοράς ΑΠΤοΒ. Η επιλεξιµότητα για το συγκεκριµένο τµήµα 

της υπηρεσίας, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους χρόνους που 

περιγράφονται στην κάτωθι παράγραφο 24.4.1 της παρούσας.  

o Παράλληλα µε την υποβολή του αιτήµατος στο Π.Σ WCRM-LLU, 

δηµιουργείται αυτόµατα νέο αίτηµα χορήγησης Α.ΡΥ.Σ.[KV] στο 

WCRM-DSL, χαρακτηρισµένο µέσω κατάλληλου πεδίου που 

υποδεικνύει ότι παρέχεται σε συνδυασµό µε την υπηρεσία ΠΤοΒ. 

Το αίτηµα Α.ΡΥ.Σ.[KV] ακολουθεί την πορεία που αναφέρεται 

στην παράγραφο 2.2.2 της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς 

Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης του ΟΤΕ. 

o Αν ο ΑΝΤοΒ δεν είναι επιλέξιµος τότε η αίτηση απορρίπτεται και 

ενηµερώνεται σχετικά ο Πάροχος µε κατάλληλο λόγο απόρριψης, 

σύµφωνα µε τους λόγους απόρριψης που ορίζονται στην 

Προσφορά Αναφοράς ΑΠΤοΒ. Παράλληλα ακυρώνεται και το 

αντίστοιχο αίτηµα στο Π.Σ WCRM-DSL.  

o Εφόσον από τους παραπάνω ελέγχους προκύψει ότι το φωνητικό 

µέρος της υπηρεσίας είναι επιλέξιµο, ακολουθεί έλεγχος σχετικά 

µε τη διαθεσιµότητα πόρτας DSLAM στο συγκεκριµένο KV, 

σύµφωνα µε τους χρόνους που περιγράφονται στην παράγραφο 

24.4.1 της παρούσας O Πάροχος ενηµερώνεται µέσω του Π.Σ 

WCRM-LLU σχετικά µε την εξέλιξη του παραπάνω ελέγχου µέσω 

διακριτής κατάστασης. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο 

διαπιστωθεί µη διαθεσιµότητα ελεύθερης πόρτας, το αίτηµα του 

Παρόχου θα απορρίπτεται και ο Πάροχος θα ενηµερώνεται σχετικά 

µέσω του Π.Σ WCRM-LLU.  

o Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιµη πόρτα DSLAM στο KV, ο 

Πάροχος ενηµερώνεται µέσω του Π.Σ WCRM-LLU για την 
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προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής και το 

προκαθορισµένο χρονικό παράθυρο διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών 

εντός του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη για την 

υλοποίηση του VPU. Στο WCRM-LLU, κάθε αίτηµα VPU θα 

µεταβαίνει σε καταστάσεις αντίστοιχες µε εκείνες που ισχύουν 

σήµερα για την περίπτωση αιτήµατος απλού βρόχου που δε 

συνδυάζεται µε V-Α.ΡΥ.Σ. 

o Παράλληλα, ο Πάροχος µπορεί να ενηµερώνεται αναλυτικότερα 

σχετικά µε την πορεία του αιτήµατος V-Α.ΡΥ.Σ.[KV], µέσα από το 

Π.Σ WCRM-DSL. 

o H παράδοση της υπηρεσίας πραγµατοποιείται την 

προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής σύµφωνα µε τους 

χρόνους που περιγράφονται στην παράγραφο 24.4.1 της παρούσης. 

Οι λειτουργούσες συνδέσεις VPU διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους 

λειτουργούντες βρόχους στο Π.Σ WCRM-LLU µέσω κατάλληλου πεδίου. 

Κάθε αίτηµα VPU θα µεταβαίνει στο Π.Σ WCRM-LLU σε καταστάσεις αντίστοιχες 

µε εκείνες που ισχύουν σήµερα για την περίπτωση αιτήµατος απλού βρόχου που δε 

συνδυάζεται µε Α.ΡΥ.Σ, µε τη διαφορά ότι θα υπάρχει ενδιάµεση κατάσταση στην 

οποία ο Πάροχος θα ενηµερώνεται σχετικά µε την εύρεση πόρτας στο KV για το 

ευρυζωνικό τµήµα της υπηρεσίας. 

24.3.4 Μεταβάσεις Υπηρεσιών 

Οι µεταβάσεις που θα υποστηρίζονται από την υπηρεσία VPU είναι σε αντιστοιχία µε 

τις υφιστάµενες µεταβάσεις των επιµέρους υπηρεσιών ΠΤοΒ και Α.ΡΥ.Σ.[KV], όπως 

αυτές περιγράφονται στην παρούσα Προσφορά Αναφοράς και στην ισχύουσα 

Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης του ΟΤΕ, καθώς και 

µεταβάσεις µεταξύ των διαφορετικών τύπων προϊόντων VPU (VPU τύπου 

BRAS/DSLAM ΤΠ1→VPU τύπου DSLAM/BRAS ΤΠ2). 

Συγκεκριµένα: 

• VPU ΤΠ1����ΠΤοΒ ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα που 

περιγράφονται στο Παράρτηµα 1, της Προσφοράς Αναφοράς ΑΠΤοΒ, § 1.4.7. 

Η αυτόµατη κατάργηση του ΠΤοΒ του ΤΠ1 που δηµιουργείται, θα καθιστά το 

ΑΡΥΣ του ΤΠ1 ελλιπή (ευρυζωνικό κοµµάτι της VPU). 
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• ΠΤοΒ ΤΠ1����VPU ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα που 

περιγράφονται στο Παράρτηµα 1, § 1.4.7 Προσφοράς Αναφοράς ΑΠΤοΒ, 

σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 24.3.3.2. 

• ΜΤοΒ ΤΠ1 ���� VPU ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα που 

περιγράφονται στο Παράρτηµα 1, § 1.4.4 της Προσφοράς Αναφοράς ΑΠΤοΒ,  

σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 24.3.3.2. Κατά 

τη µετάβαση αυτή θα δηµιουργείται στο W-DSL αίτηµα χορήγησης 

Α.Ρ.Υ.Σ.[KV] στον ΤΠ2 µε λόγο κατασκευής «Αίτηση Πελάτη» ενώ στο νέο 

πεδίο θα καταγράφεται «Λόγω Αίτησης Μετάβασης από Μεριζόµενο Βρόχο 

σε VPU» και θα χρεώνεται εφάπαξ τέλος µετάβασης υπηρεσίας ΜΤοΒ σε 

υπηρεσία LLU & εφάπαξ τέλος παροχής Α.ΡΥ.Σ.[KV] 

• ΜΤοΒ ΤΠ1����VPU ΤΠ1: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα που 

περιγράφονται στο Παράρτηµα 1, § 1.4.4 της Προσφοράς Αναφοράς ΑΠΤοΒ, 

σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 24.3.3.2, µε 

λόγο κατασκευής «Αίτηση Πελάτη» ενώ στο νέο πεδίο θα καταγράφεται 

«Λόγω Αίτησης Μετάβασης από Μεριζόµενο Βρόχο σε VPU» και θα 

χρεώνεται εφάπαξ τέλος µετάβασης υπηρεσίας ΜΤοΒ σε υπηρεσία LLU & 

εφάπαξ τέλος παροχής Α.ΡΥ.Σ.[KV] 

• Α.Ρ.Υ.Σ. ΤΠ1 ���� VPU ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα που 

περιγράφονται στο Παράρτηµα 1, § 1.4.1 της Προσφοράς Αναφοράς ΑΠΤοΒ, 

σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 24.3.3.2. Κατά 

τη µετάβαση αυτή, στο W-DSL αφενός ο Α.Ρ.Υ.Σ. του ΤΠ1 θα καθίσταται 

ελλιπής, αφετέρου θα δηµιουργείται αίτηµα χορήγησης Α.Ρ.Υ.Σ[KV] στον 

ΤΠ2. Σηµειώνεται ότι ο ΤΠ1 έχει τη δυνατότητα είτε να καταργήσει την 

ελλιπή σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. µετά το πέρας ενός µηνός από την ηµεροµηνία 

αρχικής παροχής, είτε να την µεταφέρει σε άλλο Τελικό Χρήστη, εντός του 

ιδίου Αστικού Κέντρου. 

• ADSL OTE����VPU: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα που περιγράφονται 

στο παράρτηµα 1, § 1.2 της Προσφοράς Αναφοράς ΑΠΤοΒ και σύµφωνα µε 

τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 24.3.3.2. 

• Α.Ρ.Υ.Σ. ΤΠ1 ���� VPU ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα που 

περιγράφονται στο Παράρτηµα 1 , §1.4.1 της Προσφοράς Αναφοράς ΑΠΤοΒ 

και σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 24.3.3.2. 
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Κατά τη µετάβαση αυτή, στο W-DSL, αφενός ο Α.Ρ.Υ.Σ. του ΤΠ1 θα 

καθίσταται ελλιπής, αφετέρου θα δηµιουργείται αίτηµα χορήγησης 

Α.Ρ.Υ.Σ.[KV] στον ΤΠ2. Σηµειώνεται ότι ο ΤΠ1 έχει τη δυνατότητα είτε να 

καταργήσει την ελλιπή σύνδεση Α.ΡΥ.Σ. µετά το πέρας ενός µηνός από την 

ηµεροµηνία αρχικής παροχής, είτε να την µεταφέρει σε άλλο Τελικό Χρήστη, 

ο οποίος εξυπηρετείται από την ίδια υπαίθρια καµπίνα. 

• DSL OTE ���� VPU: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα που περιγράφονται 

στο Παράρτηµα 1, § 1.2 της Προσφοράς Αναφοράς ΑΠΤοΒ και σύµφωνα µε 

τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 24.3.3.2. 

• VPU ΤΠ1���� VPU ΤΠ2: Γίνονται κατ’ αντιστοιχία τα βήµατα που 

περιγράφονται στο Παράρτηµα 1 , § 1.4.7 της Προσφοράς Αναφοράς ΑΠΤοΒ 

και σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 24.3.3.2. Η 

αυτόµατη κατάργηση του ΠΤοΒ ΤΠ1 που δηµιουργείται, θα καθιστά τον 

Α.Ρ.Υ.Σ. του ΤΠ1 ελλιπή (ευρυζωνικό κοµµάτι του VPU). 

24.3.5 Κατάργηση της υπηρεσίας VPU 

Η κατάργηση της υπηρεσίας VPU είναι δυνατή, είτε µέσω κατάργησης του 

φωνητικού της µέρους (κατάργηση του ΠΤοΒ), είτε µέσω κατάργησης του 

ευρυζωνικού της µέρους (κατάργηση του Α.ΡΥ.Σ.[KV]), είτε µέσω διακοπής του 

ευρυζωνικού της µέρους (διακοπή του Α.ΡΥ.Σ.[KV]): 

• Κατάργηση φωνητικού µέρους: Πραγµατοποιείται µέσω της κατάργησης 

του ΠΤοΒ. Στην περίπτωση αυτή ο Α.ΡΥ.Σ.[KV] (ευρυζωνικό µέρος της 

VPU) καθίσταται ελλιπής και πραγµατοποιείται αποσυσχέτιση του 

λειτουργούντος Α.ΡΥ.Σ.[KV] από τον ΠΤοΒ.  

• Κατάργηση ευρυζωνικού µέρους: Πραγµατοποιείται µέσω κατάργησης της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.[KV]. Ο Πάροχος δύναται να ζητήσει την κατάργηση της 

παροχής της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ.[KV] µετά την παρέλευση του πρώτου µήνα 

υποχρεωτικής παροχής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.[KV]. Στην περίπτωση αυτή, 

πραγµατοποιείται αποσυσχέτιση του λειτουργούντος ΠΤοΒ από τον 

Α.ΡΥ.Σ.[KV].  

• ∆ιακοπή ευρυζωνικού µέρους: Πραγµατοποιείται µέσω υποβολής αιτήµατος 

διακοπής της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.[KV]. στο Π/Σ WCRM-DSL. Ο Πάροχος 

δύναται να ζητήσει την διακοπή της σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ.[KV] οποτεδήποτε το 
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επιθυµεί (συµπεριλαµβανοµένου του πρώτου µήνα ενεργοποίησης της 

υπηρεσίας VPU). Στην περίπτωση αυτή, πραγµατοποιείται αποσυσχέτιση του 

λειτουργούντος ΠΤοΒ από τον Α.ΡΥ.Σ.[KV].  

24.3.6 ∆ιάρκεια Παροχής της υπηρεσίας VPU 

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας VPU είναι αορίστου χρόνου. Ο Πάροχος δύναται 

οποιαδήποτε στιγµή επιθυµεί να καταργήσει την υπηρεσία VPU, υποβάλλοντας 

σχετικό αίτηµα, σύµφωνα µε τη διαδικασία του ανωτέρου άρθρου «Κατάργηση της 

υπηρεσίας VPU». 

24.3.7 ∆ιαδικασία Βλαβοληψίας/Βλαβοδιαχείρισης 

24.3.7.1 Γενικά 

Η παρούσα διαδικασία περιγράφει τα βήµατα που αφορούν την αναγγελία και 

καταχώρηση βλάβης για συνδέσεις VPU καθώς και την πορεία των αιτηµάτων 

βλάβης µέχρι και την ολοκλήρωσή τους στα πληροφοριακά συστήµατα του ΟΤΕ. Οι 

επιµέρους καταστάσεις στην εξέλιξη της βλάβης για την υπηρεσία VPU, θα είναι οι 

ίδιες µε εκείνες που χρησιµοποιούνται στο Π.Σ. WCRM-LLU. Ο Πάροχος θα 

αναγγέλλει τη βλάβη στον ΟΤΕ αποκλειστικά µέσω του Π.Σ. WCRM-LLU. Η 

διαδικασία που ακολουθείται όταν ο Πάροχος δηλώσει βλάβη VPU περιγράφεται 

στην κάτωθι παράγραφο 24.3.7.2. 

24.3.7.2 Καταχώρηση βλάβης για υπηρεσίες VPU 

Η διαδικασία καταχώρησης βλάβης που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Πάροχος είναι η 

ακόλουθη: 

• Μέσα από το menu «Τοπικός Βρόχος � ∆ιαχείριση Βλαβών», ο Πάροχος θα 

επιλέγει «∆ήλωση Βλάβης». 

• Στο παράθυρο που θα εµφανίζεται, ο Πάροχος θα εισάγει στο σχετικό πεδίο 

τον αριθµό του Τοπικού Βρόχου και θα επιλέγει το κουµπί «Έλεγχος 

Στοιχείων». 

• Το σύστηµα αναγνωρίζοντας ότι ο συγκεκριµένο βρόχος συνδυάζεται µε 

υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ. (υπηρεσία VPU) θα αναζητά και θα εµφανίζει σε νέο 

παράθυρο όλη τη σχετική πληροφορία που αφορά τον συγκεκριµένο βρόχο 
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(π.χ. Πάροχος, Παρεχόµενη Υπηρεσία, Αριθµός βρόχου, Επωνυµία Τελικού 

Χρήστη, Αριθµός Συνεγκατάστασης Τοπικού Βρόχου, Τύπος 

Συνεγκατάστασης) καθώς επίσης και µια σειρά από ερωτήµατα που αφορούν 

τόσο το φωνητικό όσο και το ευρυζωνικό µέρος της υπηρεσίας, σύµφωνα και 

µε τον παρακάτω Πίνακα. Ο Πάροχος θα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ένα 

ή (σε ορισµένες περιπτώσεις βλάβης) περισσότερα του ενός συµπτώµατα και 

ανάλογα το σύµπτωµα της βλάβης, να παρέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες 

για τον κατάλληλο έλεγχό της από τον ΟΤΕ. 

Για όσα πεδία του παρακάτω Πίνακα δε συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα, 

ο Πάροχος θα συµπληρώνει τα σχετικά πεδία και στη συνέχεια θα καταχωρεί τη 

βλάβη. 

 

Πίνακας Ι: Ερωτηµατολόγιο Βλάβης  

Πάροχος < συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα > 

Παρεχόµενη Υπηρεσία < συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα > 

Αριθµός Τοπικού Βρόχου < συµπληρώνεται από τον πάροχο > 

Αριθµός Σύνδεσης Α.ΡΥ.Σ. < συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα > 

Τύπος Πρόσβασης < συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα > 
Τιµές: BRAS / DSLAM 

Επωνυµία Τελικού Χρήστη < συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα > 

Όνοµα Τελικού Χρήστη < συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα > 

Αριθµός Συνεγκατάστασης Τοπικού Βρόχου < συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα > 

Τύπος Συνεγκατάστασης < συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα > 

Τηλεφωνία < συµπληρώνεται από τον Πάροχο µέσω drop-

down menu > 
Τιµές: PSTN / ISDN / ΆΛΛΟ 

xDSL < συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα > 
Τιµές: ADSL over PSTN/ ADSL over ISDN 

VDSL over PSTN/ VDSL over ISDN 

Ερωτηµατολόγιο Βλάβης 

Έλεγχος από Σ.Ο. ToB (εισαγωγή – χαλύβδινο) µέχρι Πελάτη Τηλεπ. 

