
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ  

ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΖ ΣΟΤ ΟΣΔ  

ΒΑΔΗ ΣΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟ 

ΑΡΘΡΟ 4 ΣΖ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ ΔΔΣΣ 

673/02/20.11.2012 (ΦΔΚ 3090/Β/20.11.2012) ΓΗΑ 

ΣΖ ΒΔΛΣΗΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΟΤ 

 ΥΟΝΓΡΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΔΜΑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαξνχζη, Απξίιηνο 2013 

Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ, ΔΔΣΣ 



 

 

 

2 

 

Η. Πξόινγνο 

Η παξνχζα δεκφζηα δηαβνχιεπζε αθνξά ζηελ πξφηαζε ηνπ ΟΣΔ γηα ηε 

βέιηηζηε παξνρή ηνπ ρνλδξηθνχ πξντφληνο ΔΜΑ βάζεη ηεο ππνρξέσζήο ηνπ 

απφ ην άξζξν 4 ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 673/02/20.11.2012 (ΦΔΚ 

3090/Β/20.11.2012). 

 

ΗI. Γηαδηθαζία Γηαβνύιεπζεο 

Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ππνβάινπλ ηα ζρφιηα ηνπο θάλνληαο 

ζαθή αλαθνξά ζηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη. 

Η παξνχζα δεκφζηα δηαβνχιεπζε δηαξθεί απφ ηελ Μεγάιε Σξίηε, 30  

Απξηιίνπ 2013 κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή, 31 Μαΐνπ 2013. Οη απαληήζεηο 

πξέπεη λα ππνβιεζνχλ επσλχκσο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε έληππε θαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή φρη αξγφηεξα απφ ηελ 31
ε
 Μαΐνπ 2013 θαη ψξα 13:00 

µµ.  

Σπρφλ αλψλπκεο απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Οη απαληήζεηο ζα 

δεκνζηεπηνχλ απηνχζηεο θαη επσλχκσο. ε πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο 

πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε εηδηθφ 

Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκνζηεπζνχλ.   

 

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε: 

«Γημόζια Γιαβούλεσζη αναθορικά με ηην πρόηαζη ηοσ ΟΤΔ βάζει ηης 

σποτρέωζής ηοσ από ηο άρθρο 4 ηης Απόθαζης ηης ΔΔΤΤ 673/02/20.11.2012 

(ΦΔΚ 3090/Β/20.11.2012)» 

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:  

ΔΔΤΤ  

Λ. Κηθιζίας 60,  

15125 Μαρούζι  

Αηηική  

Γιεύθσνζη Ηλεκηρονικού Τατσδρομείοσ : vpu@eett.gr 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο είλαη δπλαηφλ λα παξέρνληαη 

απφ ηελ ΔΔΣΣ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη επψλπκα, µφλν µέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε: vpu@eett.gr  

Σν παξφλ θείκελν δελ δεζκεχεη ηελ ΔΔΣΣ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηπρφλ 

ξχζκηζεο  επαθνινπζήζεη. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο είλαη δπλαηφλ λα παξέρνληαη 

απφ ηελ ΔΔΣΣ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη επψλπκα, µφλν µέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε: vpu@eett.gr  

Σν παξφλ θείκελν δελ δεζκεχεη ηελ ΔΔΣΣ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηπρφλ 

ξχζκηζεο  επαθνινπζήζεη. 
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ΗΗΗ. ΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΝΗΑΗΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VPU 

1. ΟΡΗΜΟΗ-ΤΝΣΜΖΔΗ 

1.1.  Οξηζκνί 

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

νπνίν απνηειείηαη εμνινθιήξνπ ή ελ κέξεη απφ νπηηθά ζηνηρεία δηθηχνπ (optical 

elements) ηθαλφ λα παξέρεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζε πνιχ πςειέο 

ηαρχηεηεο. 

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

πλδξνκεηηθή Γξακκή): Σερλνινγία πξφζβαζεο κέζσ ηεο νπνίαο παξέρνληαη 

ππεξεζίεο πνπ απαηηνχλ πνιχ πςειέο ηαρχηεηεο ιήςεο θαη απνζηνιήο 

δεδνκέλσλ. 

ΔΔΑΠ – Δπξπδσληθόο Δμππεξεηεηήο Απνκαθξπζκέλεο Πξόζβαζεο (BRAS 

– Broadband Remote Access Server) 

Σν ζηνηρείν ηνπ Γηθηχνπ DSL ηνπ ΟΣΔ πνπ απνηειεί ην ινγηθφ ζεκείν 

ζχλδεζεο ηνπ Παξφρνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο ησλ ηχπσλ πξνζβάζεσλ Α 

θαη Β, κε ην δίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ θαη ην νπνίν εμππεξεηεί ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο θαη ηελ επηινγή Παξφρνπ θαη ππεξεζηψλ απφ ηνλ ηειηθφ Υξήζηε. 

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

ηνπ  VDSL modem ζηνλ ρψξν ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε κε ηνλ ΔΔΑΠ, ζηνλ νπνίν 

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

νπνίν εμππεξεηεί ηνλ Σειηθφ Υξήζηε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά 

θίλεζεο απφ θαη πξνο ην δίθηπν ηνπ Παξφρνπ. 

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

ηνπ  VDSL modem ζηνλ ρψξν ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε κε ηνλ αληίζηνηρν θφκβν 

πνιππιεμίαο, ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην DSLAM, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ππαίζξηα 

θακπίλα ηνπ ΟΣΔ θαη ην νπνίν εμππεξεηεί ηνλ Σειηθφ Υξήζηε θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά θίλεζεο απφ θαη πξνο ην δίθηπν ηνπ Παξφρνπ. 
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Δηθνληθά Μεξηθά Αδεζκνπνίεηνο Βξόρνο VPU (Virtual Partially 

Unbundled, VPU) Σύπνπ BRAS: Ο Σνπηθφο Βξφρνο, απφ ηνλ νπνίν 

παξέρνληαη ζηνλ Πάξνρν ππεξεζίεο θσλήο (κέζσ ηεο ππεξεζίαο βξφρνπ) θαη 

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

Δηθνληθά Μεξηθά Αδεζκνπνίεηνο Βξόρνο VPU (Virtual Partially 

Unbundled, VPU) Σύπνπ DSLAM: Ο Σνπηθφο Βξφρνο, απφ ηνλ νπνίν 

παξέρνληαη ζηνλ Πάξνρν ππεξεζίεο θσλήο (κέζσ ηεο ππεξεζίαο βξφρνπ) θαη 

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

Π/ WCRM-VDSL: Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ζρεδηαζκέλν 

γηα ηηο αλάγθεο πψιεζεο ησλ ππεξεζηψλ Υνλδξηθήο  Α.ΡΤ.. ηερλνινγίαο 

VDSL. 