Παρόχου; * 

< συµπληρώνεται από τον Πάροχο µέσω drop-

down menu > 
Τιµές: Ναι / Όχι 

Έλεγχος από ΦΥΠ µέχρι τις εγκαταστάσεις του; * < συµπληρώνεται από τον Πάροχο µέσω drop-

down menu > 
Τιµές: Ναι / Όχι 

Τύπος του modem που χρησιµοποιείται; * < συµπληρώνεται από τον Πάροχο> 

< free text > 

Transmission mode: * < συµπληρώνεται από τον Πάροχο µέσω drop-

down menu > 
Τιµές: ADSL / VDSL 

Σηµείωση: Ο Πάροχος θα µπορεί να υποβάλει βλάβη µε 

σύµπτωµα «ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ», µόνο όταν ό 

τύπος υπηρεσίας και το transmission mode είναι το ίδιο 

(π.χ. ADSL-ADSL ή VDSL-VDSL) 

Έλεγχος σωστής χρήσης των κωδικών πρόσβασης: * < συµπληρώνεται από τον Πάροχο µέσω drop-

down menu > 
Τιµές: Ναι / Όχι 

Έλεγχος σωστής παραµετροποίησης του εξοπλισµού: * < συµπληρώνεται από τον Πάροχο µέσω drop-

down menu > 
Τιµές: Ναι / Όχι 

Έλεγχος σωστής καλωδίωσης και συνδεσµολογίας; * < συµπληρώνεται από τον Πάροχο µέσω drop-

down menu > 
Τιµές: Ναι / Όχι 

Έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισµού; * < συµπληρώνεται από τον Πάροχο µέσω drop-
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down menu > 
Τιµές: Ναι / Όχι 

Ηµεροµηνία Έναρξης Βλάβης (Τελικού Χρήστη) < συµπληρώνεται από τον Πάροχο µέσω pop-up 

window ηµερολογίου > 

Υπηρεσία Υποστηριζόµενη από SLA: * ΝΑΙ (radio button disabled) 

Σύµπτωµα Βλάβης < συµπληρώνεται από τον Πάροχο, είναι δυνατή η 

επιλογή περισσοτέρων του ενός συµπτωµάτων, οι 

δυνατοί συνδυασµοί όµως είναι συγκεκριµένοι > 

- Επιλέξτε Σύµπτωµα Βλάβης Τηλεφωνίας 
ΑΛΒ – ΆΛΛΗ ΒΛΑΒΗ 

∆ΠΗ – ∆ΙΑΚΟΠΗ 

ΕΑΒ – ΕΝΩΣΗ 

ΕΠΦ – ΕΠΑΦΗ 

ΘΟΡ – ΘΟΡΥΒΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΛΑΝ – ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 

----------------------------------------------------------------

-------- 

BAD – ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ IP 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΧΜΤ - ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ xDSL (νέο 

σύµπτωµα βλάβης) 

ΜΑΠ – MODEM ΣΥΧΝΕΣ ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

Μ∆Σ – MODEM ∆ΕΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ 

ΜΣ∆ – MODEM ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΑΛΛΑ 

INTERNET ΜΕ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ 

∆ΠΥ – ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µέσω πρόσθετων VLAN 

 

Μετρήσεις ταχύτητας (Upstream) < συµπληρώνεται από τον Πάροχο > 

<free text> 

Τo πεδίο αυτό θα εµφανίζεται δίπλα από το πεδίο 

«Σύµπτωµα Βλάβης» µόνο στις περιπτώσεις όπου 

ο Πάροχος συµπληρώνει το πεδίο «Σύµπτωµα 

Βλάβης» µε µία από τις τιµές «Χαµηλή Ταχύτητα» 

ή «Modem-Συχνές Αποσυνδέσεις». 

Μετρήσεις ταχύτητας (Downstream) < συµπληρώνεται από τον Πάροχο > 

<free text> 

Τo πεδίο αυτό θα εµφανίζεται δίπλα από το πεδίο 

«Σύµπτωµα Βλάβης» µόνο στις περιπτώσεις όπου 

ο Πάροχος συµπληρώνει το πεδίο «Σύµπτωµα 

Βλάβης» µε µία από τις τιµές «Χαµηλή Ταχύτητα» 

ή «Modem-Συχνές Αποσυνδέσεις». 

Μετρήσεις attenuation (Upstream) < συµπληρώνεται από τον Πάροχο > 

<free text> 

Τo πεδίο αυτό θα εµφανίζεται δίπλα από το πεδίο 

«Σύµπτωµα Βλάβης» µόνο στις περιπτώσεις όπου 

ο Πάροχος συµπληρώνει το πεδίο «Σύµπτωµα 

Βλάβης» µε µία από τις τιµές «Χαµηλή Ταχύτητα» 

ή «Modem-Συχνές Αποσυνδέσεις». 

Μετρήσεις attenuation (Downstream) < συµπληρώνεται από τον Πάροχο > 

<free text> 

Τo πεδίο αυτό θα εµφανίζεται δίπλα από το πεδίο 

«Σύµπτωµα Βλάβης» µόνο στις περιπτώσεις όπου 

ο Πάροχος συµπληρώνει το πεδίο «Σύµπτωµα 

Βλάβης» µε µία από τις τιµές «Χαµηλή Ταχύτητα» 

ή «Modem-Συχνές Αποσυνδέσεις». 

Περιγραφή Βλάβης < συµπληρώνεται από τον Πάροχο > 

< free text > 

Υπεύθυνος Συνεννόησης Παρόχου * < συµπληρώνεται από τον Πάροχο > 

< free text > 

Τηλ. Συνεννόησης Παρόχου < συµπληρώνεται από τον Πάροχο > 

< Τηλέφωνο >  

Ηµεροµηνία δήλωσης Βλάβης < συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα > 

< ηµεροµηνία > 

    * Υποχρεωτικό πεδίο 
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Παρατηρήσεις: 

Εάν οποιαδήποτε πληροφορία από το παραπάνω ερωτηµατολόγιο βλάβης απαντηθεί 

µε «Όχι», δε θα είναι δυνατή η καταχώρηση της βλάβης. 

Ο Πάροχος θα µπορεί να υποβάλλει βλάβη µε σύµπτωµα «ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ», 

µόνο όταν ο τύπος υπηρεσίας και το transmission mode είναι το ίδιο (π.χ. ADSL-

ADSL ή VDSL-VDSL). 

24.3.7.3 Πορεία των καταχωρήσεων βλάβης για υπηρεσίες VPU 

• Μέσω του Π.Σ. WCRM-LLU, οι Πάροχοι θα έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθούν συνολικά την πορεία της βλάβης από τη δήλωση µέχρι και 

την άρση της.  

• Κάθε βλάβη VPU θα µεταβαίνει σε καταστάσεις αντίστοιχες µε εκείνες που 

ισχύουν σήµερα για την περίπτωση βλάβης απλού βρόχου που δε συνδυάζεται 

µε Α.ΡΥ.Σ. Ανάλογα µε τα στοιχεία που έχει συµπληρώσει ο Πάροχος στο 

παραπάνω ερωτηµατολόγιο της βλάβης, τα συνεργεία του ΟΤΕ θα 

πραγµατοποιούν τις απαιτούµενες ενέργειες. Οι ενέργειες που θα 

πραγµατοποιούν τα συνεργεία του ΟΤΕ και θα καταχωρούνται στο Π.Σ. 

WCRM-LLU, θα είναι:  

o Στην περίπτωση βλάβης τηλεφωνίας, ακολουθείται για την άρση 

της βλάβης η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5.2. 

(∆ιαδικασία Άρσης Βλάβης) του Παραρτήµατος 5 της Προσφοράς 

Αναφοράς ΑΠΤοΒ (ορισµός 4ωρου χρονικού παραθύρου για την 

άρση της βλάβης σε περίπτωση που απαιτείται µετάβαση 

συνεργείου στο χώρο του τελικού χρήστη, πιθανός χαρακτηρισµός 

της βλάβης ως καλωδιακής, δυνατότητα µη αποδοχής της άρσης 

βλάβης και ορισµός συνδυαστικού ραντεβού κ.α.). Η βλάβη (ή το 

συνδυαστικό ραντεβού σε περίπτωση που απαιτηθεί) θα κλείνει µε 

κωδικό άρσης βλάβης στον οποίο προσδιορίζεται η θέση 

εντοπισµού βλάβης, η αιτία της βλάβης και το είδος της εργασίας 

που εκτελέστηκε, κατ’ αναλογία µε τους κωδικούς άρσης βλάβης 

που ορίζονται στην παράγραφο 5.3. του Παραρτήµατος 5 της 

Προσφορά Αναφοράς ΑΠΤοΒ και ανάλογα θα καθορίζεται η 

υπαιτιότητα της βλάβης. Ανάλογα µε την υπαιτιότητα της βλάβης 
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και τις εργασίες που απαιτήθηκαν, ο ΟΤΕ θα προβαίνει ή όχι σε 

χρέωση του Παρόχου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

περιγράφεται στο Παράρτηµα 5 της Προσφοράς Αναφοράς 

ΑΠΤοΒ. 

o Στην περίπτωση βλάβης ευρυζωνικότητας, ακολουθείται για την 

άρση της βλάβης η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 

2.4.2 (Άρση Βλάβης) του Κεφαλαίου 2 της Προσφοράς Αναφοράς 

Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης.  

o Σε περίπτωση που σε µία βλάβη απαιτηθεί συνδυαστικό ραντεβού, 

ο ΟΤΕ θα προβαίνει σε έλεγχο της τηλεφωνίας και της 

ευρυζωνικότητας, ανάλογα µε την περίπτωση της βλάβης. 

• Ανάλογα µε την έκβαση της άρσης βλάβης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα 

ενηµερωθεί συστηµικά το Π.Σ WCRM-LLU οπότε τελικά θα ενηµερωθεί 

σχετικά ο Πάροχος. Στην Αναζήτηση Βλαβών του Π.Σ WCRM-LLU θα 

υπάρχει στήλη στην οποία για κάθε βλάβη θα καταγράφεται ποια ήταν η αιτία 

της (ευρυζωνικότητα ή σκέλος του βρόχου). 

• Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος θα µπορεί ανά πάσα στιγµή 

να ελέγχει την πορεία του αιτήµατος βλάβης µέσα από το WCRM-LLU. 

24.3.8 Θέµατα Τιµολόγησης 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ τιµολογείται ως ακολούθως: 

• Μηνιαίο τέλος: Για το µέρος της υπηρεσίας VPU που αφορά την 

ευρυζωνικότητα, δηλαδή την υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ [KV], η τιµολόγηση γίνεται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Ενότητα «Τέλη – Χρεώσεις» της ισχύουσας 

Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης του ΟΤΕ. Για το 

µέρος της υπηρεσίας VPU που αφορά τη φωνή (ΠΤοΒ), η τιµολόγηση γίνεται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα 1 «∆ιαδικασίες Παροχής ΤοΒ» 

Ενότητα 1.12- «Τρόπος Χρέωσης» και στο Κεφάλαιο 4 «Οικονοµικοί Όροι» 

της Προσφοράς Αναφοράς ΑΠΤοΒ. Η χρέωση των υπηρεσιών VPU που 

αφορά τη φωνή θα εµφανίζεται στο τιµολόγιο των υπηρεσιών ΑΠΤοΒ ως 

έκπτωση σε σχέση µε την τιµή του πλήρους βρόχου. 

• Εκπτωτική πολιτική για την υπηρεσία VPU: 
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o Η έκπτωση αφορά ποσό το οποίο µεταβάλλεται ανεξάρτητα από το 

τίµηµα του µηνιαίου τέλους ΠΤοΒ. 

o Η έκπτωση θα απεικονίζεται ως ξεχωριστή εγγραφή τιµολόγησης 

στο τιµολόγιο LLU για κάθε σχετιζόµενο ΤοΒ (φωνητικό µέρος 

του VPU) µε τη µορφή πίστωσης. 

o Η παροχή από τον ΟΤΕ της ανωτέρω έκπτωσης άρχεται µε την 

ενεργοποίηση του VPU. 

o Η παροχή από τον ΟΤΕ της ανωτέρω έκπτωσης παύει µε την 

ολοκλήρωση της κατάργησης είτε του Α.ΡΥ.Σ.[KV] είτε µε την 

ολοκλήρωση της κατάργησης του σχετιζόµενου ΠΤοΒ. 

o Το λεκτικό που θα εµφανίζεται στο τιµολόγιο είναι «Έκπτωση 

VPU - <Φανταστικός Αριθµός Σχετιζόµενου ToB>». 

Για τα υπόλοιπα τέλη ισχύουν:  

• Για το µέρος της υπηρεσίας VPU που αφορά την ευρυζωνικότητα, δηλαδή την 

υπηρεσία Α.ΡΥ.Σ.[KV], η τιµολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

ισχύουσα Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης του 

ΟΤΕ.  

• Για το µέρος της υπηρεσίας VPU που αφορά τη φωνή (ΠΤοΒ), η τιµολόγηση 

γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς 

ΑΠΤοΒ. 

Σε περίπτωση βλάβης στο φωνητικό τµήµα της υπηρεσίας VPU, εφόσον από τον 

κωδικό άρσης βλάβης σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο 

24.3.7.3 της παρούσας προκύπτει ότι η βλάβη ή το συνδυαστικό ραντεβού είναι 

υπαιτιότητας Παρόχου, ο Πάροχος χρεώνεται µε το αντίστοιχο τέλος άσκοπης 

µετάβασης ή απασχόλησης (ανάλογα την περίπτωση), εντελώς αντίστοιχα µε όσα 

ισχύουν για την υπηρεσία ΤοΒ.  

24.4 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (BASIC SLA) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VPU 

24.4.1 Παράδοση υπηρεσίας VPU 

 Για τον υπολογισµό του SLA της υπηρεσίας VPU, διακρίνονται 2 κατηγορίες: 

• Αιτήµατα VPU σε λειτουργούντα βρόχο του ίδιου Παρόχου: Στην περίπτωση 

αυτή, δεδοµένου ότι ο τοπικός βρόχος του Παρόχου είναι ενεργός και δε 
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γίνεται καµία κατασκευή στο κοµµάτι του βρόχου, το SLA για παράδοση της 

υπηρεσίας θα είναι 7 ΕΗ, δηλαδή το SLA της υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. 

• Υπόλοιπα είδη αιτηµάτων VPU (ENToB, ENToB µε φορητότητα, ΑΝΤοΒ, 

µεταβάσεις από Τ.Π.1 σε Τ.Π.2): ∆εδοµένου ότι για τα συγκεκριµένα είδη 

αιτηµάτων απαιτείται κατασκευή βρόχου, το SLA παράδοσης των εν λόγω 

αιτηµάτων VPU θα είναι εκείνο που ισχύει στο RUO 2012 για τα αντίστοιχα 

είδη αιτηµάτων παράδοσης ΤοΒ, δηλαδή: 

o 8 ΕΗ για τα αιτήµατα ΕΝΤοΒ και ΕΝΤοΒ µε φορητότητα (µε 3 

ΕΗ για την επιλεξιµότητα του βρόχου και στη συνέχεια 2 ΕΗ για 

τον έλεγχο διαθεσιµότητας πόρτας). 

o 12 ΕΗ για τα αιτήµατα ΑΝΤοΒ (µε 5 ΕΗ για την επιλεξιµότητα 

του βρόχου και στη συνέχεια 2ΕΗ για τον έλεγχο διαθεσιµότητας 

πόρτας). 

Στον υπολογισµό του πραγµατικού χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας VPU 

εξαιρούνται οι ανενεργοί χρόνοι που οφείλονται σε µη υπαιτιότητα ΟΤΕ, όπως 

αποτυπώνονται στην ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς ΑΠΤοΒ. 

24.4.2 Προβλέψεις Παρόχων 

Προκειµένου να υπολογίζονται οι ρήτρες που θα οφείλει να καταβάλει ο ΟΤΕ για 

καθυστερηµένη παράδοση αιτηµάτων VPU, διακρίνονται δύο κατηγορίες 

προβλέψεων που θα πρέπει να υποβάλουν περιοδικά οι Πάροχοι (ανά τρίµηνο, 

εντελώς ανάλογα µε τις προβλέψεις αιτηµάτων ΤοΒ): 

• Προβλέψεις για αιτήµατα VPU σε λειτουργούντα βρόχο του ίδιου Παρόχου: 

Οι Πάροχοι θα καταθέτουν τις προβλέψεις για αιτήµατα VPU αυτής της 

κατηγορίας συνολικά µαζί µε τις αντίστοιχες προβλέψεις για αιτήµατα της 

υπηρεσίας A.ΡΥ.Σ.. µέσω του Π.Σ WCRM-DSL. 

• Προβλέψεις για αιτήµατα VPU µέσω αιτηµάτων ENToB, ENToB µε 

φορητότητα και ΑΝΤοΒ: Οι Πάροχοι θα καταθέτουν τις προβλέψεις για 

αιτήµατα VPU αυτής της κατηγορίας συνολικά µαζί µε τις αντίστοιχες 

προβλέψεις για παραδόσεις ΤοΒ, µέσω του Π.Σ WCRM-LLU. 
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24.4.3 Ενηµέρωση επέκτασης δικτύου σε Παρόχους 

O ΟΤΕ θα παρέχει σε τριµηνιαία βάση ενηµέρωση µέσω του Π.Σ. WCRM-DSL 

αναφορικά µε ενδεχόµενες επεκτάσεις/προσθήκες χωρητικότητας σε πόρτες DSLAM 

στα σηµεία όπου διατίθεται ήδη η υπηρεσία VPU. Η ενηµέρωση αυτή θα παρέχεται 

µόνο στην περίπτωση που εµφανιστούν ελλείψεις σε χωρητικότητα.  

24.4.4 Ρήτρες παράδοσης υπηρεσίας VPU 

Οι ρήτρες που θα οφείλει να καταβάλει ο ΟΤΕ για καθυστερηµένες παραδόσεις της 

υπηρεσίας VPU, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ακολουθώντας τη λογική που 

περιγράφεται στις ανωτέρω παραγράφους. Συγκεκριµένα: 

• Αιτήµατα VPU σε λειτουργούντα βρόχο του ίδιου Παρόχου: Για την εύρεση 

των αιτηµάτων τα οποία ο ΟΤΕ ικανοποίησε εκπρόθεσµα, θα υπολογίζεται το 

Α για το σύνολο των εν λόγω αιτηµάτων, µε βάση τη µεθοδολογία που 

περιγράφεται στην παράγραφο 6.3.3 της ενότητας 6.3 «Παράδοση υπηρεσίας 

ΑΡΥΣ» του RBO 2011 για τα αιτήµατα A.ΡΥ.Σ. Στα αιτήµατα που 

προκύπτουν από τον υπολογισµό του Α, για κάθε ΕΗ καθυστέρησης ο ΟΤΕ 

θα καταβάλει το ποσό της ρήτρας που περιγράφεται στον Πίνακα 6.3 της 

παραγράφου 6.3.3 της ενότητας 6.3 «Παράδοση υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ.» του 

RBO 2011, δηλαδή 

 

Εργάσιµες Ηµέρες 

υπέρβασης από τον 

πραγµατικό χρόνο παράδοσης 

Ρήτρα για τις περιοχές 

Α & Β 

Ρήτρα για τις περιοχές 

Γ & ∆ 

1
η
 – 6

η
 

Το 1% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης 

Το 0,5% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

7
η
 – 12

η
 

Το 2% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης 

Το 1% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

για την 13
η
 και µετά 

Το 4% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. για κάθε 

ΕΗ καθυστέρησης 

Το 2% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας Α.ΡΥ.Σ. για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

 

• Υπόλοιπα είδη αιτηµάτων VPU: Για την εύρεση των αιτηµάτων τα οποία ο 

ΟΤΕ ικανοποίησε εκπρόθεσµα, θα υπολογίζεται το Α για το σύνολο των εν 

λόγω αιτηµάτων και των αιτηµάτων ΠΤοΒ, µε βάση τη µεθοδολογία που 

περιγράφεται στην παράγραφο 4.5.3 του Παραρτήµατος 4 του RUO 2012. Στα 

αιτήµατα που προκύπτουν από τον υπολογισµό του Α, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης ο ΟΤΕ θα καταβάλει το ποσό της ρήτρας που περιγράφεται 
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στον Πίνακα 3 της παραγράφου 4.5.3 του Παραρτήµατος 4 του RUO 2012, 

δηλαδή: 

 

Εργάσιµες Ηµέρες 

υπέρβασης από τον 

πραγµατικό χρόνο παράδοσης 

Ρήτρα για τις περιοχές 

Α & Β 

Ρήτρα για τις περιοχές 

Γ & ∆ 

1
η
 – 6

η
 

Το 5% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας VPU για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

Το 3% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας VPU για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

7
η
 – 12

η
 

Το 10% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας VPU για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

Το 6% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας VPU για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

για την 13
η
 και µετά 

Το 20% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας VPU για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

Το 12% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας VPU. για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

24.4.5 Βλάβες υπηρεσίας VPU 

24.4.5.1 SLA άρσης βλαβών υπηρεσίας VPU 

Όσον αφορά τις βλάβες της υπηρεσίας VPU, δεδοµένου ότι ο έλεγχος και η 

ενδεχόµενη άρση της βλάβης από τον ΟΤΕ απαιτεί ελέγχους τόσο στο σκέλος του 

βρόχου, όσο και στο τµήµα της ευρυζωνικότητας, προτείνεται ο ΟΤΕ να υποχρεούται 

να άρει τις αναγγελθείσες βλάβες VPU, το αργότερο στους πραγµατικούς χρόνους 

άρσης βλάβης που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης VPU:  

3 ΕΗ 

Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης καλωδιακής βλάβης VPU: 

3 ΕΗ από το χαρακτηρισµό της στο ΠΣ ΟΤΕ 

 

Άσκοπη µετακίνηση και απασχόληση προσωπικού του ΟΤΕ θα βαρύνει τον Τ.Π. 