Ο.Κ.Τ.Α.BRAS - Οινθιεξσκέλε Κεληξηθή ύλδεζε ζην δίθηπν DSL ηνπ 

ΟΣΔ – BRAS: Η ζχλδεζε κε θπζηθά κέζα θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ Παξφρνπ κε ηνπο ΔΔΑΠ ηνπ ΟΣΔ, κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά 

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

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

Ο.Σ.Δ.− DSLAM: Η ζχλδεζε, κε θπζηθά κέζα θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, 

ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Παξφρνπ κε ηνλ θφκβν πνιππιεμίαο ζην Α/Κ ηνπ ΟΣΔ, κε 

ζθνπφ ηε κεηαθνξά θίλεζεο απφ/πξνο ην Γίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ πξνο/απφ ην 

δίθηπν ηνπ Παξφρνπ. 

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

BRAS: Η ζχλδεζε κε θπζηθά κέζα θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ ζην ρψξν Φπζηθήο ζπλεγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ ηνπ 

Παξφρνπ κε ηνπο ΔΔΑΠ ηνπ ΟΣΔ, κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά θίλεζεο απφ/πξνο ην 

Γίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ πξνο/απφ ην δίθηπν ηνπ Παξφρνπ 

Τ.ΜΔ.Φ..DSLAM: ύλδεζε Μεηάδνζεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο – 

DSLAM: Η ζχλδεζε, κε θπζηθά κέζα θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ ζην ρψξν Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ ηνπ 

Παξφρνπ κε ηνλ θφκβν πνιππιεμίαο ζην Α/Κ ηνπ ΟΣΔ, κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά 

θίλεζεο απφ/πξνο ην Γίθηπν DSL ηνπ ΟΣΔ πξνο/απφ ην δίθηπν ηνπ Παξφρνπ. 
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1.2. πληκήζεηο 

 

Α/Κ Αζηηθφ Κέληξν 

VPU Δηθνληθά Μεξηθά Αδεζκνπνίεηνο Βξφρνο 

Π/ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

Σ/ Σειεθσληθή χλδεζε 

ΠΣνΒ Πιήξεο Σνπηθφο Βξφρνο 

ΣνΒ Σνπηθφο Βξφρνο 

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

Τ.ΜΔ.Φ.. χλδεζε Μεηάδνζεο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο 

V-Α.ΡΤ..[K/V] 

Αζχκκεηξνπ Ρπζκνχ χλδεζε Σερλνινγίαο VDSL φπνπ ην 

DSLAM είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ ππαίζξηα θακπίλα ΟΣΔ – 

Τπεξεζία Υνλδξηθήο ζηα πιαίζηα ηεο Αγνξάο 5. Παξέρεηαη σο 

V-Α.ΡΤ..BRAS[KV] ή V-Α.ΡΤ..DSLAM[KV]. 

 

2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

2.1.  Παξερόκελε Τπεξεζία 

H ππεξεζία VPU δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Πάξνρν λα παξέρεη ζηνλ Σειηθφ Υξήζηε 

VDSL ζπλδέζεηο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ΟΣΔ (DSLAM OTE) θαη 

ππεξεζίεο θσλήο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ ΠΣνΒ θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ 

ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο  ΠΣνΒ θαη V-Α.Ρ.Τ. [K/V]. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε ππεξεζία VPU ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή 

ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..BRAS[KV] (VPU ηύπνπ BRAS), παξέρεη ζπλδέζεηο ηερλνινγίαο 

VDSL κεηαμχ: 

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

ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε θαη 

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

απφ ην V-DSLAM (φπνπ ζπλδέεηαη ν Σειηθφο Υξήζηεο) 

ζε ζπλδπαζκφ κε ππεξεζίεο θσλήο, κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΣνΒ. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία VPU πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο V-

Α.ΡΤ..DSLAM[KV] (VPU ηύπνπ DSLAM) παξέρεη ζπλδέζεηο ηερλνινγίαο VDSL 

κεηαμχ: 

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

ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε θαη 

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

ζπγθεληξψλεηαη ε θίλεζε ησλ V-DSLAMs  (φπνπ ζπλδέεηαη ν Σειηθφο 

Υξήζηεο) 

ζε ζπλδπαζκφ κε ππεξεζίεο θσλήο, κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ ΠΣνΒ. 

Η ππεξεζία παξέρεηαη κφλν ζηα ζεκεία φπνπ ν VDSL εμνπιηζκφο είλαη 

εγθαηαζηεκέλνο ζηελ ππαίζξηα θακπίλα (φπσο απηά επεθηείλνληαη ζηαδηαθά ζηα 

πιαίζηα παξνρήο ηεο πθηζηάκελεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV]). Η πιεξνθνξία 

ζρεηηθά κε ηε ζηαδηαθή επέθηαζε (roll-out) ηνπ δηθηχνπ VDSL [KV], παξέρεηαη 

κέζσ ησλ Π/  W-LLU θαη W-VDSL θαη ελεκεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) 

κήλεο πξν ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ DSLAMs ζε ππαίζξηεο θακπίλεο ζε λέα Α/Κ  

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν  3.3 ζεκείν 10 ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, ΑΠ ΔΔΣΣ 654/11/2012, ΦΔΚ 1846/Β/13-6-

2012. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πξφζβαζε ηχπνπ DSLAM, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

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

απφ ην Α/Κ ζπγθέληξσζεο ηεο θίλεζεο απφ ηα  V-DSLAMs. πλεπψο, γηα ηα ελ ιφγσ 

Α/Κ ε επξπδσληθή θίλεζε ζα παξαδίδεηαη ζηνλ Πάξνρν ζε δηαθνξεηηθφ απφ ην νηθείν 

Α/Κ, ελψ ε αληηζηνίρηζε κεηαμχ ησλ A/K ζηα νπνία ππάγνληαη ηα ελ ιφγσ V-

DSLAMs  θαη ησλ ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο ηεο θίλεζεο ζα θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ 

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

2.2.  Πξνϋπνζέζεηο δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο VPU 

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

 Πξνϋπόζεζε 1: Ο Πάξνρνο ζα πξέπεη λα ππνγξάςεη ηελ ηζρχνπζα χκβαζε 

RUO, ε νπνία λα ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ππεξεζίεο Πιήξνπο 

Σνπηθνχ Βξφρνπ (ΠΣνΒ). 
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 Πξνϋπόζεζε 2: Ο Πάξνρνο ζα πξέπεη λα ππνγξάςεη ηελ ηζρχνπζα χκβαζε 

RBO. 