24.4.5.2 Ρήτρες σε περίπτωση καθυστέρησης άρσης βλάβης 

Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο άρσης βλάβης (βλ. 

παραπάνω Πίνακα) του VPU, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης καταπίπτει αυτοδικαίως 

σε βάρος του και υπέρ του Τ.Π, ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε τον 

παρακάτω Πίνακα. Οι ρήτρες υπολογίζονται για κάθε Τ.Π. 

Ειδικά στις περιπτώσεις καλωδιακών βλαβών, εάν η ενηµέρωση του Τ.Π, σύµφωνα 

µε το Παράρτηµα 5, δεν πραγµατοποιηθεί εντός 2 ΕΗ από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα 

µετά την αναγγελία της βλάβης, ο ΟΤΕ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και µέχρι τον 

χαρακτηρισµό της βλάβης ως καλωδιακής στο ΠΣ ΟΤΕ χρεώνεται µε την 

προβλεπόµενη ποινική ρήτρα. 
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Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών 

βλαβών σε ΕΗ των VPU (στο 95% των αναγγελθεισών βλαβών όπου εξαιρούνται 

αυτές µε την µικρότερη καθυστέρηση), ως εξής:  

 

Υπέρβαση πραγµατικού χρόνου 

άρσης των αναγγελθεισών βλαβών 

σε ΕΗ 

VPU για τις περιοχές 

Α & Β 

VPU για τις περιοχές 

Γ & ∆ 

1
η
 – 4

η
 

Το 1/5 του ποσού που προκύπτει 

από το άθροισµα των µηνιαίων 

µισθωµάτων των υπηρεσιών 

Α.ΡΥ.Σ. και ΤοΒ µείον την σχετική 

έκπτωση, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

Το 1/11 του ποσού που προκύπτει 

από το άθροισµα των µηνιαίων 

µισθωµάτων των υπηρεσιών 

Α.ΡΥ.Σ. και ΤοΒ µείον την σχετική 

έκπτωση, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

για την 5
η
 και µετά 

Το 1/3 του ποσού που προκύπτει 

από το άθροισµα των µηνιαίων 

µισθωµάτων των υπηρεσιών 

Α.ΡΥ.Σ. και ΤοΒ µείον την σχετική 

έκπτωση, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

Το 1/5 του ποσού που προκύπτει 

από το άθροισµα των µηνιαίων 

µισθωµάτων των υπηρεσιών 

Α.ΡΥ.Σ. και ΤοΒ µείον την σχετική 

έκπτωση, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

 

Στο ποσοστό 95%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες που διαπιστωµένα 

δεν οφείλονται σε «υπαιτιότητα ΟΤΕ». Ρήτρες αποδίδονται για τις καθυστερηµένες 

βλάβες υπαιτιότητας ΟΤΕ. Οι ρήτρες θα υπολογίζονται σε ετήσια βάση. 
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24.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ VPU light 

24.5.1  Παρεχόµενη Υπηρεσία VPU light 

H υπηρεσία VPU light δίνει τη δυνατότητα στον Πάροχο να παρέχει στον Τελικό 

Χρήστη DSL συνδέσεις µέσω του αντίστοιχου εξοπλισµού του ΟΤΕ (DSLAM OTE). 

Αναλυτικότερα, η υπηρεσία VPU light παρέχεται υπό τη µορφή των παρακάτω δύο 

τύπων πρόσβασης: 

1. Την υπηρεσία VPU light τύπου BRAS, η οποία περιλαµβάνει την παροχή 

DSL συνδέσεων µεταξύ: 

• του σηµείου τερµατισµού του ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινο) 

στο χώρο του Τελικού Χρήστη και 

• του αντίστοιχου BRAS του NGA δικτύου, στο οποίο δροµολογείται η 

κίνηση από το DSLAM (όπου συνδέεται ο Τελικός Χρήστης) 

2. Την υπηρεσία VPU light τύπου DSLAM, η οποία περιλαµβάνει την παροχή 

DSL συνδέσεων µεταξύ: 

• του σηµείου τερµατισµού του ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινο) 

στο χώρο του Τελικού Χρήστη και 

• του κόµβου πολυπλεξίας (L2 / L3 Switch) που βρίσκεται στο Α/Κ στο 

οποίο συγκεντρώνεται η κίνηση των DSLAMs (όπου συνδέεται ο 

Τελικός Χρήστης) 

Η υπηρεσία VPU light παρέχεται µόνο στα σηµεία όπου ο DSL εξοπλισµός είναι 

εγκαταστηµένος στην υπαίθρια καµπίνα (όπως αυτά επεκτείνονται σταδιακά στα 

πλαίσια του σχετικού roll-out). Η παραπάνω πληροφορία παρέχεται µέσω των Π/Σ 

W-CRM και ενηµερώνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες προ της ενεργοποίησης 

των νέων DSLAMs σε υπαίθριες καµπίνες. . 

Η αντιστοίχιση των σηµείων διασύνδεσης των DSLAMs µε το δίκτυο του Παρόχου 

θα κοινοποιείται από τον ΟΤΕ στους Παρόχους µέσω του Π.Σ. W-CRM. 

24.5.2 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU Light τύπου BRAS 

Ακολουθεί σχηµατική απεικόνιση της υπηρεσίας VPU light τύπου BRAS, σε 

συνδυασµό µε backhaul κυκλώµατα τύπου: 

• Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-BRAS] (Εθνική / Περιφερειακή / Τοπική)  



 

• Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ-BRAS]

• ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.[BRAS]

24.5.3 Σχηµατική απεικόνιση

Ακολουθεί σχηµατική απεικόνιση

συνδυασµό µε backhaul κυκλώµατα

• Ο.Κ.ΣΥ.Α.[OLO-DSLAM]

• Ο.Κ.ΣΥ.Α.[ΦΥΠ-DSLAM]

• ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.[DSLAM]

24.5.4  Προϋποθέσεις διάθεσης

Για την παροχή της υπηρεσίας

• Προϋπόθεση 1: Ο Πάροχος

RUO, η οποία να του

Σελίδα 28 από 66 

BRAS] (Εθνική / Περιφερειακή / Τοπική)

Σ.[BRAS]  (Εθνική / Περιφερειακή / Τοπική)

Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU Light τύπου DSLAM

σχηµατική απεικόνιση της υπηρεσίας VPU light τύπου

 backhaul κυκλώµατα τύπου: 

DSLAM] (Τοπική) 

DSLAM] (Τοπική) 

Σ.[DSLAM] (Τοπική) 

Προϋποθέσεις διάθεσης της υπηρεσίας VPU light 

της υπηρεσίας VPU light, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις

Ο Πάροχος θα πρέπει να υπογράψει την ισχύουσα

οποία να του δίνει την δυνατότητα να λαµβάνει υπηρεσίες

Τοπική) 

Τοπική) 

 

τύπου DSLAM 

τύπου DSLAM, σε 

 

ρακάτω προϋποθέσεις: 

υπογράψει την ισχύουσα Σύµβαση 

λαµβάνει υπηρεσίες VPU light. 
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• Προϋπόθεση 2: Ο Πάροχος θα πρέπει να υπογράψει την ισχύουσα Σύµβαση 

RBO. 

• Προϋπόθεση 3: Ο Πάροχος θα πρέπει να λαµβάνει ήδη τουλάχιστον έναν από 

τους διαθέσιµους τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. οι οποίοι εξυπηρετούν το 

Α/Κ στο οποίο ανήκει το DSLAM (σύµφωνα µε την προαναφερθείσα 

αντιστοίχιση). Ειδικότερα, για την περίπτωση της υπηρεσίας VPU light τύπου 

BRAS, θα πρέπει να λαµβάνει ήδη υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου 

BRAS, ενώ για την περίπτωση της υπηρεσίας VPU light τύπου DSLAM να 

λαµβάνει ήδη Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM. 

• Προϋπόθεση 4: Ο Τελικός Χρήστης να βρίσκεται εντός περιοχής κάλυψης 

της υπαίθριας καµπίνας ΟΤΕ που έχει εγκατασταθεί DSLAM. Η 

διαθεσιµότητα αυτή ανακοινώνεται στον Πάροχο ηλεκτρονικά µέσω των Π/Σ 

W-CRM. 

24.5.5  Περιορισµοί στη διάθεση της υπηρεσίας VPU light 

Η ενεργοποίηση ή/και η παροχή της υπηρεσίας VPU light δεν είναι εφικτή στις 

περιπτώσεις όπου δεν είναι αντιστοίχως εφικτή η ενεργοποίηση ή/και η παροχή των 

υπηρεσιών ΤοΥΒ και Α.ΡΥ.Σ., (όπως αυτές περιγράφονται στις εκάστοτε ισχύουσες 

Προσφορές Αναφοράς Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και 

Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης αντίστοιχα) και άπτονται του ακραίου δικτύου, 

δηλαδή του δικτύου που οριοθετείται από το DSLAM στην υπαίθρια καµπίνα µέχρι 

το escalit ή το χαλύβδινο στο χώρο του Τελικού Χρήστη.  

24.5.6 ∆ιάρκεια Παροχής VPU light 

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας VPU light είναι αορίστου χρόνου. Ο Πάροχος 

δύναται οποιαδήποτε στιγµή επιθυµεί να καταργήσει την υπηρεσία VPU light, 

υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου §24.6.1.4 

«Κατάργηση της υπηρεσίας VPU light». 

24.5.7 Στοιχεία Υπηρεσίας 

Η υπηρεσία VPU light, διατίθεται µε την ίδια µορφή των παρακάτω πακέτων 

ταχυτήτων: 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

(Downstream/Upstream) 

VPU Light 

2 Mbps έως 2 Mbps / έως 512 Kbps 

4 Mbps έως 4 Mbps / έως 1 Mbps 

24 Mbps έως 24 Mbps / έως 1 Mbps 

30 Mbps έως 30 Mbps / έως 2,5 Mbps 

50 Mbps έως 50 Mbps / έως 5 Mbps 

 

Ειδικότερα η υπηρεσία VPU light παρέχεται µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 

ποιότητας QoS, τα οποία περιγράφονται στην παράγραφο § 24.8 «Ποιοτικά 

Χαρακτηριστικά Υπηρεσίας VPU light τύπου DSLAM». 

24.5.8  Εξαρτήσεις από άλλες υπηρεσίες  

H υπηρεσία VPU light τύπου BRAS, παρέχεται σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη 

υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου BRAS, ενώ η υπηρεσία VPU light τύπου 

DSLAM, παρέχεται σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη υπηρεσία 

Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM όπως αυτές περιγράφονται στην εκάστοτε 

ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης του ΟΤΕ. 

24.5.9 Ενηµέρωση Επέκτασης ∆ικτύου σε Παρόχους 

O ΟΤΕ θα παρέχει σε τριµηνιαία βάση ενηµέρωση µέσω του Π.Σ. W-CRM 

αναφορικά µε ενδεχόµενες επεκτάσεις/προσθήκες χωρητικότητας σε πόρτες DSLAM 

στα σηµεία όπου διατίθεται ήδη η υπηρεσία VPU light. Η ενηµέρωση αυτή θα 

παρέχεται µόνο στην περίπτωση που εµφανιστούν ελλείψεις σε χωρητικότητα.  
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24.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ VPU LIGHT 

24.6.1 ∆ιαδικασία Παροχής VPU light 

Η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας VPU light γίνεται αποκλειστικά µέσα από το 

Π/Σ W-CRM και πραγµατοποιείται µέσω των ακόλουθων αιτήσεων: 

• Αίτηση παροχής VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή 

• Αίτηση παροχής VPU light σε υφιστάµενο συνδροµητή 

24.6.1.1 ∆ιαδικασία Παροχής VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή 

Ο Τελικός Χρήστης υποβάλει σχετική αίτηση VPU light στον Πάροχο. Η πρωτότυπη 

αίτηση VPU light περιλαµβάνει εξουσιοδότηση - δήλωση του Τελικού Χρήστη προς 

τον Πάροχο, προκειµένου o Πάροχος να υποβάλει σχετικό αίτηµα στον ΟΤΕ. 

Ειδικά στην περίπτωση αίτησης παροχής VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή, ο 

Πάροχος οφείλει να έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα από τη Νοµοθεσία 

δικαιολογητικά, µε τα οποία βεβαιώνεται αρµοδίως ότι το κτίσµα του 

συνδροµητή/πελάτη του είναι νόµιµο και όχι αυθαίρετο. Επιπλέον, µε την εισαγωγή 

του αιτήµατος στο ΠΣ ΟΤΕ, ο Πάροχος δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει ελέγξει την 

τήρηση όλων των διατάξεων της κείµενης Νοµοθεσίας σχετικά µε τη νοµιµότητα του 

κτιρίου του συνδροµητή/πελάτη του και ότι αναλαµβάνει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη 

(αστική, ποινική κλπ) σε περίπτωση που αποδειχθεί στη συνέχεια ότι το εν λόγω 

κτίσµα είναι αυθαίρετο. Σε διαφορετική περίπτωση το αίτηµα θα απορρίπτεται µε  

λόγο απόρριψης «Αυθαίρετο Οίκηµα» 

Ο Πάροχος προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα των στοιχείων 

της και καταχωρεί την αίτηση στο Π/Σ ΟΤΕ, εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας από 

την ηµεροµηνία υποβολής της εξουσιοδότησης / δήλωσης του τελικού χρήστη. Η 

προθεσµία της µίας εργάσιµης ηµέρας ισχύει από την ηµεροµηνία υποβολής της ορθά 

συµπληρωµένης και πλήρους εξουσιοδότησης του καταναλωτή. 

Ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης (ηµεροµηνία εισαγωγής της αίτησης στο 

σύστηµα) θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία του Π/Σ ΟΤΕ. Οι αιτήσεις ικανοποιούνται 

κατά σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης τους.  

Είναι δυνατή και η µαζική εισαγωγή αιτήσεων στο Π/Σ ΟΤΕ µέσω κατάλληλου 

αρχείου. 
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Σε όλες τις αιτήσεις, τα στοιχεία Παρόχου, θα συµπληρώνονται αυτόµατα από το 

σύστηµα, ανάλογα µε το username που έχει χρησιµοποιηθεί για την σύνδεση µε το 

σύστηµα.  

Με την εισαγωγή της στο Π/Σ ΟΤΕ, η αίτηση παίρνει αυτόµατα µοναδικό αύξοντα 

αριθµό πρωτοκόλλου. 

Με την καταχώρησή της, η αίτηση θα ελέγχεται αυτόµατα από το Π/Σ ΟΤΕ, αλλά και 

από την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ ως προς τη διεύθυνση. 

 

Εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασµένα, τότε η αίτηση 

απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο Πάροχος από το Π/Σ µε το κατάλληλο 

µήνυµα απόρριψης αίτησης. 

Η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης µε τα ορθά στοιχεία, αποτελεί νέα αίτηση. 

Εάν τα στοιχεία είναι ακριβή, συνεχίζεται ο έλεγχος επιλεξιµότητας σύµφωνα µε τα 

όσα αναφέρονται στην παράγραφο §24.6.2 «Επιλεξιµότητα / Λόγοι Απόρριψης». 

Ο Πάροχος ενηµερώνεται µέσω του Π/Σ για την επιλεξιµότητα ή τη µη επιλεξιµότητα 

του VPU light, σύµφωνα µε την παράγραφο §24.6.2 «Επιλεξιµότητα / Λόγοι 

Απόρριψης». 

Εάν το VPU light δεν είναι επιλέξιµο, τότε η αίτηση απορρίπτεται αυτόµατα από το 

σύστηµα και ενηµερώνεται ο Πάροχος από το Π/Σ ΟΤΕ για τον λόγο µη 

επιλεξιµότητας. Οι λόγοι απόρριψης του VPU light περιγράφονται στην παράγραφο 

§24.6.2 «Επιλεξιµότητα / Λόγοι Απόρριψης». 

 

Εάν το VPU light είναι επιλέξιµο, η αίτηση προωθείται για υλοποίηση και ο Πάροχος 

ενηµερώνεται από το Π/Σ ΟΤΕ για την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής 

του VPU light, καθώς και το χρονικό παράθυρο των 4 ωρών εντός του οποίου θα 

µεταβεί το συνεργείο στη διεύθυνση του τελικού χρήστη. Η υλοποίηση της αίτησης 

λαµβάνει χώρα την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία για την οποία ο ΟΤΕ έχει 

ενηµερώσει τον Πάροχο κατά την επιλεξιµότητα. Ο Πάροχος, δύναται να 

παρευρίσκεται για τη δοκιµή/ παραλαβή του ζεύγους σύνδεσης του VPU light στη 

διεύθυνση που έχει ορίσει να τερµατίσει το VPU light.  

Εάν ο Πάροχος δεν προσέλθει στο ραντεβού για την παραλαβή της υπηρεσίας, ο 

ΟΤΕ, εφόσον είναι εφικτό να εισέλθει στο κτίριο, υλοποιεί τη σύνδεση και 
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πραγµατοποιεί δοκιµή. Εάν το συνεργείο δεν καταφέρει να εισέλθει στο κτίριο ή του 

αρνηθεί η πρόσβαση,  επιστρέφει το δελτίο κατασκευής µε την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ». 

Ο Πάροχος ενηµερώνεται µέσω του ΠΣ ΟΤΕ για την ακριβή ώρα και ηµέρα 

επίσκεψης του τεχνικού του ΟΤΕ, ο οποίος βρήκε το κτίριο κλειστό.  

Στην περίπτωση όπου υπάρξει νέα µετάβαση του συνεργείου στην ίδια διεύθυνση του 

τελικού χρήστη, για τη δοκιµή/σύνδεση της υπηρεσίας, ο Πάροχος χρεώνεται τέλος 

άσκοπης µετάβασης συνεργείου για παράδοση VPU light. 

Ο ΟΤΕ θα ενηµερώνει εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας µέσω του Π/Σ ΟΤΕ για 

τη νέα ηµεροµηνία και το νέο προκαθορισµένο χρονικό παράθυρο διάρκειας 

τεσσάρων (4) ωρών εντός του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη για την 

υλοποίηση του VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή, η οποία θα απέχει από 

τρεις (3) έως πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από  την πραγµατοποιηθείσα επίσκεψη. Το 

χρονικό διάστηµα, από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης του Π/Σ ΟΤΕ για τη νέα 

ηµεροµηνία επίσκεψης µέχρι την ηµεροµηνία που θα πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη 

για την υλοποίηση του VPU light, θα υπολογίζεται ως ανενεργός χρόνος, καθώς 

οφείλεται σε λόγους µη υπαιτιότητας ΟΤΕ, µε την προϋπόθεση ότι η επίσκεψη για 

την υλοποίηση του αιτήµατος θα πραγµατοποιηθεί εντός πέντε (5) εργασίµων 

ηµερών. Αυτό ισχύει κάθε φορά που απαιτείται νέο ραντεβού λόγω κλειστού κτιρίου. 

Στη περίπτωση που κατά την προγραµµατισµένη επίσκεψη υλοποίησης VPU light σε 

µη υφιστάµενο συνδροµητή, ο τεχνικός του ΟΤΕ βρει για δεύτερη φορά το οίκηµα 

κλειστό, ακολουθείται η  παραπάνω διαδικασία. 

  Σε περίπτωση που ο τεχνικός του ΟΤΕ βρει για τρίτη φορά κλειστό το οίκηµα, η 

αίτηση VPU light  σε µη υφιστάµενο συνδροµητή  «παγώνει» στα Π/Σ ΟΤΕ για 10 

ΕΗ, ώστε να µη µετράει ο χρόνος, και η αίτηση αλλάζει κατάσταση σε «Επιστροφή 

Αίτησης από τα συνέργεια». 

Ο Πάροχος εντός 10 εργασίµων ηµερών δύναται είτε να ακυρώσει την εν λόγω 

αίτηση είτε να ζητήσει εκ νέου την  υλοποίησή της.  

a) Στην περίπτωση όπου ο Πάροχος εντός του εν λόγω 10 ηµέρου 

αιτηθεί εκ  νέου υλοποίηση το αίτηµα παροχής VPU light σε µη 

υφιστάµενο συνδροµητή, αντιµετωπίζεται ως νέο αίτηµα, και 

εκκινούν εκ νέου οι χρόνοι υλοποίησης, χωρίς να περιλαµβάνεται 

εκ νέου το διάστηµα για τον έλεγχο επιλεξιµότητας.  

b) Στην περίπτωση όπου ο Πάροχος εντός του εν λόγω 10 ηµέρου 

δεν αιτηθεί ακύρωση ή εκ νέου υλοποίηση, τότε το Π/Σ ΟΤΕ 

δηµιουργεί αυτόµατα αίτηση ακύρωσης. 
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Αλλαγή στην ηµεροµηνία υλοποίησης γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

περιγράφεται στην παράγραφο §24.6.1.5 «Αλλαγή Ηµεροµηνίας Υλοποίησης». 

Την ηµέρα υλοποίησης ο ΟΤΕ, µέσω του Π/Σ, ενηµερώνει τον Πάροχο για την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης του VPU light. 

Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του VPU light, ακολουθείται η διαδικασία 

παράδοσης/παραλαβής του, όπως περιγράφεται στη παράγραφο §24.6.3 «∆ιαδικασία 

Παράδοσης - Παραλαβής» ενώ µε την αποδοχή της υπηρεσίας εκκινεί η χρέωσή της, 

σύµφωνα µε την παράγραφο §24.6.5 «Θέµατα Τιµολόγησης». 

Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν αλλαγή ηµεροµηνίας υλοποίησης αιτήσεων VPU 

light περιγράφονται στην παράγραγο §24.6.1.5 «Αλλαγή Ηµεροµηνίας Υλοποίησης», 

ενώ ειδικές περιπτώσεις που αφορούν ακυρώσεις αιτήσεων VPU light περιγράφονται 

στην αντίστοιχη παράγραφο §24.6.1.6 «Ακύρωση Αίτησης Παροχής VPU light / Λόγοι 

Κατάργησης». 

Οι λειτουργούσες συνδέσεις VPU light διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους 

λειτουργούντες βρόχους στο Π.Σ WCRM-LLU µέσω κατάλληλου πεδίου. 

 

24.6.1.2 ∆ιαδικασία Παροχής VPU light σε υφιστάµενο συνδροµητή 

Ο Τελικός Χρήστης υποβάλει σχετική αίτηση VPU light στον Πάροχο. Η πρωτότυπη 

αίτηση VPU light περιλαµβάνει εξουσιοδότηση - δήλωση του Τελικού Χρήστη προς 

τον Πάροχο, προκειµένου o Πάροχος να υποβάλει σχετικό αίτηµα στον ΟΤΕ. 

Η αίτηση του παρόχου περιλαµβάνει:  

• αίτηση κατάργησης των υφιστάµενων υπηρεσιών του συνδροµητή 

• αίτηση παροχής VPU light σε υφιστάµενο συνδροµητή. 

Η εν λόγω αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των παρεχόµενων από 

τον ΟΤΕ υπηρεσιών (και κατά περίπτωση από άλλους Παρόχους) και συνιστά 

καταγγελία των σχετικών συµβάσεων τις οποίες ο συνδροµητής έχει συνάψει µε τον 

ΟΤΕ και κατά περίπτωση µε άλλους Παρόχους, των οποίων τα έννοµα αποτελέσµατα 

εκκινούν από την ηµεροµηνία παράδοσης του VPU light. 

Ο Πάροχος προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης, ως προς την ορθότητα των στοιχείων 

της και καταχωρεί την αίτηση στο Π/Σ ΟΤΕ, εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας από 

την ηµεροµηνία υποβολής της εξουσιοδότησης / δήλωσης του τελικού χρήστη.  
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Ως ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης (ηµεροµηνία εισαγωγής της αίτησης στο 

σύστηµα) θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία του Π/Σ ΟΤΕ. Οι αιτήσεις ικανοποιούνται 

κατά σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης τους.  

Είναι δυνατή και η µαζική εισαγωγή αιτήσεων στο Π/Σ ΟΤΕ µέσω κατάλληλου 

αρχείου. Σε όλες τις αιτήσεις, τα στοιχεία Παρόχου. θα συµπληρώνονται αυτόµατα 

από το σύστηµα, ανάλογα µε το username που έχει χρησιµοποιηθεί για την σύνδεση 

µε το σύστηµα.  

Με την εισαγωγή της στο Π/Σ ΟΤΕ, η αίτηση παίρνει αυτόµατα µοναδικό αύξοντα 

αριθµό πρωτοκόλλου. 

Με την καταχώρησή της, η αίτηση θα ελέγχεται αυτόµατα από το Π/Σ, αλλά και από 

την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ ως προς το επώνυµο ή επωνυµία  και  τον αριθµό 

τηλεφωνικής σύνδεσης. 

Εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι ελλιπή, ανακριβή ή λανθασµένα, τότε η αίτηση 

απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο Πάροχος από το Π/Σ µε το κατάλληλο 

µήνυµα απόρριψης αίτησης. 

Η εκ νέου υποβολή της ίδιας αίτησης µε τα ορθά στοιχεία, αποτελεί νέα αίτηση. 

Εάν τα στοιχεία είναι ακριβή, συνεχίζεται ο έλεγχος επιλεξιµότητας σύµφωνα µε τα 

όσα αναφέρονται στην παράγραφο §24.6.2 «Επιλεξιµότητα / Λόγοι Απόρριψης». 

Ο Πάροχος ενηµερώνεται για την επιλεξιµότητα ή τη µη επιλεξιµότητα του VPU 

light, σύµφωνα µε την παράγραφο §24.6.2 «Επιλεξιµότητα / Λόγοι Απόρριψης». 

Εάν το VPU light δεν είναι επιλέξιµο, τότε η αίτηση απορρίπτεται αυτόµατα από το 

σύστηµα και ενηµερώνεται ο Πάροχος από το Π/Σ ΟΤΕ για τον λόγο µη 

επιλεξιµότητας. Οι λόγοι απόρριψης του VPU light περιγράφονται στην παράγραφο 

§24.6.2 «Επιλεξιµότητα / Λόγοι Απόρριψης». 

Εάν το VPU light είναι επιλέξιµο, η αίτηση προωθείται για υλοποίηση και ο Πάροχος 

ενηµερώνεται από το Π/Σ ΟΤΕ για την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής 

του VPU light. Η υλοποίηση της αίτησης λαµβάνει χώρα την προγραµµατισµένη 

ηµεροµηνία για την οποία ο ΟΤΕ έχει ενηµερώσει τον Πάροχο κατά την 

επιλεξιµότητα. Αλλαγή στην ηµεροµηνία υλοποίησης γίνεται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο §24.6.1.5 «Αλλαγή Ηµεροµηνίας 

Υλοποίησης». 
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Την ηµέρα υλοποίησης ο ΟΤΕ, µέσω του Π/Σ, ενηµερώνει τον Πάροχο για την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης του VPU light. 

Στις περιπτώσεις µεταβάσεων, ο ΟΤΕ και ο νέος πάροχος υποχρεούνται να ενεργούν 

έτσι ώστε η διακοπή των υφιστάµενων υπηρεσιών του συνδροµητή και η υλοποίηση 

του VPU light να λάβουν χώρα την ίδια εργάσιµη µέρα.  

Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του VPU light, ακολουθείται η διαδικασία 

παράδοσης/παραλαβής του, όπως περιγράφεται στη παράγραφο §24.6.3 «∆ιαδικασία 

Παράδοσης - Παραλαβής» ενώ µε την αποδοχή της υπηρεσίας εκκινεί η χρέωσή της, 

σύµφωνα µε την παράγραφο §24.6.5 «Θέµατα Τιµολόγησης».  

Ειδικές περιπτώσεις που αφορούν αλλαγή ηµεροµηνίας υλοποίησης αιτήσεων VPU 

light περιγράφονται στην παράγραγο §24.6.1.5 «Αλλαγή Ηµεροµηνίας Υλοποίησης», 

ενώ ειδικές περιπτώσεις που αφορούν ακυρώσεις αιτήσεων VPU light περιγράφονται 

στην αντίστοιχη παράγραφο §24.6.1.5 «Ακύρωση Αίτησης Παροχής VPU light / Λόγοι 

Κατάργησης».. 

 

24.6.1.3 Μεταβάσεις Υπηρεσιών 

Οι µεταβάσεις που θα υποστηρίζονται από την υπηρεσία VPU light είναι οι 

ακόλουθες:  

 

• Μετατροπή ΠΤοΒ � VPU light  ίδιου ή άλλου Παρόχου (µε ή χωρίς 

φορητότητα) 

 

• Μετάβαση ΠΤοΥΒ� VPU light ίδιου ή άλλου Παρόχου (µε ή χωρίς 

φορητότητα) 

 

• Μετατροπή VPU� VPU light ίδιου ή άλλου Παρόχου (µε ή χωρίς 

φορητότητα) 

 

• Μετατροπή ΜΤοΒ� VPU light ίδιου ή άλλου Παρόχου (µε ή χωρίς 

φορητότητα) 
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• Μετατροπή ΜΤοΥΒ� VPU light ίδιου ή άλλου Παρόχου (µε ή χωρίς 

φορητότητα) 

 

• Μετατροπή Χ.Ε.Π � VPU light ίδιου ή άλλου Παρόχου (µε ή χωρίς 

φορητότητα) 

 

• Μετάβαση DSL OTE� VPU light (µε ή χωρίς φορητότητα) 

 

• Μετάβαση VPU light � VPU light άλλου Παρόχου (µε ή χωρίς φορητότητα) 

 

• Μετάβαση VPU light � ΠΤοΒ ίδιου ή άλλου Παρόχου (µε ή χωρίς 

φορητότητα) 

Καταργείται η υπηρεσία VPU light και κατασκευάζεται ο ΠΤοΒ σύµφωνα µε 

την ισχύουσα Προσφορά Αναφορας για τον ΑΠΤοΒ. 

 

• Μετατροπή VPU light � ΠΤοΥΒ ίδιου ή άλλου Παρόχου  

Καταργείται η υπηρεσία VPU light και κατασκευάζεται ο ΠΤοΥΒ σύµφωνα 

µε την ισχύουσα Προσφορά Αναφορας για τον ΑΠΤοΒ. 

 

• Μετατροπή VPU light � VPU ίδιου ή άλλου Παρόχου (µε ή χωρίς 

φορητότητα) 

Καταργείται η υπηρεσία VPU light και παρέχεται η υπηρεσία VPU σύµφωνα 

µε το παρόν Παράρτηµα.  

 

24.6.1.4 Κατάργηση της υπηρεσίας VPU light 

Μία σύνδεση VPU light µπορεί να καταργηθεί είτε: 

• µε αίτηση κατάργησης του VPU light από τον Πάροχο, είτε 

• µε αίτηση µετάβασης σε άλλη υπηρεσία ίδιου ή άλλου παρόχου, η οποία θα 

δηµιουργήσει  αυτόµατη κατάργηση 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η υπηρεσία VPU light καταργείται, και σε 

περίπτωση που η κατάργηση είναι µέσω αυτόµατου αιτήµατος, παρέχεται στον 

Πάροχο η υπηρεσία που έχει ζητήσει.  
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24.6.1.5 Αλλαγή Ηµεροµηνίας Υλοποίησης  

Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ χρειαστεί να αλλάξει την ηµεροµηνία κατασκευής του 

VPU light, τότε θα πρέπει να ενηµερώσει τον Πάροχο µέσω του Π/Σ για τη νέα 

ηµεροµηνία υλοποίησης του VPU light τουλάχιστον 2 εργάσιµες ηµέρες πριν από την 

αρχική ηµεροµηνία υλοποίησης του VPU light. Στο Π/Σ ΟΤΕ θα αναγράφεται τόσο η 

αρχική προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής του VPU light, όσο και η νέα 

προγραµµατισµένη ηµεροµηνία κατασκευής του. Ειδικά στην περίπτωση παροχής 

VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή, ο Πάροχος θα ενηµερώνεται µέσω του Π/Σ 

ΟΤΕ και για το νέο προκαθορισµένο χρονικό παράθυρο διάρκειας τεσσάρων (4) 

ωρών, εντός του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη για την υλοποίηση του VPU 

light. 

24.6.1.6 Ακύρωση Αίτησης Παροχής VPU light / Λόγοι Κατάργησης 

Για την ακύρωση αιτηµάτων παροχής από τον Πάροχος ισχύουν τα εξής : 

• Ο Πάροχος καταθέτει το αίτηµα ακύρωσης παροχής VPU light στο Π/Σ. 

• Ο Πάροχος υποχρεούται να καταθέσει αίτηµα ακύρωσης τουλάχιστον δύο (2) 

εργάσιµες ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη (από το Π/Σ ΟΤΕ) ή 

συµφωνηµένη µε άλλο τρόπο ηµεροµηνία υλοποίησης της αίτησης παροχής 

του VPU light. Υποβολή αιτήµατος ακύρωσης σε χρόνο µικρότερο των 2 ΕΗ  

πριν την προβλεπόµενη (από το Π/Σ ΟΤΕ) ή συµφωνηµένη µε άλλο τρόπο 

ηµεροµηνία υλοποίησης της αίτησης παροχής του VPU light, ενδεχοµένως να 

µην είναι δυνατόν να υλοποιηθεί και να προκαλέσει διακοπή υπηρεσιών στον 

τελικό συνδροµητή η οποία δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ. 

 

Οι λόγοι Κατάργησης είναι οι ακόλουθοι: 

• Αίτηση κατάργησης του VPU light από τον Πάροχο 

• Αυτόµατη Κατάργηση λόγω αιτήµατος µετάβασης σε άλλο Πάροχο 

24.6.2 Επιλεξιµότητα / Λόγοι Απόρριψης 

Μετά την κατάθεση του αιτήµατος παροχής VPU light από τον ΠΑΡΟΧΟ, ο ΟΤΕ 

οφείλει να ενηµερώσει - µέσω του Π/Σ ΟΤΕ - τον ΠΑΡΟΧΟ σχετικά µε την 

απόρριψη ή όχι του αιτήµατος, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την 

ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης. Ειδικότερα στην περίπτωση αιτήµατος VPU 
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light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή η προθεσµία αυτή αυξάνεται σε επτά (7) 

εργάσιµες ηµέρες. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος επιλεξιµότητας περιλαµβάνει 

και τον έλεγχο διαθεσιµότητας πόρτας DSLAM. Η σύνδεση VPU light θεωρείται 

επιλέξιµη όταν δεν συντρέχει περίπτωση απόρριψης της σχετικής αίτησης 

σύµφωνα µε τα κατωτέρω. Οι λόγοι απόρριψης του αιτήµατος VPU light είναι 

περιοριστικά οι κάτωθι:  

• για περιπτώσεις VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή  

o Έλλειψη απερχόµενου δικτύου 

o ∆/νση εκτός ορίου KV 

o Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή σε µη ολοκληρωµένη 

οικοδοµή  

o Μη εξεύρεση του αιτούντα ή άλλου προσώπου αντ’ αυτού  

o Πληµµελή ή ανακριβή στοιχεία αίτησης 

o Αυθαίρετο Οίκηµα 

o Ειδική Κατασκευή ΟΤΕ (πέραν των 200m) 

o Λανθασµένη δ/νση 

o Ασαφής δ/νση 

o Ακατάλληλη υποδοµή στις εγκαταστάσεις του Τελικού Πελάτη, στην 

οποία καταλήγει το καλώδιο του ΟΤΕ  

Με σκοπό την αποφυγή απορρίψεων αιτηµάτων σε περιπτώσεις ηµιαστικών ή 

αγροτικών περιοχών όπου απουσιάζει το ∆ιευθυνσιολόγιο και ο 

προσδιορισµός της ∆/νσης του πελάτη επιτυγχάνεται µέσω της αναγραφής 

τοπωνυµίου ή άλλων χαρακτηριστικών σηµείων της περιοχής ενδιαφέροντος, 

µε αποτέλεσµα να καθίσταται ασαφής ή απροσδιορίστη η ∆/νση του Πελάτη, 

εφαρµόζεται η κάτωθι διαδικασία: 

� Στην αίτηση υποβολής για την παροχή VPU light σε µη υφιστάµενο 

συνδροµητή και µόνον στην περίπτωση που η ∆/νση του πελάτη δεν 

µπορεί να προσδιοριστεί µοναδικά µέσω αναγραφής συγκεκριµένης 

οδού και αντίστοιχου, θα επισυνάπτεται από τον Πάροχο, µε χρήση 

ειδικού εργαλείου, αρχείο µορφής .kmz. 