 Πξνϋπόζεζε 3: Ο Πάξνρνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ήδε ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ 

ηνπο δηαζέζηκνπο ηχπνπο Ο.Κ.Τ.Α. ή Τ.ΜΔ.Φ.. νη νπνίνη εμππεξεηνχλ ην Α/Κ 

ζην νπνίν αλήθεη ην V-DSLAM. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ππεξεζίαο V-

Α.ΡΤ..BRAS[KV], ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ήδε ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α. (ηχπνπ Α ή 

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

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

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

ππαίζξηαο θακπίλαο ΟΣΔ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί VDSL-DSLAM. Η δηαζεζηκφηεηα 

απηή αλαθνηλψλεηαη ζηνλ Πάξνρν ειεθηξνληθά κέζσ ησλ  Π/ WCRM-LLU θαη 

WCRM-VDSL. 

2.3.  Πεξηνξηζκνί ζηε δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο VPU 

Η ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο VPU δελ είλαη εθηθηή ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη αληηζηνίρσο εθηθηή ε ελεξγνπνίεζε ή/θαη ε παξνρή ηφζν 

ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV] (φπσο νη πεξηπηψζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ 

ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΥΔΠ) φζν θαη ηεο ππεξεζίαο ΑΠΣνΒ (φπσο νη 

πεξηπηψζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΑΠΣνΒ).  

 

3. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ & ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

3.1.  ηνηρεία Τπεξεζίαο 

Η ππεξεζία VPU, δηαηίζεηαη κε ηελ ίδηα κνξθή παθέησλ ηαρπηήησλ κε ηελ νπνία 

παξέρεηαη ε ππεξεζία V-Α.ΡΤ..[KV]. 

Δηδηθφηεξα ε ππεξεζία VPU παξέρεηαη ππφ ηε κνξθή ησλ παξαθάησ παθέησλ 

ηαρπηήησλ: 

 

Τπεξεζία Παθέην 
Σαρύηεηα Πξόζβαζεο 

Down/Up (Mbps) 

VPU  
Standard έως 30 / έως 2,5 

Premium έως 50 /έως 5 
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Η ππεξεζία παξέρεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο QoS, ηα νπνία 

πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 5.  

 

3.2.  Δμαξηήζεηο από άιιεο Τπεξεζίεο 

H ππεξεζία VPU ηχπνπ BRAS, παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πθηζηάκελε 

ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α. (ηχπνπ Α ή Β) ή ηελ πθηζηάκελε ππεξεζία Τ.ΜΔ.Φ.. (ηχπνπ 

Β) ελψ, ε ππεξεζία VPU ηχπνπ DSLAM), παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πθηζηάκελε ππεξεζία Ο.Κ.Τ.Α. ηχπνπ Γ ή ηελ πθηζηάκελε ππεξεζία Τ.ΜΔ.Φ.. 

ηχπνπ Γ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο Υνλδξηθήο 

Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ.  

3.3.  Γηαδηθαζία Παξνρήο VPU 

Η παξαγγειηνιεςία ηεο ππεξεζίαο VPU γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζα απφ ην Π/ 

WCRM-LLU. Γηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 Παξνρή VPU ζε ιεηηνπξγνχληα βξφρν ηνπ ίδηνπ Παξφρνπ: Ο Πάξνρνο 

επηιέγεη ηνλ ιεηηνπξγνχληα βξφρν, απφ ηνλ νπνίν επηζπκεί λα παξέρεη ηελ 

ππεξεζία VPU θαη αηηείηαη κεηαηξνπή ΠΣνΒ ζε VPU. 

 Παξνρή VPU ζε αλελεξγφ βξφρν, ελεξγή ηειεθσληθή ζχλδεζε ΟΣΔ ή  βξφρν 

άιινπ Παξφρνπ: Ο Πάξνρνο ππνβάιεη ηελ αίηεζε VPU, κέζσ ησλ 

πθηζηάκελσλ αηηεκάησλ «ΔΝΣνΒ / ΑΝΣνΒ / ΔΝΣνΒ κε Φνξεηφηεηα».  

 

Καηά ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο VPU, αθνινπζείηαη ε θάησζη δηαδηθαζία: 

3.3.1. ε πεξίπησζε ΔΝΣνΒ θαη ΔΝΣνΒ κε Φνξεηφηεηα, πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

παξαθάησ αξρηθνί έιεγρνη σο πξνο ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο ηεο ππεξεζίαο:  

3.3.1.1.   Έιεγρνο εάλ ππάξρεη ήδε ζε εθθξεκφηεηα άιιν αίηεκα γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν βξφρν (π.ρ. αίηεκα θαηάξγεζεο, κεηαηξνπήο ή αιιαγήο νξίνπ). 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ είλαη εθηθηή ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

3.3.1.2. Έιεγρνο δηαζεζηκφηεηαο ππνδνκήο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα 

ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο V-Α.Ρ.Τ..[KV]. Οκνίσο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ππνδνκήο, δελ είλαη εθηθηή ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 



 

 

 

10 

3.3.2. Δθφζνλ νη αξρηθνί έιεγρνη είλαη επηηπρείο, κε ηελ ππνβνιή ηνπ   αηηήκαηνο 

ζην WCRM-LLU, δεκηνπξγείηαη απηφκαηα λέν αίηεκα ρνξήγεζεο V-

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

πνπ ππνδεηθλχεη φηη παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππεξεζία ΠΣνΒ. Σν 

αίηεκα V-Α.ΡΤ..[KV] αθνινπζεί ηελ πνξεία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζρχνπζα 

Πξνζθνξά Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ, 

παξάγξαθνο 2.2.2. 

3.3.3. ηε ξνή ηεο αίηεζεο VPU πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα 

πφξηαο ζην DSLAM. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε πφξηα, ε 

αίηεζε VPU απνξξίπηεηαη.  

3.3.4. Ο Πάξνρνο ελεκεξψλεηαη κέζσ ηνπ  WCRM-LLU γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θαη 

ηε δέζκεπζε πφξηαο ζην DSLAM, θαζψο θαη ηελ πνξεία ηνπ αηηήκαηνο κέρξη 

ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Παξάιιεια, ν Πάξνρνο κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη 

αλαιπηηθφηεξα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ αηηήκαηνο V-Α.ΡΤ..[KV], κέζα 

απφ ην Π/ WCRM VDSL. 

3.3.5.  Οη ιεηηνπξγνχζεο ζπλδέζεηο VPU δηαρσξίδνληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο 

ιεηηνπξγνχληεο βξφρνπο κέζσ θαηάιιεινπ πεδίνπ. 

3.4. Μεηαβάζεηο Τπεξεζηώλ 

Οη κεηαβάζεηο πνπ ζα ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία VPU είλαη ζε αληηζηνηρία κε 

ηηο πθηζηάκελεο κεηαβάζεηο ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ΠΣνΒ θαη V-Α.ΡΤ..[KV], 

φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο θαη ζηελ ηζρχνπζα 

Πξνζθνξά Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ, θαζψο θαη 

κεηαβάζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πξντφλησλ VPU (VPU ηχπνπ 

BRAS/DSLAM ΣΠ1 VPU ηχπνπ DSLAM/BRAS ΣΠ2). 

πγθεθξηκέλα: 

 VPU ΣΠ1ΠΣνΒ ΣΠ2: Γίλνληαη θαη’ αληηζηνηρία  ηα βήκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 1, ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΑΠΣνΒ 

(ΦΔΚ 3402/Β/20-12-2012) § 1.4.7, κε πξνζζήθε ησλ ειέγρσλ 

παξαπάλσ (§3.3). Η απηφκαηε θαηάξγεζε ηνπ ΠΣνΒ ηνπ ΣΠ1 πνπ 

δεκηνπξγείηαη, ζα θαζηζηά ην V-ΑΡΤ ηνπ ΣΠ1 ειιηπή (επξπδσληθφ 

θνκκάηη ηεο VPU). 
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 ΠΣνΒ ΣΠ1VPU ΣΠ2: Γίλνληαη θαη’ αληηζηνηρία  ηα βήκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 1, § 1.4.7 Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

ΑΠΣνΒ (ΦΔΚ 3402/Β/20-12-2012) κε πξνζζήθε ησλ ειέγρσλ 

παξαπάλσ (§3.3). 

 ΜΣνΒ ΣΠ1  VPU ΣΠ2: Γίλνληαη θαη’ αληηζηνηρία  ηα βήκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 1, § 1.4.4 ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

ΑΠΣνΒ (ΦΔΚ 3402/Β/20-12-2012), κε πξνζζήθε ησλ ειέγρσλ 

παξαπάλσ (§3.3). Καηά ηε κεηάβαζε απηή ζα δεκηνπξγείηαη ζην W-

VDSL αίηεκα ρνξήγεζεο V-Α.Ρ.Τ..[KV] ζηνλ ΣΠ 2 κε ιφγν 

θαηαζθεπήο «Αίηεζε Πειάηε» ελψ ζην λέν πεδίν ζα θαηαγξάθεηαη 

«Λφγσ Αίηεζεο Μεηάβαζεο απφ Μεξηδφκελν Βξφρν ζε VPU» θαη ζα 

ρξεψλεηαη εθάπαμ ηέινο κεηάβαζεο ππεξεζίαο ΜΣνΒ ζε ππεξεζία LLU 

& εθάπαμ ηέινο παξνρήο V-Α.ΡΤ..[KV] 

 ΜΣνΒ ΣΠ1VPU ΣΠ1: Γίλνληαη θαη’ αληηζηνηρία  ηα βήκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 1, § 1.4.4 ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

ΑΠΣνΒ (ΦΔΚ 3402/Β/20-12-2012), κε πξνζζήθε ησλ ειέγρσλ 

παξαπάλσ (§3.3), κε ιφγν θαηαζθεπήο «Αίηεζε Πειάηε» ελψ ζην λέν 

πεδίν ζα θαηαγξάθεηαη «Λφγσ Αίηεζεο Μεηάβαζεο απφ Μεξηδφκελν 

Βξφρν ζε VPU» θαη ζα ρξεψλεηαη εθάπαμ ηέινο κεηάβαζεο ππεξεζίαο 

ΜΣνΒ ζε ππεξεζία LLU & εθάπαμ ηέινο παξνρήο V-Α.ΡΤ..[KV] 

 Α.Ρ.Τ.. ΣΠ1  VPU ΣΠ2 : Γίλνληαη θαη’ αληηζηνηρία  ηα βήκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 1, § 1.4.1 ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

ΑΠΣνΒ (ΦΔΚ 3402/Β/20-12-2012), κε πξνζζήθε ησλ ειέγρσλ 

παξαπάλσ (§3.3). Καηά ηε κεηάβαζε απηή, αθελφο ζην W-ΑDSL ν 

Α.Ρ.Τ.. ηνπ ΣΠ1 ζα θαζίζηαηαη ειιηπήο, αθεηέξνπ ζα δεκηνπξγείηαη 

ζην W-VDSL αίηεκα ρνξήγεζεο V-Α.Ρ.Τ.[KV] ζηνλ ΣΠ2.  

 ADSL OTEVPU: Γίλνληαη θαη’ αληηζηνηρία ηα βήκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα 1, § 1.2 ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

ΑΠΣνΒ (ΦΔΚ 3402/Β/20-12-2012), κε πξνζζήθε ησλ παξαπάλσ 

ειέγρσλ. 

 V-Α.Ρ.Τ.. ΣΠ1  VPU ΣΠ2 : Γίλνληαη θαη’ αληηζηνηρία ηα βήκαηα 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 1 , §1.4.1 ηεο Πξνζθνξάο 
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Αλαθνξάο ΑΠΣνΒ (ΦΔΚ 3402/Β/20-12-2012), κε πξνζζήθε ησλ 

ειέγρσλ παξαπάλσ (§3.3). Καηά ηε κεηάβαζε απηή, ζην W-VDSL, 

αθελφο ν V-Α.Ρ.Τ.  ηνπ ΣΠ1 ζα θαζίζηαηαη ειιηπήο, αθεηέξνπ ζα 

δεκηνπξγείηαη αίηεκα ρνξήγεζεο V-Α.Ρ.Τ..[KV] ζηνλ ΣΠ2. 

 VDSL OTE  VPU: Γίλνληαη θαη’ αληηζηνηρία ηα βήκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 1, § 1.2 ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

ΑΠΣνΒ (ΦΔΚ 3402/Β/20-12-2012), κε πξνζζήθε ησλ ειέγρσλ 

παξαπάλσ (§3.3). 

 VPU ΣΠ1 VPU ΣΠ2: Γίλνληαη θαη’ αληηζηνηρία  ηα βήκαηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 1 , § 1.4.7  ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

ΑΠΣνΒ (ΦΔΚ 3402/Β/20-12-2012), κε πξνζζήθε ησλ ειέγρσλ 

παξαπάλσ (§3.3). Η απηφκαηε θαηάξγεζε ηνπ ΠΣνΒ ΣΠ1 πνπ 

δεκηνπξγείηαη, ζα θαζηζηά ηνλ V-Α.Ρ.Τ.. ηνπ ΣΠ1 ειιηπή (επξπδσληθφ 

θνκκάηη ηνπ VPU). 

3.5. Καηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο VPU 

Η θαηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο VPU είλαη δπλαηή, είηε κέζσ θαηάξγεζεο ηνπ 

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

επξπδσληθνχ ηεο κέξνπο (θαηάξγεζε ηνπ V-Α.ΡΤ..[KV]): 

 Καηάξγεζε θσλεηηθνχ κέξνπο: Πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ 

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

θαζίζηαηαη ειιηπήο θαη πξαγκαηνπνηείηαη απνζπζρέηηζε ηνπ ιεηηνπξγνχληνο V-

Α.ΡΤ.. απφ ηνλ ΠΣνΒ.  