� Το αρχείο αυτό θα έχει προέλθει µε χρήση της εφαρµογής google 

earth, όπου θα δεικνύεται µε κατάλληλη σήµανση (pin) η θέση του 

σηµείου που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη ∆/νση του πελάτη του 

Παρόχου 

Στην περίπτωση VPU light σε µη υφιστάµενο συνδροµητή σε νέες µονοκατοικίες 

/ διπλοκατοικίες / µεζονέτες, οι οποίες εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο από 
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ακραίο διακλαδωτή ή κουτί διανοµής (box) τοποθετηµένο σε στύλο, απαιτείται 

από την πλευρά του τελικού χρήστη η ύπαρξη κατάλληλης υποδοµής στην οποία 

θα καταλήγει το καλώδιο του ΟΤΕ το οποίο ξεκινά από το box και καταλήγει 

στην εγκατάσταση του συνδροµητή. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο λιανικός πελάτης του Πάροχου πρέπει να τοποθετήσει 

έναν ιστό (χαλύβδινη σωλήνα κατάλληλης διατοµής) στα όρια της ιδιοκτησίας 

του ή να χρησιµοποιείται η υποδοµή που κατασκευάζεται για τη ∆ΕΗ. Με τον 

τρόπο αυτό, το καλώδιο του ΟΤΕ που ξεκινά από το box που ευρίσκεται στο 

στύλο (ύψους περίπου 5 µέτρων), χωρίς να διέρχεται από άλλες ιδιοκτησίες 

καταλήγει στον ιστό του πελάτη που φτάνει σε παρόµοιο ύψος, ακολουθεί τον 

ιστό και τερµατίζει σε εσωτερικό κατανεµητή / αντίστοιχο του χαλύβδινου 

(κατασκευής του τελικού πελάτη). 

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αυτή η υποδοµή (κατάλληλος ιστός και 

κατάλληλο σηµείο τερµατισµού) εντός της ιδιοκτησίας του τελικού καταναλωτή, 

η σύνδεση είναι ανέφικτη, και το αίτηµα απορρίπτεται χωρίς ευθύνη του ΟΤΕ. Ο 

Πάροχος τότε ενηµερώνεται µε  ειδικό κωδικό απόρριψης µε αιτιολογία 

«ακατάλληλη υποδοµή στις εγκαταστάσεις του τελικού πελάτη» και χρεώνεται µε 

«άσκοπη µετάβαση συνεργείου ΟΤΕ για παράδοση VPU light σε υφιστάµενο 

συνδροµητή» µε το σχετικό τέλος. Ο Πάροχος θα πρέπει να καταθέτει εκ νέου το 

αίτηµα, µόνον εφόσον βεβαιωθεί ότι ο τελικός πελάτης έχει κατασκευάσει την 

απαραίτητη υποδοµή. 

 

• για περιπτώσεις VPU light σε υφιστάµενο συνδροµητή 

o Ανακριβή στοιχεία αίτησης 

o Αδυναµία δικτύου σύνδεσης (PCM ή Φ/Σ) και έλλειψη δικτύου 

χαλκού στο απερχόµενο δίκτυο 

o Ειδική φύση σύνδεσης (κοινόχρηστη σύνδεση, κλπ)  

o ∆ιεύθυνση λειτουργίας σύνδεσης εκτός ορίων ΤΚΜ  όπου έχει λάβει ο 

ΠΑΡΟΧΟΣ Αποµακρυσµένη Συνεγκατάσταση.  

 

• για όλες τις περιπτώσεις VPU light 

o δεν υπάρχει διαθεσιµότητα πόρων του DSL δικτύου του ΟΤΕ. 

o Μη ολοκληρωµένη προγενέστερη αίτηση από άλλον Πάροχο. 

o Ο Πάροχος δεν λαµβάνει ήδη τουλάχιστον έναν από τους διαθέσιµους 

τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. οι οποίοι εξυπηρετούν το Α/Κ στο 

οποίο ανήκει το DSLAM. Ειδικότερα, για την περίπτωση της 

υπηρεσίας VPU light τύπου BRAS, ο Πάροχος δεν λαµβάνει ήδη 
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υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου BRAS, ενώ για την 

περίπτωση της υπηρεσίας VPU light τύπου DSLAM ο Πάροχος δεν 

λαµβάνει ήδη Ο.Κ.ΣΥ.Α./ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM. 

o ∆εν συντρέχει κάποιο από τους λόγους, σύµφωνα µε την ενότητα 

«Περιορισµοί στη διάθεση της υπηρεσίας VPU light. 

24.6.3 ∆ιαδικασία Παράδοσης - Παραλαβής  

Ο Πάροχος οφείλει, εντός 3 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που ο ΟΤΕ τον 

ενηµέρωσε µέσω του Π/Σ ΟΤΕ για την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του 

VPU light, να τον ελέγξει µε τα συστήµατα εποπτείας & διαχείρισης που διαθέτει. Ο 

χρόνος από την έναρξη των 3 ΕΗ για την παραλαβή και µέχρι να δηλώσει ο Πάροχος 

«Μη αποδοχή VPU light» θεωρείται ανενεργός χρόνος και δεν υπολογίζεται στο 

SLA. Αφού παρέλθουν οι προαναφερόµενες 3 ΕΗ, γίνεται αυτόµατη αποδοχή του 

VPU light.  

 

Ο Πάροχος εφόσον εντός των 3 ΕΗ διαπιστώσει ότι το VPU light: 

• Λειτουργεί καλώς, δηλώνει στο Π/Σ «Αποδοχή VPU light».  

• ∆εν λειτουργεί καλώς, ελέγχει αν η δυσλειτουργία είναι στην περιοχή ευθύνης 

του και εάν  δεν διαπιστώσει δυσλειτουργία στην περιοχή ευθύνης του, 

δηλώνει στο Π/Σ «Μη Αποδοχή VPU light». 

 

Όλες οι πληροφορίες που καταχωρεί ο Πάροχος στη διαδικασία «Μη Αποδοχής VPU 

light» αποθηκεύονται και προωθούνται στα κατάλληλα πληροφοριακά συστήµατα 

του ΟΤΕ ώστε να είναι διαθέσιµες σε όλους τους τεχνικούς του ΟΤΕ που 

συµµετέχουν στη διαδικασία παράδοσης του VPU light. 

 

Το τεχνικό προσωπικό του ΟΤΕ προβαίνει σε έλεγχο του VPU light. Μετά τον έλεγχο 

του VPU light, και το αργότερο εντός δύο (2) ΕΗ από την ηµεροµηνία καταχώρησης 

στο Π/Σ από τον Πάροχο της «Μη Αποδοχής VPU light», ο  Πάροχος ενηµερώνεται 

µέσω του Π/Σ από τον ΟΤΕ για τα ακόλουθα: 

• Τη νέα ηµεροµηνία κατασκευής του VPU light, σε περίπτωση που η 

δυσλειτουργία καταχωρηθεί υπαιτιότητας ΟΤΕ, η οποία τοποθετείται εντός 

δύο (2) ΕΗ από την ενηµέρωση του Παρόχου. 
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• Την υπαιτιότητα για τη δυσλειτουργία (δύναται να καταχωρηθεί σε βάρος του 

Παρόχου ή του ΟΤΕ). 

Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία καταχωρηθεί στο Π/Σ ως υπαιτιότητας ΟΤΕ, ο 

ΟΤΕ, αφού προβεί στις απαραίτητες για την άρση της δυσλειτουργίας ενέργειες, 

ενηµερώνει εκ νέου τον Πάροχο µέσω του Π/Σ ΟΤΕ για την ηµεροµηνία που 

ολοκληρώθηκε η άρση. 

 

Ως Ηµεροµηνία Παράδοσης του VPU light λαµβάνεται η ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης/υλοποίησης ή άρσης σε περίπτωση δυσλειτουργίας του VPU light.  

 

Σε περίπτωση που η δυσλειτουργία καταχωρηθεί στο Π/Σ ως υπαιτιότητας Παρόχου, 

ως Ηµεροµηνία Παράδοσης του VPU light λαµβάνεται η αρχική ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης υλοποίησης του VPU light, για την οποία ο ΟΤΕ ενηµέρωσε τον 

Πάροχο µέσω του Π/Σ.  

 

Οι χρόνοι SLA και οι αντίστοιχες ρήτρες υπολογίζονται λαµβάνοντας την 

Ηµεροµηνία Παράδοσης του VPU light, και αφαιρώντας τους ανενεργούς χρόνους 

για παράδοση του VPU light. 

 

24.6.4 ∆ιαδικασία Βλαβοληψίας / Βλαβοδιαχείρισης VPU light 

24.6.4.1 Γενικά 

Η παρούσα διαδικασία περιγράφει τα βήµατα που αφορούν την αναγγελία και 

καταχώρηση βλάβης για συνδέσεις VPU light καθώς και την πορεία των αιτηµάτων 

βλάβης µέχρι και την ολοκλήρωσή τους στα πληροφοριακά συστήµατα του ΟΤΕ. Ο 

Πάροχος θα αναγγέλλει τη βλάβη στον ΟΤΕ αποκλειστικά µέσω του Π.Σ. W-CRM.  

Η αναγγελία της βλάβης της υπηρεσίας VPU light, θα πραγµατοποιείται µέσω του 

Π.Σ. W-CRM σε 24ωρη βάση, 365 µέρες το χρόνο. Η αναγγελία βλάβης που θα 

εισάγεται σε µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες, θα υπολογίζεται ότι κατατέθηκε την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η παρακολούθηση της βλάβης γίνεται µέσω του Π.Σ. W-

CRM (ηµεροµηνία αναγγελίας και άρσης βλάβης).Αναγγελία Βλάβης 
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Η διαδικασία καταχώρησης βλάβης VPU light που θα πρέπει να ακολουθήσει ο 

Πάροχος είναι η ακόλουθη: 

• Μέσα από κατάλληλο µενού στο WCRM ο Πάροχος θα συµπληρώνει τη 

κατάλληλη φόρµα δήλωσης βλάβης. 

• Ο Πάροχος θα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ένα ή (σε ορισµένες 

περιπτώσεις βλάβης) περισσότερα του ενός συµπτώµατα ευρυζωνικότητας και 

ανάλογα µε το σύµπτωµα της βλάβης, να παρέχει τις απαιτούµενες 

πληροφορίες για τον κατάλληλο έλεγχό της από τον ΟΤΕ. 

Για όσα πεδία του παρακάτω Πίνακα δε συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα, 

ο Πάροχος θα συµπληρώνει τα σχετικά πεδία και στη συνέχεια θα καταχωρεί τη 

βλάβη.  

Ερωτηµατολόγιο Βλάβης 
Πάροχος < συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα > 

Παρεχόµενη υπηρεσία < συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα > 

Αριθµός VPU light < συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα > 

Τύπος Πρόσβασης 
< συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα > 

Τιµές: BRAS / DSLAM 

Επωνυµία Τελικού Χρήστη < συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα > 

Όνοµα Τελικού Χρήστη < συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα > 

Τύπος του modem που χρησιµοποιείται; * 
< συµπληρώνεται από τον Πάροχο> 

< free text > 

xDSL < συµπληρωµένα αυτόµατα από το σύστηµα > 

Τιµές: ADSL over PSTN/ ADSL over ISDN 

VDSL over PSTN/ VDSL over ISDN 

Transmission mode: * 

< συµπληρώνεται από τον Πάροχο µέσω drop-down 

menu > 

Τιµές: ADSL / VDSL 

Σηµείωση: Ο Παάροχος θα µπορεί να υποβάλλει βλάβη µε 

σύµπτωµα «ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ», µόνο όταν ό τύπος 

υπηρεσίας και το transmission mode είναι το ίδιο (π.χ. 

ADSL-ADSL ή VDSL-VDSL) 

Έλεγχος σωστής καλωδίωσης και συνδεσµολογίας; * 

< συµπληρώνεται από τον Πάροχο µέσω drop-down 

menu > 

Τιµές: Ναι / Όχι 

Έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισµού; * 

< συµπληρώνεται από τον Πάροχο µέσω drop-down 

menu > 

Τιµές: Ναι / Όχι 

Υπηρεσία Υποστηριζόµενη από SLA: * ΝΑΙ (radio button disabled) 

Σύµπτωµα Βλάβης 

< συµπληρώνεται από τον Πάροχο, είναι δυνατή η 

επιλογή περισσοτέρων του ενός συµπτωµάτων, οι 

δυνατοί συνδυασµοί όµως είναι συγκεκριµένοι > 

- Επιλέξτε Σύµπτωµα Βλάβης Τηλεφωνίας 

ΑΛΒ – ΆΛΛΗ ΒΛΑΒΗ 

BAD – ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ IP 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΧΜΤ - ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ DSL (νέο σύµπτωµα 

βλάβης) 

ΜΑΠ – MODEM ΣΥΧΝΕΣ ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

Μ∆Σ – MODEM ∆ΕΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΙ 

ΜΣ∆ – MODEM ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ ΑΛΛΑ 

INTERNET ΜΕ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ 

∆ΠΥ – ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µέσω πρόσθετων VLAN 

Μετρήσεις ταχύτητας (Upstream) 

< συµπληρώνεται από τον Πάροχο > 

<free text> 

Το πεδίο αυτό θα εµφανίζεται δίπλα από το πεδίο 

«Σύµπτωµα Βλάβης» µόνο στις περιπτώσεις όπου ο 

Πάροχος συµπληρώνει το πεδίο «Σύµπτωµα Βλάβης» 

µε µία από τις τιµές «Χαµηλή Ταχύτητα» ή «Modem-

Συχνές Αποσυνδέσεις». 

Μετρήσεις ταχύτητας (Downstream) 

< συµπληρώνεται από τον Πάροχο > 

<free text> 

Το πεδίο αυτό θα εµφανίζεται δίπλα από το πεδίο 

«Σύµπτωµα Βλάβης» µόνο στις περιπτώσεις όπου ο 

Πάροχος συµπληρώνει το πεδίο «Σύµπτωµα Βλάβης» 

µε µία από τις τιµές «Χαµηλή Ταχύτητα» ή «Modem-

Συχνές Αποσυνδέσεις». 

Μετρήσεις attenuation (Upstream) 

< συµπληρώνεται από τον Πάροχο > 

<free text> 

Το πεδίο αυτό θα εµφανίζεται δίπλα από το πεδίο 

«Σύµπτωµα Βλάβης» µόνο στις περιπτώσεις όπου ο 

Πάροχος συµπληρώνει το πεδίο «Σύµπτωµα Βλάβης» 

µε µία από τις τιµές «Χαµηλή Ταχύτητα» ή «Modem-

Συχνές Αποσυνδέσεις». 

Μετρήσεις attenuation (Downstream) 

< συµπληρώνεται από τον Πάροχο > 

<free text> 

Το πεδίο αυτό θα εµφανίζεται δίπλα από το πεδίο 

«Σύµπτωµα Βλάβης» µόνο στις περιπτώσεις όπου ο 

Πάροχος συµπληρώνει το πεδίο «Σύµπτωµα Βλάβης» 

µε µία από τις τιµές «Χαµηλή Ταχύτητα» ή «Modem-

Συχνές Αποσυνδέσεις». 

Περιγραφή Βλάβης 
< συµπληρώνεται από τον Πάροχο > 

< free text > 

Υπεύθυνος Συνεννόησης Παρόχου * 
< συµπληρώνεται από τον Πάροχο > 

< free text > 

Τηλ. Συνεννόησης Παρόχου 
< συµπληρώνεται από τον Πάροχο > 

< Τηλέφωνο > 

Ηµεροµηνία δήλωσης Βλάβης 
< συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα > 

< ηµεροµηνία > 

Ηµεροµηνία Έναρξης Βλάβης (Τελικού Χρήστη) < συµπληρώνεται από τον Πάροχο 

* Υποχρεωτικό πεδίο 

 

Παρατήρηση: Εάν οποιαδήποτε πληροφορία από το παραπάνω ερωτηµατολόγιο 

βλάβης απαντηθεί µε «Όχι», δε θα είναι δυνατή η καταχώρηση της βλάβης. 

24.6.4.2 Πορεία των αιτηµάτων βλάβης για υπηρεσίες VPU light 

Μέσω του Π.Σ. W-CRM, οι Πάροχοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν 

συνολικά την πορεία της βλάβης από τη δήλωση µέχρι και την άρση της.  

Πριν την υποβολή βλάβης, ο Πάροχος υποχρεούται αρχικά να διερευνήσει και να 

εντοπίσει τη βλάβη, αποκλείοντας αίτια που µπορεί να οφείλονται σε τµήµα δικτύου 

το οποίο υπάγεται στην αρµοδιότητά του (π.χ. εσωτερική καλωδίωση). Εάν 

διαπιστώσει ότι η βλάβη οφείλεται στο τµήµα του δικτύου το οποίο υπάγεται στην 

αρµοδιότητά του, αποκαθιστά τη βλάβη. Εάν διαπιστώσει ότι η βλάβη δεν 
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εντοπίζεται σε αυτό αλλά στο τµήµα αρµοδιότητας του ΟΤΕ, προχωρά στην 

αναγγελία της βλάβης. 

Ανάλογα µε την έκβαση της άρσης βλάβης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα 

ενηµερωθεί συστηµικά το Π.Σ W-CRM οπότε τελικά θα ενηµερωθεί σχετικά ο 

Πάροχος. Στην Αναζήτηση Βλαβών του Π.Σ W-CRM θα υπάρχει στήλη στην οποία 

για κάθε βλάβη θα καταγράφεται ποια ήταν η αιτία της βλάβης. 

Με την άρση της βλάβης από τους τεχνικούς του ΟΤΕ, ο Πάροχος θα έχει τη 

δυνατότητα να επαναλάβει τον έλεγχο µε τα συστήµατα εποπτείας του, και αν δεν 

είναι ικανοποιηµένος µε την άρσης της, να δηλώσει µη αποδοχή. Σε αυτή την 

περίπτωση θα ανοίξει µία νέα βλάβη και θα επαναληφθούν οι προγραµµατισµένοι 

έλεγχοι από τους τεχνικούς του ΟΤΕ. 

Στην περίπτωση επίσης που κατά τον έλεγχο της βλάβης απαιτείται έλεγχος στο χώρο 

του πελάτη του Παρόχου αλλά δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση (ΚΛΕΙΣΤΟ) και 

συνεπώς δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος της βλάβης από τον ΟΤΕ, ο Πάροχος θα 

χρεώνεται µε το τέλος άσκοπης µετάβασης της αρχικής βλάβης και θα πρέπει να 

δηλώσει νέα βλάβη. Η νέα δήλωση της βλάβης δε θεωρείται σε καµία περίπτωση  

αµφισβήτηση της άρσης της αρχικής βλάβης.  

Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος θα µπορεί ανά πάσα στιγµή να 

ελέγχει την πορεία του αιτήµατος βλάβης µέσα από το W-CRM. 

24.6.5 Θέµατα Τιµολόγησης  

24.6.5.1 Γενικά 

Η υπηρεσία VPU light θα χρεώνεται σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα 

τιµοκατάλογο του ΟΤΕ, όπως αυτός δηµοσιεύεται µέσω του δικτυακού τόπου του 

ΟΤΕ (www.otewholesale.gr). Ο τιµοκατάλογος προσδιορίζεται βάση της εκάστοτε 

ισχύουσας απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον ετήσιο κοστολογικό έλεγχο του 

ΟΤΕ. 

Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των τιµών που περιλαµβάνονται στον 

τιµοκατάλογό του οι οποίες τίθενται σε ισχύ µε τη δηµοσίευση τους από τη χρονική 

περίοδο που ορίζει η σχετική νοµοθεσία. Οι αναπροσαρµοσµένες τιµές εφαρµόζονται 

από την ηµεροµηνία ισχύος τους και για τις ήδη ενεργοποιηµένες συνδέσεις VPU 

light. 
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Η χρέωση της υπηρεσίας VPU light ξεκινάει από την επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα 

από την ηµεροµηνία παράδοσης της υπηρεσίας. Η έναρξη της χρέωσης σε καµία 

περίπτωση δεν εξαρτάται από την εγκατάσταση ή µη του DSL modem στο χώρο του 

Τελικού Χρήστη. 

Στην περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας VPU light και µετά την ολοκλήρωση της 

κατάργησης, θα υπολογίζεται από το σύστηµα η Ηµεροµηνία Αποχρέωσης ως η 

επόµενη ηµερολογιακή ηµέρα της Ηµεροµηνίας Ολοκλήρωσης της κατάργησή της 

στο Π/Σ ΟΤΕ. 

24.6.5.2 Κατηγορίες Τελών 

Οι κατηγορίες τελών για την παροχή της υπηρεσίας VPU light από τον ΟΤΕ προς τον 

ΠΑΡΟΧΟ είναι οι ακόλουθες: 

� Βασικά Τέλη 

o Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης 

o Πάγιο µηνιαίο τέλος 

� ∆ευτερεύοντα τέλη 

o Εφάπαξ τέλος µετάβασης/µετατροπής/µεταβολής 

o Εφάπαξ τέλος άσκοπης µετάβασης συνεργείου 

o Εφάπαξ τέλος άσκοπης απασχόλησης συνεργείου 
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24.7 Βασική Συµφωνία (BASIC SLA) VPU light  

24.7.1 Γενικά 

Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας και της ευρείας διασποράς των αστικών 

κέντρων ΟΤΕ και των Υπηρεσιών του, για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της 

Βασικής Συµφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών VPU light, τα αστικά κέντρα ΟΤΕ 

οµαδοποιήθηκαν σε τέσσερεις ευρύτερες περιοχές,  όπως αυτές ορίζονται στον 

ακόλουθο Πίνακα. 

 

Α/Α Περιοχές Α/Κ ΟΤΕ 

1 Α Νοµοί: Αττικής, Θεσσαλονίκης 

2 Β 
Πρωτεύουσες Νοµών Ηπειρωτικής Ελλάδας 

συµπεριλαµβανοµένων των Νοµών της Κρήτης 

3 Γ / ∆ 
Τα Α/Κ τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις Α και 

Β περιοχές 

 

Για τα Α/Κ που εντάσσονται στις περιοχές Γ & ∆ του παραπάνω Πίνακα, λόγω της 

έλλειψης απαραίτητων προϋποθέσεων (όπως πχ. ανεπίβλεπτα κέντρα, µεγάλες 

αποστάσεις έδρας τµήµατος διαχείρισης της βλάβης από τα κέντρα) οι ρήτρες 

διαφοροποιούνται από τις αντίστοιχες ρήτρες στις περιοχές Α και Β. 

24.7.2 Παράδοση VPU light 

24.7.2.1 Χρόνοι παράδοσης VPU light 

Για τον υπολογισµό του SLA της υπηρεσίας VPU light, ορίζονται οι παρακάτω 

χρόνοι ολοκλήρωσης αιτηµάτων. Ο ΟΤΕ θα ολοκληρώνει τα αιτήµατα την υπηρεσίας 

στους πραγµατικούς χρόνους που εµφανίζονται στον ακόλουθο Πίνακα: 

Α/Α Υπηρεσία 

Πραγµατικός 

Χρόνος 

Παράδοσης (ΕΗ) 

Έναρξη Προθεσµίας 

1 
Παράδοση VPU light σε µη υφιστάµενο 

συνδροµητή 
15 

Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης προς 

ΟΤΕ 

2 
Παράδοση VPU light σε υφιστάµενο 

συνδροµητή 
15 

Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης προς 

ΟΤΕ 
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3 Μετάβαση ΠΤοΒ σε VPU light 15 
Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης προς 

ΟΤΕ 

4 Μετάβαση ΜΤοΒ σε VPU light 15 
Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης προς 

ΟΤΕ 

5 Μετάβαση ΧΕΠ σε VPU light 15 
Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης προς 

ΟΤΕ 

6 Μετάβαση ΠΤοΥΒ σε VPU light 15 
Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης προς 

ΟΤΕ 

7 Μετάβαση ΜΤοΥΒ σε VPU light 15 
Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης προς 

ΟΤΕ 

8 Μετάβαση VPU σε VPU light 15 
Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης προς 

ΟΤΕ 

9 Μετατροπή τύπου Πρόσβασης (BRAS/DSLAM) 7 
Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης προς 

ΟΤΕ 

10 Αλλαγή ταχύτητας VPU light 7 
Από την επόµενη ΕΗ κατάθεσης προς 

ΟΤΕ 

 

Στον υπολογισµό του πραγµατικού χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας VPU light 

εξαιρούνται οι ανενεργοί χρόνοι που οφείλονται σε µη υπαιτιότητα ΟΤΕ και είναι 

όµοιοι µε τους λόγους καθυστέρησης µη υπαιτιότητας ΟΤΕ που περιγράφονται στην 

ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς ΑΠΤοΒ, στην ενότητα Λόγοι Καθυστέρησης «Μη 

Υπαιτιότητας ΟΤΕ». 

24.7.2.2 Προβλέψεις Παρόχων 

Για τους σκοπούς της παροχής προβλέψεων εκ µέρους των Παρόχων, θα οριστούν 

συγκεκριµένες οµάδες Α/Κ, οι οποίες θα καλύπτουν µία ευρύτερη περιοχή. Η 

κατηγοριοποίηση των οµάδων καθώς και οι ίδιες οι οµάδες, θα είναι αυτές που 

εφαρµόζονται σήµερα για τις υπηρεσίες ΤοΥΒ και περιγράφονται αναλυτικά στην 

εκάστοτε Προσφορά Αναφοράς ΑΠΤοΒ. Η λίστα µε την εν λόγω οµαδοποίηση των 

Α/Κ θα καταχωρείται στο Π/Σ W-CRM. 

Τα στοιχεία που θα πρέπει να παρέχουν οι Πάροχοι αφορούν: 

• Πλήθος νέων αιτηµάτων παροχής VPU light ανά Πάροχο και ανά οµάδα Α/Κ. 
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• Κατανοµή των στοιχείων αυτών σε διάστηµα 12 µηνών, ανά µήνα για το 1ο 

τρίµηνο και ανά τρίµηνο για τον υπόλοιπο χρόνο. 

• Οι προβλέψεις που θα λαµβάνονται υπόψη σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση 

των αιτηµάτων, θα είναι οι προβλέψεις του εκάστοτε πρώτου τριµήνου. 

• Υποβολή επικαιροποιηµένων προβλέψεων ανά τρίµηνο. 

Η αποστολή στον ΟΤΕ  των προβλέψεων VPU light, γίνεται ανά τρίµηνο και 

συγκεκριµένα: 

• Μέχρι 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 

Απριλίου. 

• Μέχρι 15 Μαΐου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 Ιουλίου. 

• Μέχρι 15 Αυγούστου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 

Οκτωβρίου. 

• Μέχρι 15 Νοεµβρίου κάθε έτους για το δωδεκάµηνο που αρχίζει στις 1 

Ιανουαρίου. 

Οι υποβαλλόµενες αιτήσεις εξυπηρετούνται σύµφωνα µε την ηµεροµηνία υποβολής 

τους στο Π/Σ ΟΤΕ, εφόσον το πλήθος των µηνιαίων αιτηµάτων ανά Πάροχο και ανά 

οµάδα Αστικών κέντρων, όπως ορίζονται στην §24.7.1, δεν διαφοροποιείται από τις 

αντίστοιχες µηνιαίες προβλέψεις µέχρι  ποσοστού +10% αυτών. 

Οι αιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν το όριο του +10%, δεν περιλαµβάνονται θα 

ικανοποιούνται στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα.  

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε ένα τρίµηνο αντιστοιχούν σε 

ποσοστό µικρότερο του 80% των αντίστοιχων προβλέψεων τριµήνου, τότε ο ΟΤΕ 

δύναται να τροποποιεί τις προβλέψεις του Παρόχου για το επόµενο τρίµηνο ως εξής: 

• Οι αναπροσαρµοσµένες συνολικές προβλέψεις VPU light για το επόµενο 

τρίµηνο ισούνται µε το άθροισµα των αιτηµάτων που υποβλήθηκαν στο 

προηγούµενο τρίµηνο αυξηµένου κατά 20%, µε την προϋπόθεση ότι ο 

αριθµός των τροποποιηµένων προβλέψεων είναι µικρότερος των προβλέψεων 

που είχε κάνει ο Πάροχος. Ο επιµερισµός των προβλέψεων ανά µήνα θα γίνει 

µε τον ακόλουθο τρόπο: 

 

 

Πi : η τροποποιηµένη πρόβλεψη για τον µήνα i 
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i : ο µήνας i µε i = 1 έως 3 

Παν : οι αναπροσαρµοσµένες συνολικές προβλέψεις για το επόµενο τρίµηνο 

Ππαρόχουi : η αρχική πρόβλεψη του Τ.Π για τον µήνα i 

 

Εάν ο Πάροχος δεν υποβάλλει τις προβλέψεις του εντός των ως άνω καθορισµένων 

προθεσµιών, τότε οι αιτήσεις του δεν περιλαµβάνονται στην SLA συµφωνία και θα 

ικανοποιούνται στον συντοµότερο δυνατό χρόνο. 

24.7.2.3 Ρήτρες Παράδοσης Υπηρεσίας VPU light 

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο παράδοσης, όπως 

αποτυπώνεται στον Πίνακα της παραπάνω ενότητας «Χρόνοι ολοκλήρωσης 

αιτηµάτων VPU light, καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του Παρόχου, 

ποινική ρήτρα, η οποία υπολογίζεται ως για κάθε Πάροχο ανά ηµερολογιακό έτος και 

επί του ενεργού αριθµού VPU light εκτός SLA (A). Ο ενεργός αριθµός VPU light ανά 

οµάδα Α/Κ εκτός SLA (Α) υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 

A = 90%[Σ{min(110%Πi, ATi)}+Π1-ΕΠ-ΠΕ] 

 

 

Α : ο ενεργός αριθµός VPU light εκτός SLA ανά έτος 

i : ο µήνας i µε i = 1 έως 12 

Πi : ο αριθµός των προβλέψεων του Παρόχου 

ATi : ο αριθµός των υλοποιηµένων αιτηµάτων VPU light που υποβλήθηκαν 

εντός του µήνα i µε ηµεροµηνία κατασκευής εντός του υπό εξέταση 

ηµερολογιακού έτους 

Π1 : είναι ο αριθµός των παραδοθέντων ΤοΒ/ ΤοΥΒ εντός του υπό εξέταση 

ηµερολογιακού έτους για τους οποίους οι αιτήσεις πραγµατοποιήθηκαν 

σε προηγούµενα ηµερολογιακά έτη 

ΕΠ : είναι ο αριθµός των ΤοΒ/ ΤοΥΒ που παραδόθηκαν εµπροθέσµως εντός 

του υπό εξέταση ηµερολογιακού έτους 

ΠΕ : ο αριθµός των παραδοθέντων ΤοΒ/ ΤοΥΒ των οποίων οι αιτήσεις 

κατατέθηκαν εντός του προηγούµενου  (από το υπό εκκαθάριση) έτους 
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ως υπερβάλλουσες το 110% των αντίστοιχων µηναίων 

προβλέψεων του Τ.Π. και οι οποίες ενεργοποιήθηκαν κατά το υπό 

εκκαθάριση έτος 

 

Σε περίπτωση που το Α προκύπτει θετικό, τότε εφαρµόζονται οι ρήτρες του 

παρακάτω Πίνακα για τον ενεργό αριθµό VPU light εκτός SLA. Ο ενεργός αριθµός 

VPU light εκτός SLA ανά έτος αφορά τις συνδέσεις οι οποίες παρουσιάζουν το 

µεγαλύτερο χρόνο καθυστέρησης.  

 

Εργάσιµες Ηµέρες 

υπέρβασης από τον 

πραγµατικό χρόνο παράδοσης 

Ρήτρα για τις περιοχές 

Α & Β 

Ρήτρα για τις περιοχές 

Γ & ∆ 

1
η
 – 6

η
 

Το 5% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας τέλους VPU light, 

για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Το 3% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας τέλους VPU light, 

για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

7
η
 – 12

η
 

Το 10% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας τέλους VPU light, 

για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Το 6% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας τέλους VPU light, 

για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

13
η
 και µετά 

Το 20% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας τέλους VPU light, 

για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

Το 12% του εφάπαξ της 

υπηρεσίας τέλους VPU light, 

για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 

 

24.7.3 Βλάβες υπηρεσίας VPU light 

24.7.3.1 Χρόνοι Άρσης Βλάβης 

Ο ΟΤΕ θα υποχρεούται να άρει την αναγγελθείσα βλάβη σε υπηρεσία VPU light, το 

αργότερο στους παρακάτω πραγµατικούς χρόνους άρσης βλάβης: 

 

Είδος 
Πραγµατικοί Χρόνοι άρσης βλάβης VPU 

Light 

VPU light 3 ΕΗ από την επόµενη ΕΗ της αναγγελίας 

Καλωδιακή βλάβη 3 ΕΗ από τον χαρακτηρισµό της στο Π/Σ 

 

Άσκοπη µετακίνηση και απασχόληση προσωπικού του ΟΤΕ θα βαρύνει τον Πάροχο. 

24.7.3.2 Ρήτρες σε περίπτωση καθυστέρησης άρσης βλάβης 

Στην περίπτωση που ο ΟΤΕ υπερβεί τον πραγµατικό χρόνο άρσης βλάβης (βλ. 

παραπάνω Πίνακα) του VPU light, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης θα καταπίπτει 

αυτοδικαίως σε βάρος του και υπέρ του Παρόχου, ποινική ρήτρα, η θα οποία 
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υπολογίζεται σύµφωνα µε τον Πίνακα που ακολουθεί. Οι ρήτρες θα υπολογίζονται 

για κάθε Πάροχο. 

Ειδικά στις περιπτώσεις καλωδιακών βλαβών, εάν η ενηµέρωση του Παρόχου, δεν 

πραγµατοποιηθεί εντός 2 ΕΗ από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την αναγγελία της 

βλάβης, ο ΟΤΕ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και µέχρι τον χαρακτηρισµό της 

βλάβης ως καλωδιακής στο Π/Σ ΟΤΕ θα χρεώνεται µε την προβλεπόµενη ποινική 

ρήτρα. 

Η υπέρβαση υπολογίζεται επί του πραγµατικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών 

βλαβών σε ΕΗ των VPU light (στο 95% των αναγγελθεισών βλαβών όπου 

εξαιρούνται αυτές µε την µικρότερη καθυστέρηση), ως εξής: 

 

Υπέρβαση πραγµατικού χρόνου 

άρσης των αναγγελθεισών βλαβών 

σε ΕΗ 

VPU light για τις περιοχές 

Α & Β 

VPU light για τις περιοχές 

Γ & ∆ 

1
η
 – 4

η
 

Το 1/5 του µηνιαίου µισθώµατος 

VPU light, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

Το 1/11του µηνιαίου µισθώµατος 

VPU light, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

για την 5
η
 και µετά 

Το 1/3 του µηνιαίου µισθώµατος 

VPU light, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

Το 1/5 του µηνιαίου µισθώµατος 

VPU light, για κάθε ΕΗ 

καθυστέρησης 

 

Στο ποσοστό 95%, περιλαµβάνονται και οι αναγγελθείσες βλάβες που διαπιστωµένα 

δεν οφείλονται σε «Υπαιτιότητα ΟΤΕ». Ρήτρες αποδίδονται για τις καθυστερηµένες 

βλάβες υπαιτιότητας ΟΤΕ. Οι ρήτρες θα υπολογίζονται σε ετήσια βάση. 
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24.8  ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VPU / VPU LIGHT 

ΤΥΠΟΥ DSLAM 

24.8.1 Φυσικό Επίπεδο 

Σε φυσικό επίπεδο η υπηρεσία περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους: 

24.8.1.1 Πλευρά Συνδροµητή: ADSL2+/VDSL2 Access 

Με την υπηρεσίες VPU / VPU light ο συνδροµητής έχει δυνατότητα πρόσβασης DSL 

µε 5 ταχύτητες πρόσβασης: 

• έως 2 Mbps / έως 512 Kbps 

• έως 4 Mbps / έως 1 Mbps 

• έως 24 Mbps / έως 1 Mbps 

• έως 30 Mbps / έως 2,5 Mbps 

• έως 50 Mbps / έως 5 Mbps 

 

Παράλληλα στις VDSL2 ταχύτητες (30Mbps & 50Mbps) δίνεται η δυνατότητα 

λειτουργίας του CPE σε ADSL2+ για ένα αρχικό χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο ο 

συνδροµητής αναµένεται να συνεχίζει να συνδέεται µε το υφιστάµενο CPE, το οποίο 

δεν θα διαθέτει την απαραίτητη λειτουργικότητα VDSL2. Η λειτουργικότητα αυτή 

κάνει πιο οµαλή τη µετάβαση των συνδροµητών στη νέα υπηρεσία VDSL2. 