 Καηάξγεζε επξπδσληθνχ κέξνπο: Πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θαηάξγεζεο ηεο 

ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV]. Ο Πάξνρνο δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

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

ππνρξεσηηθήο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ..[KV]. ηελ πεξίπησζε απηή, 

πξαγκαηνπνηείηαη απνζπζρέηηζε ηνπ ιεηηνπξγνχληνο ΠΣνΒ απφ ηνλ V-

Α.ΡΤ..[KV].  

3.6. Γηάξθεηα Παξνρήο ηεο ππεξεζίαο VPU 

Η δηάξθεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο VPU είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. Ο Πάξνρνο δχλαηαη 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκεί λα θαηαξγήζεη ηελ ππεξεζία VPU, ππνβάιινληαο 
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ζρεηηθφ αίηεκα, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλσηέξνπ άξζξνπ «Καηάξγεζε ηεο 

ππεξεζίαο VPU». 

 

3.7. Γηαδηθαζία Βιαβνιεςίαο/Βιαβνδηαρείξηζεο 

3.7.1. Γεληθά 

Η παξνχζα δηαδηθαζία πεξηγξάθεη ηα βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλαγγειία θαη 

θαηαρψξεζε βιάβεο γηα ζπλδέζεηο VPU θαζψο θαη ηελ πνξεία ησλ αηηεκάησλ 

βιάβεο κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ ΟΣΔ. 

3.7.2. Καηαρώξεζε βιάβεο γηα ππεξεζίεο VPU 

3.7.2.1. ε πεξίπησζε εκθάληζεο βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίαο ζε κηα ζχλδεζε 

VPU, ν Πάξνρνο ζα αλαγγέιιεη ηε βιάβε ζηνλ ΟΣΔ απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ 

Π.. WCRM-LLU. 

3.7.2.2. Η δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν Πάξνρνο είλαη ε 

αθφινπζε: 

 Μέζα απφ ην menu «Σνπηθόο Βξόρνο  Γηαρείξηζε Βιαβώλ», ν 

Πάξνρνο ζα επηιέγεη «Γήισζε Βιάβεο». 

 ην παξάζπξν πνπ ζα εκθαλίδεηαη, ν Πάξνρνο ζα εηζάγεη ζην ζρεηηθφ 

πεδίν ηνλ αξηζκφ ηνπ Σνπηθνχ Βξφρνπ θαη ζα επηιέγεη ην θνπκπί 

«Έιεγρνο ηνηρείσλ». 

 Σν ζχζηεκα αλαγλσξίδνληαο φηη ν ζπγθεθξηκέλν βξφρνο ζπλδπάδεηαη 

κε ππεξεζία V-Α.ΡΤ.. (ππεξεζία VPU) ζα αλαδεηά θαη ζα 

εκθαλίδεη ζε λέν παξάζπξν φιε ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ αθνξά 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν βξφρν (π.ρ.  Πάξνρνο, Παξερφκελε Τπεξεζία, 

Αξηζκφο βξφρνπ, Δπσλπκία Σειηθνχ Υξήζηε, Αξηζκφο 

πλεγθαηάζηαζεο Σνπηθνχ Βξφρνπ, Σχπνο πλεγθαηάζηαζεο) θαζψο 

επίζεο θαη κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα  πνπ αθνξνχλ ηφζν ην θσλεηηθφ 

φζν θαη ην επξπδσληθφ κέξνο ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ 

παξαθάησ Πίλαθα. Ο Πάξνρνο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δειψζεη έλα 

ή (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο βιάβεο) πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

ζπκπηψκαηα θαη αλάινγα ην ζχκπησκα ηεο βιάβεο, λα παξέρεη ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηάιιειν έιεγρφ ηεο απφ ηνλ 

ΟΣΔ. 
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3.7.2.3. Γηα φζα πεδία ηνπ παξαθάησ Πίλαθα δε ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα 

απφ ην ζχζηεκα, ν Πάξνρνο ζα ζπκπιεξψλεη ηα ζρεηηθά πεδία θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα θαηαρσξεί ηε βιάβε.  

 
Πάξνρνο < ζπκπιεξώλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα > 

Παξερόκελε Τπεξεζία < ζπκπιεξσκέλα απηόκαηα από ην ζύζηεκα > 

Αξηζκόο Σνπηθνύ Βξόρνπ < ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ πάξνρν > 

Αξηζκόο ύλδεζεο V-Α.ΡΤ.. < ζπκπιεξσκέλα απηόκαηα από ην ζύζηεκα > 

Σύπνο Πξόζβαζεο < ζπκπιεξσκέλα απηόκαηα από ην ζύζηεκα > 
Τιμές: BRAS / DSLAM 

Δπσλπκία Σειηθνύ Υξήζηε < ζπκπιεξσκέλα απηόκαηα από ην ζύζηεκα > 

Όλνκα Σειηθνύ Υξήζηε < ζπκπιεξσκέλα απηόκαηα από ην ζύζηεκα > 

Αξηζκόο πλεγθαηάζηαζεο Σνπηθνύ Βξόρνπ < ζπκπιεξσκέλα απηόκαηα από ην ζύζηεκα > 

Σύπνο πλεγθαηάζηαζεο < ζπκπιεξσκέλα απηόκαηα από ην ζύζηεκα > 

Σειεθσλία < ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν κέζσ drop-down menu > 
Τιμές: PSTN / ISDN /  ΆΛΛΟ 

VDSL < ζπκπιεξσκέλα απηόκαηα από ην ζύζηεκα > 
Τιμές: VDSL over PSTN/ VDSL over ISDN 

Δξσηεκαηνιόγην Βιάβεο 

Έιεγρνο από .Ο. ToB (εηζαγσγή – ραιύβδηλν) κέρξη 

Πειάηε Σειεπ. Παξόρνπ; * 

< ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν κέζσ drop-down menu > 
Τιμές: Ναι / Ότι 

Έιεγρνο από ΦΤΠ κέρξη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ; * < ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν κέζσ drop-down menu > 
Τιμές: Ναι /  Ότι 

Σύπνο ηνπ modem πνπ ρξεζηκνπνηείηαη; * < ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν> 

< free text > 

Transmission mode: * < ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν κέζσ drop-down menu > 
Τιμές: ADSL / VDSL 

εκείσζε: ε πεξίπησζε πνπ ν Πάξνρνο επηιέμεη ADSL, δελ ζα 

κπνξεί λα ππνβάιιεη βιάβε κε ζύκπησκα «ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ» 

Έιεγρνο ζσζηήο ρξήζεο ησλ θσδηθώλ πξόζβαζεο: * < ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν κέζσ drop-down menu > 
Τιμές: Ναι /  Ότι 