24.8.1.2 Πλευρά Παρόχου: ∆ιεπαφές GigE 

Η υπηρεσίες VPU / VPU light συγκεντρώνουν την συνδροµητική κίνηση των 

πελατών για να την προωθήσει στο δίκτυο του Παρόχου. Η τοπολογία που 

παρεµβάλλεται µεταξύ συνδροµητή και εξοπλισµού Παρόχου είναι η εξής: 

• DSLAMs (KV) για εξοπλισµό δικτύου πρόσβασης. Η κίνηση από το κάθε 

DSLAM καταλήγει σε ένα κόµβο τύπου BNG (L2/L3). Οι κόµβοι αυτοί 

συγκεντρώνουν κίνηση από έναν αριθµό DSLAMs τα οποία µπορεί να 

ανήκουν σε ένα ή περισσότερα A/K. Η σύνδεση µεταξύ DSLAM και κόµβου 

BNG είναι οπτική τύπου GigE. 

• Σε περίπτωση που µελλοντικά εγκατασταθούν κόµβοι BNG πιο κοντά σε 

κάποια DSLAMs (λόγω συνεχούς εµπλουτισµού του δικτύου NGA) ο 

Πάροχος θα πρέπει να διασυνδεθεί εντός εύλογου διαστήµατος µε νέα 
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κυκλώµατα Ο.Κ.ΣΥ.Α. / ΣΥΜΕΦΣ στον κοντινότερο κόµβο BNG στα 

συγκεκριµένα DSLAMs. 

• Κόµβοι BNG για προώθηση της συνδροµητικής κίνησης προς τον Πάροχο. 

Έχοντας συγκεντρώσει την συνδροµητική κίνηση ο BNG την προωθεί προς 

εξοπλισµό Παρόχου µε τον οποίο είναι απευθείας συνδεδεµένος. Η 

διασύνδεση είναι οπτική, τύπου GigE ή 10GigE ανάλογα µε τις ανάγκες του 

Παρόχου (κύκλωµα Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου DSLAM ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM 

). Σε επίπεδο Παρόχου ο κάθε BNG έχει ένα ξεχωριστό κύκλωµα Ο.Κ.ΣΥ.Α 

τύπου DSLAM ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM για την εξυπηρέτηση των 

συνδεδεµένων DSLAMs. 

• Υπάρχουν περιπτώσεις κέντρων όπου λόγω του πλήθους των DSLAMs, αυτά 

συγκεντρώνονται σε περισσότερους του ενός κόµβων BNG. Στις περιπτώσεις 

αυτές ο κάθε Πάροχος για να καλύψει όλα τα DSLAMs του κέντρου αυτού, 

θα πρέπει να έχει ξεχωριστό κύκλωµα Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου DSLAM ή 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM µε καθένα από αυτούς. 

24.8.2  Λογικό Επίπεδο 

Σε λογικό επίπεδο ο ΟΤΕ θα παρέχει 4 λογικά κυκλώµατα (VPI/VCI ή VLANs) στην 

πλευρά του συνδροµητή. Η αριθµοδότησή τους καθώς και ενδεικτική χρήση τους 

φαίνεται παρακάτω: 

24.8.2.1 VPI/VCI, VLAN Model: Προώθηση κίνησης από CPE προς DSLAM 

To CPE προωθεί την κίνηση προς το DSLAM µε χρήση κατάλληλης ενθυλάκωσης. 

Υποστηρίζονται 4 λογικά κυκλώµατα ανά συνδροµητή. Για πρόσβαση σε κάθε ένα 

από αυτά, το CPE θα πρέπει να χρησιµοποιεί αντίστοιχες τιµές VP/VC ή VLAN στο 

uplink interface του προς το DSLAM. Συγκεκριµένα: 

• VPΙ/VCΙ:8/35, VLAN 835: Πρόσβαση internet (ενδεικτικά για υπηρεσίες 

Internet έως 30/2,5 ή έως 50/5Mbps). 

• VPΙ/VCΙ:8/36, VLAN 836: Θα χρησιµοποιηθεί για υπηρεσίες IPTV. 

• VPΙ/VCΙ:8/37,VLAN 837: Ενδεικτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

υπηρεσίες VoIP. 

• VPΙ/VCΙ:8/38,VLAN 838: Ενδεικτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

υπηρεσίες διαχείρισης CPE. 
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Οι παραπάνω τιµές θα πρέπει να είναι κοινές για όλα τα CPE της υπηρεσίας 

ανεξάρτητα από Πάροχο στον οποίο ανήκει ο συνδροµητής. Στις υπηρεσίες VPU / 

VPU light τύπου DSLAM θα παρέχονται πάντα και τα 4 λογικά κυκλώµατα ανά 

συνδροµητική πόρτα και η κίνηση τους θα προωθείται προς το δίκτυο του Παρόχου. 

 

Για την υποστήριξη των υπηρεσιών VPU / VPU Light (αφορά VDSL τύπου 

DSLAM), κατά τη διάρκεια του µεταβατικού σταδίου λειτουργίας των CPE σε 

ADSL2+ για κάθε ένα από τα παραπάνω λογικά κυκλώµατα υποστηρίζονται τα 

ακόλουθα: 

• VLAN 835: Πέρα από την υποστήριξη PTM, ενεργοποιείται για το κύκλωµα 

αυτό δυνατότητα encapsulation σε ΑΤΜ (LLC bridge) για υποστήριξη DSL2+ 

CPEs (VPI / VCI = 8/35).  

• VLAN 836: Πέρα από την υποστήριξη PTM, ενεργοποιείται για το κύκλωµα 

αυτό δυνατότητα encapsulation σε ΑΤΜ (LLC bridge) για υποστήριξη DSL2+ 

CPEs (VPI / VCI = 8/36).  

• ∆εν υποστηρίζεται λειτουργία PPPoA ή IPoA στα CPE αφού όλα τα DSLAM 

της υπηρεσίας είναι τεχνολογίας Ethernet. 

xDSL_CPE 

Πολλαπλά VLANs Υπηρεσιών 83x 

L2 Προώθηση Κίνησης 802.1q Encapsulation 

Χρήση ξεχωριστών VLAN tags ανά 

(DSLAM, service) για κάθε πάροχο 

DSLAM 
BNG 

Εξοπλισμός 

Παρόχου 

Κύκλωμα 

ΟΚΣΥΑ_DSLAM 

1G Uplink 

DSLAM 

DSL2 Line 

 
Σχήµα 1: Τοπολογία VPU / VPU light 

24.8.2.2 VLAN Model: Προώθηση κίνησης από BNG προς Πάροχο 

• Μέσα από το κάθε κύκλωµα Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου 

DSLAM η κίνηση εισέρχεται στο δίκτυο του Παρόχου κάνοντας χρήση 

802.1q ενθυλάκωσης.  
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• Αναλυτικότερα σε επίπεδο κόµβου BNG ισχύουν ανά εναλλακτικό Πάροχο τα 

εξής: 

• Η συνδροµητική κίνηση στο κύκλωµα Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου DSLAM ή 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM θα ενθυλακώνεται µε βάση το πρότυπο 802.1q 

µε ένα επίπεδο VLAN-tag και εισέρχεται στο δίκτυο του Παρόχου. 

• Χρησιµοποιείται µοναδική τιµή VLAN-id ανά συνδυασµό (DSLAM, 

Υπηρεσίας). Ειδικά για την υπηρεσία internet, γίνεται διαχωρισµός της 

κίνησης σε 2 ξεχωριστές τιµές VLANs ανά DSLAM, για συνδροµητές µε 

φυσική πρόσβαση up to 2 Mbps, up to 4Mbps, up to 24Mbps και up to 

30Mbps up, to 50Mbps αντίστοιχα. 

• Οι τιµές VLAN-id ορίζονται από τον ΟΤΕ. Κατάλληλος πίνακας µε τις τιµές 

VLAN-id θα κοινοποιείται στους Παρόχους για κάθε κόµβο BNG της 

υπηρεσίας. 

• Όλα τα παραπάνω VLANs προωθούν µόνο unicast κίνηση. Για κίνηση 

multicast θα οριστούν ξεχωριστά VLANs. 

• Από τον ΟΤΕ θα υποστηρίζεται µοναδικός τρόπος ενθυλάκωσης των 

δεδοµένων πάνω από τα κυκλώµατα Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου DSLAM ή 

ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM κοινός για όλους τους Παρόχους. Για να 

υιοθετηθεί οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το σύνολο 

των εναλλακτικών Παρόχων. 

 

24.8.3 Μηχανισµοί QoS 

Στα πλαίσια των υπηρεσιών VPU / VPU light υποστηρίζονται µηχανισµοί 

προτεραιοποίησης της συνδροµητικής κίνησης σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

Ορίζονται συνολικά 4 διαφορετικές κλάσεις για προτεραιοποίηση της κίνησης. Η 

συνδροµητική κίνηση θα αντιστοιχίζεται σε κάθε µία από αυτές µε βάση την τιµή 

802.1p. Η τιµή 802.1p θα έχει ήδη τεθεί πριν η κίνηση εισέλθει στο δίκτυο του ΟΤΕ. 

Συγκεκριµένα ορίζονται: 

• Class_Control: 802.1p = 6,7 

• Class_High: 802.1p = 4,5 

• Class_Medium: 802.1p = 2,3 

• Best_Effort: υπόλοιπες τιµές 
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Επιγραµµατικά η προώθηση της κίνησης ανάλογα µε την κλάση στην οποία ανήκει 

θα γίνεται µε βάση το παρακάτω σχήµα: 

 

xDSL_CPE 

Up: Prioritization by CPE 

Up: 802.1p marking set by CPE 

Down: Prioritization by DSLAM 

Based on 802.1p 

 

Down Marking: 802.1p markings 

kept by DSLAM 

Up: Prioritization by DSLAM 

Based on 802.1p 

 

Up Marking: 802.1p markings 

kept by DSLAM 

Down: BW reservation (αθροιστικά 

για όλους τους παρόχους) 

Based on 802.1p 

 

Down Marking: 802.1p markings 
kept by BNG 

Up: BW reservation (ανά Κύκλωμα 

ΟΚΣΥΑ_DSLAM) 

Based on 802.1p 

 

Up Marking: 802.1p markings kept by BNG 

Down: Prioritization by Provider 

Down Marking: 802.1p markings set 

set by provider 

DSLAM  BNG 

Εξοπλισμός 

Παρόχου 

Κύκλωμα 

ΟΚΣΥΑ_DSLAM  

1G  Uplink 

DSLAM  

DSL Line 

 
Σχήµα 2 QoS σε υπηρεσία VPU / VPU light 

 

Downstream Traffic: Κύκλωµα ΟΚΣΥΑ_DSLAM (Εξοπλισµός Παρόχου / BNG) 

Η προτεραιοποίηση της κίνησης γίνεται από τον Πάροχο.  

Όταν η κίνηση εισέρχεται στο κόµβο BNG από τη πλευρά του Παρόχου γίνεται 

έλεγχος του ρυθµού κίνησης για κάθε κλάση σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

• Class_Management: Επιβεβαίωση ότι η κίνηση του συγκεκριµένου τύπου 

καταλαµβάνει µέχρι και το 0,5% του εύρους ζώνης του uplink (policing) 

• Class_High: Επιβεβαίωση ότι η κίνηση του συγκεκριµένου τύπου 

καταλαµβάνει µέχρι και το 4,5% του εύρους ζώνης του uplink (policing) 

• Class_Medium: Επιβεβαίωση ότι η κίνηση του συγκεκριµένου τύπου 

καταλαµβάνει µέχρι και το 10% του εύρους ζώνης του uplink (policing) 

Ο εξοπλισµός BNG διατηρεί τα 802.1p markings της εισερχόµενης κίνησης σε 

περίπτωση που δεν σηµειώνεται υπέρβαση στους παραπάνω ρυθµούς. 

 

Downstream Traffic: Uplink DSLAM (BNG / DSLAM) 

Η υφιστάµενη χωρητικότητα των interface αυτών (1xGigE ανά DSLAM), αναµένεται 

να µπορεί να καλύψει τις ανάγκες των συνδροµητών του χωρίς να παρουσιάζεται 

κάποια συµφόρηση. Ο ΟΤΕ επιπλέον σκοπεύει να εφαρµόσει προτεραιοποίηση της 

κίνησης σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
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Για κάθε µία από τις επιµέρους κλάσεις, το σύνολο της κίνησης της υπηρεσίας θα 

προωθείται ως εξής: 

• Class_Management: θα καταλαµβάνει µέχρι και το 0,5% του εύρους ζώνης 

του uplink σε συνθήκες συµφόρησης (bw allocation) 

• Class_High: θα καταλαµβάνει µέχρι και το 4,5% του εύρους ζώνης του 

uplink σε συνθήκες συµφόρησης (προώθηση κατά προτεραιότητα & policing) 

• Class_Medium: θα καταλαµβάνει µέχρι και το 10% του εύρους ζώνης του 

uplink σε συνθήκες συµφόρησης (bw allocation) 

Ο κόµβος BNG θα διατηρεί τα 802.1p markings της κίνησης τα οποία θα 

προωθούνται προς τα DSLAMs. 

 

Downstream Traffic: xDSL Γραµµή (DSLAM / CPE) 

Το κοµµάτι αυτό της διαδροµής είναι το πιο σηµαντικό από πλευράς QoS, αφού είναι 

το µόνο στο οποίο αναµένεται να παρουσιαστεί συµφόρηση. Για να αντιµετωπιστεί 

το ενδεχόµενο αυτό τo DSLAM, σε περίπτωση συµφόρησης στη συνδροµητική 

γραµµή, θα προωθεί την κίνηση η οποία κατευθύνεται στον συνδροµητή κατά 

προτεραιότητα, µε βάση το 802.1p marking των πακέτων. Το DSLAM διατηρεί τα 

802.1p markings της κίνησης. 

 

Upstream traffic: xDSL Γραµµή (CPE / DSLAM) 

H προτεραιοποίηση της κίνηση γίνεται στο CPE. 

 

Upstream traffic: Uplink DSLAM (DSLAM / BNG) 

Ο ΟΤΕ σκοπεύει να εφαρµόσει προτεραιοποίηση κίνησης µε βάση τις εισερχόµενες 

τιµές 802.1p. 

 

Upstream Traffic: Κύκλωµα ΟΚΣΥΑ_DSLAM (BNG / Εξοπλισµός Παρόχου) 

Ο ΟΤΕ σκοπεύει να εφαρµόσει προτεραιοποίηση κίνησης µε βάση τις εισερχόµενες 

τιµές 802.1p σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

• Class_Control: θα καταλαµβάνει µέχρι και το 0,5% του εύρους ζώνης του 

uplink σε συνθήκες συµφόρησης (bw allocation) 

• Class_High: θα καταλαµβάνει µέχρι και το 4,5% του εύρους ζώνης του 

uplink σε συνθήκες συµφόρησης (προώθηση κατά προτεραιότητα & policing) 
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• Class_Medium: θα καταλαµβάνει µέχρι και το 10% του εύρους ζώνης του 

uplink σε συνθήκες συµφόρησης (bw allocation) 

Ο κόµβος BNG θα διατηρεί τα 802.1p markings της κίνησης. 

 

24.8.4 Πληροφορίες Συνδροµητικού βρόχου 

Ο ΟΤΕ µπορεί να παρέχει στους Παρόχους πληροφορία δικτύου (π.χ. DSLAM id, 

slot, port) µέσω µηχανισµών DHCP Option 82 και ΡΡΡοΕ intermediate Agent.  

Για κάθε ένα από τα λογικά κυκλώµατα τα οποία υλοποιούνται για την υπηρεσία 

VPU, θα ενεργοποιούνται οι µηχανισµοί DHCP Option 82 & PPPoE intermediate 

agent. Συγκεκριµένα το DSLAM θα προσθέτει πληροφορίες δικτύου στο αντίστοιχο 

πεδίο "Circuit-id". Για κάθε τύπο DSLAM ο οποίος συµµετέχει στις υπηρεσίες VPU / 

VPU light θα παρέχεται η µορφή της πληροφορίας αυτής από τον ΟΤΕ. 

Κάνοντας χρήση οι Πάροχοι της πληροφορίας αυτής, µπορούν να συσχετίζουν µε 

µοναδικό τρόπο τα DSL CPEs τους µε πελάτες, υπό της προϋπόθεση ότι γνωρίζουν 

ποιος πελάτης έχει ποιο CPE (π.χ. µπορούν να αποθηκεύουν αυτή την πληροφορία 

είτε κατά την πώληση είτε εναλλακτικά δίνοντας online πρόσβαση στους πελάτες για 

να εισάγουν το serial number του CPE τους σε ένα walled garden περιβάλλον χωρίς 

απαίτηση για unauthorized πρόσβαση στο Internet). 

 

24.8.4.1 Πληροφορίες δικτύου: Huawei DSLAMs 

Ενδεικτικά, για τα DSLAM τύπου HUAWEI η µορφή του πεδίου Circuit-ID είναι η 

ακόλουθη για την περίπτωση VDSL: 

Circuit-ID:  

<AREA_NAME>_<DSLAM_TYPE>_<DSLAM_CODE> 

<encapsulation> <Frame> /<Slot> 

/<Subslot>/<Port>:<Service> <Επιπλέον Πληροφορία> 

 

Π.χ. Circuit ID: ATTIC_KALLITHEA_D_HUA_12667 eth 

0/1/0/24:836. 

 

AREA_NAME: ATTIC_KALLITHEA 
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DSLAM_TYPE: D_HUA 

DSLAM_CODE: 12667 (Μοναδικός αριθµός ταυτοποίησης 

DSLAM) 

ENCAPSULATION_TYPE: eth (eth|atm) 

FRAME: 0 (Αριθµός πλαισίου) 

SLOT: 9 (Αριθµός ταυτοποίησης slot) 

SUBSLOT: 0 (Αριθµός ταυτοποίησης subslot) 

PORT: 11 (Αριθµός ταυτοποίησης συνδροµητικής 

πόρτας) 

Service: 836 (Λογικό κύκλωµα πελάτη) 

 

• Τα παραπάνω πεδία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ταυτοποίηση της 

συνδροµητικής πόρτας. Μπορεί να ακολουθείται από επιπλέον πληροφορία 

όπως ταχύτητα συγχρονισµού. 

• Η παραπάνω σύνταξη αφορά DSLAM του κατασκευαστή Huawei. Αντίστοιχη 

περιγραφή θα παρέχεται για τυχόν νέους τύπους DSLAM οι οποίοι θα 

εντάσσονται στο δίκτυο του OTE. Το πεδίο <DSLAM_TYPE> µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να αναγνωριστεί ο τύπος του DSLAM. Σε περίπτωση 

προσθήκης νέων τύπων DSLAM θα υπάρχει ενηµέρωση για την µορφή της 

πληροφορίας συνδροµητικού βρόγχου. 

• Το µήκος της πληροφορίας δικτύου µπορεί να υπερβαίνει τους 64 

χαρακτήρες. 

24.8.5 Multicast / IPTV 

Σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους κάθε µία από τις επιµέρους υπηρεσίες 

VPU light κάνει χρήση ξεχωριστών VPI/VCI,VLANs. To ίδιο ισχύει και για 

υπηρεσίες τύπου IPTV όπου το VPI,VCI:8/36 ή VLAN 836 στην πλευρά του 

συνδροµητή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για προώθηση unicast IPTV traffic (π.χ. Video 

on demand) από το δίκτυο του Παρόχου. 

Εφόσον ζητηθεί, ο ΟΤΕ µπορεί επιπλέον να υποστηρίξει στα πλαίσια υπηρεσίας 

τύπου IPTV και µηχανισµούς προώθησης multicast streams προς συνδροµητές 

Παρόχων. Στην περίπτωση αυτή το ζητούµενο από µία υπηρεσία multicast IPTV 

είναι η προώθηση stream προς τους συνδροµητές, σύµφωνα µε την IGMP 
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σηµατοδοσία. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνει αποδοτικότερη χρήση του bandwidth στο 

δίκτυο της υπηρεσίας VPU light. 

Απαραίτητο για την παραπάνω λειτουργία είναι τα στοιχεία δικτύου τα οποία 

συµµετέχουν στην υπηρεσία VPU light, να µην περιορίζονται απλά σε ρόλο L2. Θα 

πρέπει συγκεκριµένα να είναι σε θέση να ερµηνεύουν την IGMP σηµατοδοσία του 

συνδροµητή ώστε να προωθούν τα multicast streams στους αντίστοιχους 

συνδροµητές µε βάση αυτήν.  

Η ανάγκη αυτή θα ικανοποιείται σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

 

Configuration σε BNG (ανά Πάροχο) 

Ο κάθε BNG κόµβος λαµβάνει όλα τα multicast streams από την µεριά του Παρόχου 

και είναι επιφορτισµένος να κάνει το replication αυτών προς τα DSLAMs των 

υπηρεσιών VPU / VPU light. Για το λόγο αυτό δηµιουργείται ένα ξεχωριστό 

multicast L3 VPN για κάθε Πάροχο. Ο BNG κάνοντας χρήση L3 multicast routing θα 

προωθεί την κίνηση από το δίκτυο του Παρόχου προς κάθε ένα από τα DSLAMs 

σύµφωνα µε τις ανάγκες των συνδροµητών. Αναλυτικότερα για κάθε κύκλωµα 

ΟΚΣΥΑ_DSLAM το οποίο συνδέει κόµβο BNG µε δίκτυο Παρόχου ισχύουν τα 

παρακάτω: 

 

• Στην µεριά του κυκλώµατος ΟΚΣΥΑ_DSLAM θα οριστεί µοναδικό VLAN, 

ειδικά για µεταφορά multicast κίνησης από τον Πάροχο προς το δίκτυο ΟΤΕ 

(πέρα από τα VLANs που έχουν αναφερθεί µέχρι στιγµής). Ο BNG θα κάνει 

L3 τερµατισµό του αντίστοιχου 802.1q subinterface και θα προωθεί την 

κίνηση προς τα DSLAMs κάνοντας χρήση multicast routing. 

• Το IP addressing για το subinterface αυτό θα ορίζεται από τον OTE.  

• Η τιµή VLAN-Id για το subinterface αυτό θα ορίζεται από τον OTE. 

• ∆εν υπάρχει multicast signaling µεταξύ Παρόχου και BNG. Το σύνολο των 

καναλιών πρέπει να προωθείται από τον Πάροχο προς κάθε BNG κόµβο της 

υπηρεσίας. 

• Τα multicast groups & τα sources θα έχουν συµφωνηθεί µε τον ΟΤΕ. 

• Για διευκόλυνση της βλαβοδιαχείρισης θα δίνονται από τον κάθε Πάροχο 

λίστα µε τα ονόµατα των καναλιών που αντιστοιχούν στο κάθε stream. 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω για την υλοποίηση υπηρεσίας IPTV ορίζονται 2 τρόποι για 

την προώθηση της κίνησης. H unicast κίνηση προωθείται µε χρήση L2 µηχανισµών, 

πάνω από τα VLANs που έχουν ήδη οριστεί για την υπηρεσία VPU light στις 

προηγούµενες παραγράφους. Η multicast κίνηση προωθείται από τον BNG προς τα 

DSLAMs µε µηχανισµούς L3 πάνω από ξεχωριστό multicast VLAN. 

 

Configuration στην πλευρά συνδροµητή (κοινό για κάθε Πάροχο): 

Στην πλευρά του τερµατικού εξοπλισµού πελάτη ισχύουν τα εξής για την multicast 

IPTV υπηρεσία: 

• Ο τερµατικός εξοπλισµός (CPE ή STB) θα πρέπει να υποστηρίζει IGMPv2 για 

την multicast σηµατοδοσία. Κάνοντας χρήση αυτής, ο συνδροµητής θα µπορεί 

να επιλέξει το κανάλι που τον ενδιαφέρει. 

• Η IGMPv2 σηµατοδοσία πρέπει να προωθείται προς το DSLAM µέσω του 

λογικού κυκλώµατος - VPΙ/VCΙ:8/36 ή VLAN 836 κάνοντας χρήση IPoE. 

• Τόσο η multicast όσο και η unicast IPTV κίνηση προωθείται από το DSLAM 

προς τον συνδροµητή µέσα από το VPΙ/VCΙ:8/36, VLAN 836 κάνοντας 

χρήση IPoE.  

• ∆εν υποστηρίζεται κάποιος µηχανισµός περιορισµού των καναλιών ανά 

συνδροµητή σε επίπεδο δικτύου. Οποιοσδήποτε περιορισµός είναι σκόπιµο να 

εφαρµοστεί αναφορικά µε την multicast IPTV κίνηση (π.χ. µέγιστος αριθµός 

καναλιών ανά συνδροµητή) θα πρέπει να ελέγχεται από την πλατφόρµα IPTV 

του κάθε Παρόχου. 

• Τα DSLAM της υπηρεσίας VPU light έχουν συγκεκριµένη χωρητικότητα σε 

multicast groups. Με δεδοµένο τον περιορισµό αυτό θα πρέπει να 

συγκεντρωθούν οι συνολικές ανάγκες σε κανάλια για κάθε Πάροχο, 

προκειµένου να γίνει καλύτερη διαστασιοποίηση του δικτύου. Αν οι 

συνολικές απαιτήσεις των Παρόχων υπερβούν τις τεχνολογικές δυνατότητες 

των DSLAMs τότε θα πρέπει να οριστεί ανώτατο όριο καναλιών ανά Πάροχο. 

Οι αλλαγές που αναφέρονται παραπάνω και κατά κύριο λόγο για το configuration του 

IPTV παραθέτονται µε επιφύλαξη αφού θα απαιτήσουν εκτεταµένες δοκιµές καθώς 

και έχουν σηµαντική εξάρτηση από τον τερµατικό εξοπλισµό του πελάτη. 
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24.9 Τερµατικός Εξοπλισµός για υπηρεσίες VPU και VPU light 

Στο χώρο του Τελικού Χρήστη εγκαθίσταται ένα modem είτε ADSL2+ (όχι ADSL ή 

ADSL2) είτε VDSL2 µε ευθύνη του Παρόχου.  

Ο τερµατικός εξοπλισµός που παρέχεται στον Τελικό Χρήστη από τον Πάροχο ή 

τρίτο πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε ειδικά πρότυπα (standards) 

που αναφέροτνα ι στην επόµενη παράγραφο. 

Ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για την καταλληλότητα, τη συµβατότητα και τη 

διαλειτουργικότητα µε το δίκτυο ΟΤΕ και την εν γένει οµαλή λειτουργία του 

τερµατικού εξοπλισµού. Επιπρόσθετα ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρονικό 

διάστηµα διακοπής οποιασδήποτε υπηρεσίας ή βλάβης στην υπηρεσία VPU light, 

λόγω εσφαλµένης εγκατάστασης ή ρύθµισης του τερµατικού εξοπλισµού από τον 

Πάροχο ή τρίτο. 

24.9.1.1 Πρότυπα Τερµατικού Εξοπλσιµού 

 Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για τη σύνδεση του τερµατικού εξοπλισµού του 

πελάτη µε το ∆ίκτυο DSL του ΟΤΕ, οι οποίες όµως από µόνες τους δεν εξασφαλίζουν 

τη διαλειτουργικότητα, είναι : 

 
� ITU G.992.5 Annex A για σύνδεση  του ADSL2+ modem πάνω από 

γραµµή POTS ή Annex Β για σύνδεση του ADSL2+ modem πάνω από 

γραµµή ISDN). 

� Για την περίπτωση των VDSL2 DSLAMs (υπηρεσίες 30 & 50 Μbps)  οι 

ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις είναι συµµόρφωση µε ITU G.993.2 Annex 

B. και συγκεκριµένα 998ADE17-M2X-B. 

 

24.9.1.2 Παράµετροι Εγκατάστασης DSL modem 

24.9.1.2.1 Υπηρεσία VPU / VPU light τύπου BRAS (ADSL ταχύτητες) 

Προκειµένου ο τερµατικός εξοπλισµός (Η/Υ ή LAN) του χρήστη να επικοινωνήσει 

µε το δίκτυο του ISP είναι απαραίτητο να τεθούν, στο modem, τιµές σε ορισµένες 

παραµέτρους εγκατάστασης. 

Ακολούθως, δίνονται οι τιµές που παίρνουν οι παράµετροι αυτοί κατά την σύνδεση 

του ADSL modem στο δίκτυο του ΟΤΕ. 
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Η ακριβής διαδικασία εισαγωγής τιµών για αυτές τις παραµέτρους περιγράφεται στις 

οδηγίες εγκατάστασης του ADSL2+ modem. 

Τιµές παραµέτρων εγκατάστασης, του ADSL2+ modem , όταν η επικοινωνία του 

χρήστη µε το BRAS γίνεται µε χρήση του συνδυασµού των πρωτοκόλλων PPPoE και 

RFC 1483/Bridged 

� Ρύθµιση της παραµέτρου ADSL MODE 

o H παράµετρος ADSL MODE τίθεται: ITU G.992.5 (ADSL2+).  

o Όλοι οι προµηθευτές λιανικής προ-παραµετροποιούν όλα τα 

πιθανά modes 

� Ρύθµιση των παραµέτρων VPI και VCI 

o Η παράµετρος VPI τίθεται: 8. Η παράµετρος VCI τίθεται: 35. 

� Ρύθµιση της παραµέτρου ATM Quality of Service (ATM QOS) 

o Η παράµετρος ATM QOS τίθεται: UBR 

� Ρύθµιση της παραµέτρου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

o H παράµετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ τίθεται: PPPoE 

� Ρύθµιση της παραµέτρου ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION 

o H παράµετρος ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION τίθεται: PPPoE 

LLC/SNAP 

� Πρωτόκολλο διασύνδεσης ΡΡΡοΕ 

24.9.1.2.2 Υπηρεσία VPU / VPU light τύπου DSLAM (ADSL ταχύτητες) 

Προκειµένου ο τερµατικός εξοπλισµός (Η/Υ ή LAN) του χρήστη να επικοινωνήσει 

µε το δίκτυο του ISP και να επιτύχει ρυθµούς σύνδεσης ADSL2 - 2, 4 & 24Mbps 

είναι απαραίτητο να τεθούν, στο modem, τιµές σε ορισµένες παραµέτρους 

εγκατάστασης. 

Ακολούθως, δίνονται οι τιµές που παίρνουν οι παράµετροι αυτοί κατά την σύνδεση 

του ADSL2+ modem στο δίκτυο του ΟΤΕ. 

Η ακριβής διαδικασία εισαγωγής τιµών για αυτές τις παραµέτρους περιγράφεται στις 

οδηγίες εγκατάστασης του ADSL2+ modem. 

� Ρύθµιση της παραµέτρου ADSL MODE 

o H παράµετρος ADSL MODE τίθεται: ITU G.992.5 (ADSL2+).  

� Ρύθµιση των παραµέτρων VPI και VCI 

o Η παράµετρος VPI τίθεται: 8. Η παράµετρος VCI τίθεται: 35. 

Αντίστοιχα για τις υπόλοιπες υπηρεσίες θα ορίζονται τα λογικά 

κυκλώµατα VPI:8 / VCI:36, 37, 38 

� Ρύθµιση της παραµέτρου ATM Quality of Service (ATM QOS) 
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� Ρύθµιση της παραµέτρου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

o H παράµετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ τίθεται: PPPoE 

� Ρύθµιση της παραµέτρου ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION 

o H παράµετρος ΤΥΠΟΣ ENCAPSULATION τίθεται: PPPoE 

LLC/SNAP 

24.9.1.3 Παράµετροι Εγκατάστασης VDSL2 modem 

24.9.1.3.1 Υπηρεσία VPU / VPU light τύπου BRAS (ταχύτητες VDSL) 

Προκειµένου ο τερµατικός εξοπλισµός (Η/Υ ή LAN) του χρήστη να επικοινωνήσει 

µε το δίκτυο του ISP και να επιτύχει ρυθµούς σύνδεσης VDSL2 – έως 30 & έως 

50Mbps είναι απαραίτητο να τεθούν, στο modem, τιµές σε ορισµένες παραµέτρους 

εγκατάστασης. 

Ακολούθως, δίνονται οι τιµές που παίρνουν οι παράµετροι αυτοί κατά την σύνδεση 

του VDSL2 modem στο δίκτυο του ΟΤΕ. 

Η ακριβής διαδικασία εισαγωγής τιµών για αυτές τις παραµέτρους περιγράφεται στις 

οδηγίες εγκατάστασης του εκάστοτε VDSL2 modem. 

Τιµές παραµέτρων εγκατάστασης του VDSL2 MODEM 30/50Mbps, όταν η 

επικοινωνία του χρήστη µε το BBRAS γίνεται µόνο µε χρήση του πρωτοκόλλου 

PPPoE. 

� 1. Ρύθµιση της παραµέτρου VDSL2 MODE 

o Στην παράµετρο DSL MODE τίθεται η κατάλληλη τιµή για 

υποστήριξη VDSL2 ταχυτήτων: ITUG993.2. Συγκεκριµένα, 

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

� 2. Ρύθµιση xDSL transfer mode: PTM (VLAN mode και όχι ΑΤΜ) 

� 3. H παράµετρος User_VLAN για το WAN interface: 835 

� 4. Ρύθµιση της παραµέτρου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ: 

o H παράµετρος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ τίθεται: PPPoE  

Επιπλέον Προδιαγραφές τερµατικού εξοπλισµού 

Προτείνεται και ο τερµατικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιούν οι πελάτες των 

ΠΑΡΟΧΩΝ να υποστηρίζει τα πρότυπα της ΙΤU G.VECTOR & G.INP. 

Backwards Compatibility µε ADSL2+ 

Σε περίπτωση που ένας τελικός πελάτης προσωρινά χρησιµοποιεί το ADSL2+ 

modem του, ισχύει η παραµετροποίηση της σηµερινής υπηρεσίας ΑΡΥΣ (VPI/VCI 

8/35, λειτουργία µε PPPoE). 
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24.9.1.3.2 Υπηρεσία VPU / VPU light τύπου DSLAM (ταχύτητες VDSL) 

Προκειµένου ο τερµατικός εξοπλισµός (Η/Υ ή LAN) του χρήστη να επικοινωνήσει 

µε το δίκτυο του ISP και να επιτύχει ρυθµούς σύνδεσης VDSL2 – έως 30 & έως 

50Mbps είναι απαραίτητο να τεθούν, στο modem, τιµές σε ορισµένες παραµέτρους 

εγκατάστασης. 

Ακολούθως, δίνονται οι τιµές που παίρνουν οι παράµετροι αυτοί κατά την σύνδεση 

του VDSL2 modem στο δίκτυο του ΟΤΕ. 

Η ακριβής διαδικασία εισαγωγής τιµών για αυτές τις παραµέτρους περιγράφεται στις 

οδηγίες εγκατάστασης του εκάστοτε VDSL2 modem. 

Τιµές παραµέτρων εγκατάστασης του VDSL2 modem για ταχύτητες πρόσβασης έως 

30/50Mbps, όταν η επικοινωνία του χρήστη µε το BBRAS γίνεται µόνο µε χρήση του 

πρωτοκόλλου PPPoE. 

� Ρύθµιση της παραµέτρου VDSL2 MODE 

o H παράµετρος DSL MODE τίθεται η κατάλληλη τιµή για 

υποστήριξη VDSL2 ταχυτήτων: ITUG 993.2. Συγκεκριµένα, 

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

� Ρύθµιση xDSL transfer mode: PTM (όχι ΑΤΜ) 

� H παράµετρος User_VLAN για το WAN interface: 835. Αντίστοιχα για τις 

υπόλοιπες υπηρεσίες θα ορίζονται τα VLANs 836, 837, 838 

 

Επιπλέον Προδιαγραφές τερµατικού εξοπλισµού 

Προτείνεται και ο τερµατικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιούν οι πελάτες των 

ΠΑΡΟΧΩΝ να υποστηρίζει τα πρότυπα της ΙΤU G.VECTOR & G.INP. 

Backwards Compatibility µε ADSL2+ 

Σε περίπτωση που ένας τελικός πελάτης προσωρινά χρησιµοποιεί το ADSL2+ 

modem του, ισχύει η παραµετροποίηση της σηµερινής υπηρεσίας ΑΡΥΣ (VPI/VCI 

8/35, λειτουργία µε PPPoE). 