Έιεγρνο ζσζηήο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ: 

* 

< ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν κέζσ drop-down menu > 
Τιμές: Ναι /  Ότι 

Έιεγρνο ζσζηήο θαισδίσζεο θαη ζπλδεζκνινγίαο; * < ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν κέζσ drop-down menu > 
Τιμές: Ναι /  Ότι 

Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ; * < ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν κέζσ drop-down menu > 
Τιμές: Ναι /  Ότι 

Ζκεξνκελία Έλαξμεο Βιάβεο (Σειηθνύ Υξήζηε) < ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν κέζσ pop-up window 

εκεξνινγίνπ > 

Τπεξεζία Τπνζηεξηδόκελε από SLA: * ΝΑΗ (radio button disabled) 

ύκπησκα Βιάβεο < ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν, είλαη δπλαηή ε επηινγή 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο ζπκπησκάησλ, νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί 

όκσο είλαη ζπγθεθξηκέλνη > 

- Δπηιέμηε ύκπησκα Βιάβεο 

ΑΛΒ – ΆΛΛΖ ΒΛΑΒΖ 

ΓΠΖ – ΓΗΑΚΟΠΖ 

ΠΒΣ - ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ (λέν ζύκπησκα 

βιάβεο) 

ΛΑΝ – ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ 

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

BAD – ΤΓΥΡΟΝΗΕΔΗ ΑΛΛΑ ΓΔΝ ΠΑΗΡΝΔΗ IP 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΥΜΣ - ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ VDSL (λέν ζύκπησκα 

βιάβεο) 

ΜΑΠ – MODEM ΤΥΝΔ ΑΠΟΤΝΓΔΔΗ 

ΜΓ – MODEM ΓΔΝ ΤΓΥΡΟΝΗΕΔΗ 

ΜΓ – MODEM ΤΓΥΡΟΝΗΜΔΝΟ ΑΛΛΑ INTERNET 
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ΜΔ ΓΗΑΚΟΠΔ 

Μεηξήζεηο ηαρύηεηαο  (Upstream) < ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν > 

<free text> 

Σo πεδίν απηό ζα εκθαλίδεηαη δίπια από ην πεδίν «ύκπησκα 

Βιάβεο» κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν Πάξνρνο 

ζπκπιεξώλεη ην πεδίν «ύκπησκα Βιάβεο» κε κία από ηηο 

ηηκέο «Υακειή Σαρύηεηα» ή «Modem-πρλέο 

Απνζπλδέζεηο». 

Μεηξήζεηο ηαρύηεηαο  (Downstream) < ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν > 

<free text> 

Σo πεδίν απηό ζα εκθαλίδεηαη δίπια από ην πεδίν «ύκπησκα 

Βιάβεο» κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν Πάξνρνο 

ζπκπιεξώλεη ην πεδίν «ύκπησκα Βιάβεο» κε κία από ηηο 

ηηκέο «Υακειή Σαρύηεηα» ή «Modem-πρλέο 

Απνζπλδέζεηο». 

Μεηξήζεηο attenuation (Upstream) < ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν > 

<free text> 

Σo πεδίν απηό ζα εκθαλίδεηαη δίπια από ην πεδίν «ύκπησκα 

Βιάβεο» κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν Πάξνρνο 

ζπκπιεξώλεη ην πεδίν «ύκπησκα Βιάβεο» κε κία από ηηο 

ηηκέο «Υακειή Σαρύηεηα» ή «Modem-πρλέο 

Απνζπλδέζεηο». 

Μεηξήζεηο attenuation (Downstream) < ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν > 

<free text> 

Σo πεδίν απηό ζα εκθαλίδεηαη δίπια από ην πεδίν «ύκπησκα 

Βιάβεο» κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν Πάξνρνο 

ζπκπιεξώλεη ην πεδίν «ύκπησκα Βιάβεο» κε κία από ηηο 

ηηκέο «Υακειή Σαρύηεηα» ή «Modem-πρλέο 

Απνζπλδέζεηο». 

Πεξηγξαθή Βιάβεο < ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν > 

< free text > 

Τπεύζπλνο πλελλόεζεο Παξόρνπ * < ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν > 

< free text > 

Σει. πλελλόεζεο Παξόρνπ < ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ Πάξνρν > 

< Σειέθσλν >  

Ζκεξνκελία δήισζεο Βιάβεο < ζπκπιεξώλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα > 

< εκεξνκελία > 

     * Υποτρεωηικό πεδίο 

 

Παξαηεξήζεηο: 
1. Δάλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία απφ ην παξαπάλσ εξσηεκαηνιφγην βιάβεο 

απαληεζεί κε «Όρη», δε ζα είλαη δπλαηή ε θαηαρψξεζε ηεο βιάβεο. 

2. Αλ ζην πεδίν «Transmission Mode», ν Πάξνρνο επηιέμεη ηελ ηηκή «ADSL», 

δελ ζα είλαη δπλαηή ε θαηαρψξεζε βιάβεο κε ζχκπησκα «Υακειέο 

Σαρχηεηεο». Δπηπιένλ δε ζα εκθαλίδνληαη ηα πεδία  πνπ αθνξνχλ Μεηξήζεηο 

Σαρχηεηαο (Upstream / Downstream) θαη Attenuation (Upstream / 

Downstream), θαζψο απηά αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ ππεξεζία VPU. 

 

3.7.3. Πνξεία ησλ θαηαρσξήζεσλ βιάβεο γηα ππεξεζίεο VPU 

3.7.3.1. Μέζσ ηνπ Π.. WCRM-LLU, νη Πάξνρνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζνχλ ζπλνιηθά ηελ πνξεία ηεο βιάβεο απφ ηε δήισζε κέρξη θαη 

ηελ άξζε ηεο. Κάζε βιάβε VPU ζα κεηαβαίλεη ζε θαηαζηάζεηο αληίζηνηρεο κε 
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εθείλεο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα γηα ηελ πεξίπησζε βιάβεο απινχ βξφρνπ πνπ δε 

ζπλδπάδεηαη κε V-Α.ΡΤ..: 

 
ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 

ΒΛΑΒΖ 

4 – Δθθξεκήο 

5 – Απφξξηςε 

6 – Οινθιεξσκέλε ζην P/S 

8 – Οινθιεξσκέλε 

10 – Αλακνλή γηα αιιαγή νξίνπ 

11 - ε εμέιημε γηα αιιαγή νξίνπ 

 

3.7.3.2. Οη κεηξήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχλ ηα ζπλεξγεία ηνπ ΟΣΔ θαη ζα 

θαηαρσξνχληαη ζην WCRM, ζα είλαη: 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ VDSL, κεηξήζεηο επξπδσληθφηεηαο  

 ηελ πεξίπησζε βιάβεο ηειεθσλίαο, ζα γίλεηαη θιήζε κε ηειέθσλν ζην 

KV θαη ζην escalit  θαη ζα θαηαγξάθεηαη ε χπαξμε ή φρη ηειεθσληθνχ 

ηφλνπ. 

 

3.7.3.3. Αλάινγα κε ηελ έθβαζε ηεο άξζεο βιάβεο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

 ζα ελεκεξσζεί ζπζηεκηθά ην WCRM-LLU νπφηε ηειηθά ζα ελεκεξσζεί 

ζρεηηθά ν Πάξνρνο. ηελ Αλαδήηεζε Βιαβψλ ηνπ WCRM-LLU ζα ππάξρεη 

ζηήιε ζηελ νπνία γηα θάζε βιάβε ζα θαηαγξάθεηαη πνηα ήηαλ ε αηηία ηεο 

(επξπδσληθφηεηα ή ζθέινο ηνπ βξφρνπ). 

3.7.3.4. εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ν Πάξνρνο ζα κπνξεί αλά πάζα 

ζηηγκή λα ειέγρεη ηελ πνξεία ηνπ αηηήκαηνο βιάβεο κέζα απφ ην WCRM-

LLU. 

 

3.8. Θέκαηα Σηκνιόγεζεο 

Ο ΠΑΡΟΥΟ ηηκνινγείηαη σο αθνινχζσο: 

 Μεληαίν ηέινο: Γηα ην κέξνο ηεο ππεξεζίαο VPU πνπ αθνξά ηελ 

επξπδσληθφηεηα, δειαδή ηελ ππεξεζία V-Α.ΡΤ. [KV], ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Δλφηεηα «Σέιε – Υξεψζεηο» ηεο ηζρχνπζαο 
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Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ηνπ ΟΣΔ. Γηα ην 

κέξνο ηεο ππεξεζίαο VPU πνπ αθνξά ηε θσλή (ΠΣνΒ), ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ζην Παξάξηεκα 1 «Γηαδηθαζίεο Παξνρήο ΣνΒ» 

Δλφηεηα 1.12- «Σξφπνο Υξέσζεο» θαη ζην Κεθάιαην 4 «Οηθνλνκηθνί Όξνη» ηεο 

Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν. Η 

ρξέσζε ησλ ππεξεζηψλ VPU πνπ αθνξά ηε θσλή ζα εκθαλίδεηαη ζην ηηκνιφγην 

ησλ ππεξεζηψλ ΑΠΣνΒ σο έθπησζε ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπ πιήξνπο βξφρνπ. 

 Δθπησηηθή πνιηηηθή γηα ηελ ππεξεζία VPU : 

o Η έθπησζε αθνξά πνζφ ην νπνίν κεηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα απφ ην 

ηίκεκα ηνπ κεληαίνπ ηέινπο ΠΣνΒ. 

o Η έθπησζε ζα απεηθνλίδεηαη σο μερσξηζηή εγγξαθή ηηκνιφγεζεο ζην 

ηηκνιφγην LLU γηα θάζε ζρεηηδφκελν ΣνΒ (θσλεηηθφ κέξνο ηνπ VPU) 

κε ηε κνξθή πίζησζεο. 

o Η παξνρή απφ ηνλ ΟΣΔ ηεο αλσηέξσ έθπησζεο άξρεηαη κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ VPU. 

o Η παξνρή απφ ηνλ ΟΣΔ ηεο αλσηέξσ έθπησζεο  παχεη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαηάξγεζεο είηε ηνπ V-Α.ΡΤ..[KV] είηε κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαηάξγεζεο ηνπ ζρεηηδφκελνπ ΠΣνΒ. 

o Σν ιεθηηθφ πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζην ηηκνιφγην είλαη «Έθπησζε VPU - 

<Φαληαζηηθφο Αξηζκφο ρεηηδφκελνπ ToB>». 

Γηα ηα ππφινηπα ηέιε ηζρχνπλ:  

 Γηα ην κέξνο ηεο ππεξεζίαο VPU πνπ αθνξά ηελ επξπδσληθφηεηα, δειαδή ηελ 

ππεξεζία V-Α.ΡΤ..[KV], ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ ηζρχνπζα Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο 

ηνπ ΟΣΔ.  

 Γηα ην κέξνο ηεο ππεξεζίαο VPU πνπ αθνξά ηε θσλή (ΠΣνΒ), ε ηηκνιφγεζε 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Πξνζθνξά Αλαθνξάο. 
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4. ΒΑΗΚΖ ΤΜΦΧΝΗΑ (BASIC SLA) ΤΠΖΡΔΗΑ VPU 

4.1. Παξάδνζε ππεξεζίαο VPU 

4.1.1. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ SLA ηεο ππεξεζίαο VPU, δηαθξίλνληαη 2 θαηεγνξίεο: 

 Αηηήκαηα VPU ζε ιεηηνπξγνχληα βξφρν ηνπ ίδηνπ Παξφρνπ: ηελ πεξίπησζε 

απηή, δεδνκέλνπ φηη ν ηνπηθφο βξφρνο ηνπ Παξφρνπ είλαη ελεξγφο θαη δε 

γίλεηαη θακία θαηαζθεπή ζην θνκκάηη ηνπ βξφρνπ, ην SLA γηα παξάδνζε ηεο 

ππεξεζίαο ζα είλαη 7 ΔΗ, δειαδή ην SLA ηεο ππεξεζίαο V-Α.ΡΤ.. 

 Τπφινηπα είδε αηηεκάησλ VPU (ENToB, ENToB κε θνξεηφηεηα, ΑΝΣνΒ, 

κεηαβάζεηο απφ Σ.Π.1 ζε Σ.Π.2): Γεδνκέλνπ φηη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα είδε 

αηηεκάησλ απαηηείηαη θαηαζθεπή βξφρνπ, ην SLA παξάδνζεο ησλ ελ ιφγσ 

αηηεκάησλ VPU ζα είλαη εθείλν πνπ ηζρχεη ζην RUO 2012 γηα ηα αληίζηνηρα 

είδε αηηεκάησλ παξάδνζεο ΣνΒ,  δειαδή: 

 8 ΔΗ γηα ηα αηηήκαηα ΔΝΣνΒ θαη ΔΝΣνΒ κε θνξεηφηεηα (κε 3 ΔΗ γηα 

ηελ επηιεμηκφηεηα ηνπ βξφρνπ). 

 12 ΔΗ γηα ηα αηηήκαηα ΑΝΣνΒ (κε 5 ΔΗ γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ηνπ 

βξφρνπ). 

4.2. Πξνβιέςεηο Παξόρσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίδνληαη νη ξήηξεο πνπ ζα νθείιεη λα θαηαβάιεη ν ΟΣΔ γηα 

θαζπζηεξεκέλε παξάδνζε αηηεκάησλ VPU, δηαθξίλνληαη δχν θαηεγνξίεο 

πξνβιέςεσλ πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ πεξηνδηθά νη Πάξνρνη (αλά ηξίκελν, 

εληειψο αλάινγα κε ηηο πξνβιέςεηο αηηεκάησλ ΣνΒ): 

 Πξνβιέςεηο γηα αηηήκαηα VPU ζε ιεηηνπξγνχληα βξφρν ηνπ ίδηνπ Παξφρνπ: Οη 

Πάξνρνη ζα θαηαζέηνπλ ηηο πξνβιέςεηο γηα αηηήκαηα VPU απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

ζπλνιηθά καδί κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο γηα αηηήκαηα ηεο ππεξεζίαο V-

A.ΡΤ... κέζσ ηνπ Π. WCRM-VDSL. 

 Πξνβιέςεηο γηα αηηήκαηα VPU κέζσ αηηεκάησλ ENToB, ENToB κε θνξεηφηεηα 

θαη ΑΝΣνΒ: Οη Πάξνρνη ζα θαηαζέηνπλ ηηο πξνβιέςεηο γηα αηηήκαηα VPU απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο ζπλνιηθά καδί κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο γηα παξαδφζεηο ΣνΒ, 

κέζσ ηνπ Π. WCRM-LLU. 
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4.3. Ρήηξεο παξάδνζεο ππεξεζίαο VPU 

Οη ξήηξεο πνπ ζα νθείιεη λα θαηαβάιεη ν ΟΣΔ γηα θαζπζηεξεκέλεο παξαδφζεηο ηεο 

ππεξεζίαο VPU, δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, αθνινπζψληαο ηε ινγηθή πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο. πγθεθξηκέλα: 

 Αηηήκαηα VPU ζε ιεηηνπξγνχληα βξφρν ηνπ ίδηνπ Παξφρνπ: Γηα ηελ εχξεζε 

ησλ αηηεκάησλ ηα νπνία ν ΟΣΔ ηθαλνπνίεζε εθπξφζεζκα, ζα ππνινγίδεηαη 

ην Α γηα ην ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ αηηεκάησλ, κε βάζε ηε κεζνδνινγία πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.3.3 ηεο ελφηεηαο 6.3 «Παξάδνζε ππεξεζίαο 

ΑΡΤ» ηνπ RBO 2011 γηα ηα αηηήκαηα V-A.ΡΤ..  ηα αηηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Α, γηα θάζε ΔΗ θαζπζηέξεζεο ν ΟΣΔ 

ζα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο ξήηξαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.3 ηεο 

παξαγξάθνπ 6.3.3 ηεο ελφηεηαο 6.3 «Παξάδνζε ππεξεζίαο Α.ΡΤ..» ηνπ 

RBO 2011, δειαδή 

 

Δξγάζηκεο Ηκέξεο 

ππέξβαζεο απφ ηνλ 

πξαγκαηηθφ ρξφλν 

παξάδνζεο 

Ρήηξα γηα ηηο πεξηνρέο 

Α & Β 

Ρήηξα γηα ηηο πεξηνρέο 

Γ & Γ 

1
ε
 – 6

ε
 

Σν 1% ηνπ εθάπαμ ηεο 

ππεξεζίαο Α.ΡΤ.. γηα 

θάζε ΔΗ θαζπζηέξεζεο 

Σν 0,5% ηνπ εθάπαμ ηεο 

ππεξεζίαο Α.ΡΤ.. γηα 

θάζε ΔΗ θαζπζηέξεζεο 

7
ε
 – 12

ε
 

Σν 2% ηνπ εθάπαμ ηεο 

ππεξεζίαο Α.ΡΤ.. γηα 

θάζε ΔΗ θαζπζηέξεζεο 

Σν 1% ηνπ εθάπαμ ηεο 

ππεξεζίαο Α.ΡΤ.. γηα 

θάζε ΔΗ θαζπζηέξεζεο 

γηα ηελ 13
ε
 θαη κεηά 

Σν 4% ηνπ εθάπαμ ηεο 

ππεξεζίαο Α.ΡΤ.. γηα 

θάζε ΔΗ θαζπζηέξεζεο 

Σν 2% ηνπ εθάπαμ ηεο 

ππεξεζίαο Α.ΡΤ.. γηα 

θάζε ΔΗ θαζπζηέξεζεο 

 

 Τπφινηπα είδε αηηεκάησλ VPU: Γηα ηελ εχξεζε ησλ αηηεκάησλ ηα νπνία ν 

ΟΣΔ ηθαλνπνίεζε εθπξφζεζκα, ζα ππνινγίδεηαη ην Α γηα ην ζχλνιν ησλ ελ 

ιφγσ αηηεκάησλ θαη ησλ αηηεκάησλ ΠΣνΒ, κε βάζε ηε κεζνδνινγία πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.5.3 ηνπ Παξαξηήκαηνο 4 ηνπ RUO 2012.  

ηα αηηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Α, γηα θάζε ΔΗ 

θαζπζηέξεζεο ν ΟΣΔ ζα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο ξήηξαο πνπ πεξηγξάθεηαη 
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ζηνλ Πίλαθα 3 ηεο παξαγξάθνπ 4.5.3 ηνπ Παξαξηήκαηνο 4 ηνπ RUO 2012, 

δειαδή: 

 

Δξγάζηκεο Ηκέξεο 

ππέξβαζεο απφ ηνλ 

πξαγκαηηθφ ρξφλν 

παξάδνζεο 

Ρήηξα γηα ηηο πεξηνρέο 

Α & Β 

Ρήηξα γηα ηηο πεξηνρέο 

Γ & Γ 

1
ε
 – 6

ε
 

Σν 5% ηνπ εθάπαμ ηεο 

ππεξεζίαο VPU γηα 

θάζε ΔΗ θαζπζηέξεζεο 

Σν 3% ηνπ εθάπαμ ηεο 

ππεξεζίαο VPU γηα θάζε 

ΔΗ θαζπζηέξεζεο 

7
ε
 – 12

ε
 

Σν 10% ηνπ εθάπαμ ηεο 

ππεξεζίαο VPU γηα 

θάζε ΔΗ θαζπζηέξεζεο 

Σν 6% ηνπ εθάπαμ ηεο 

ππεξεζίαο VPU γηα θάζε 

ΔΗ θαζπζηέξεζεο 

γηα ηελ 13
ε
 θαη κεηά 

Σν 20% ηνπ εθάπαμ ηεο 

ππεξεζίαο VPU γηα 

θάζε ΔΗ θαζπζηέξεζεο 

Σν 12% ηνπ εθάπαμ ηεο 

ππεξεζίαο VPU. γηα θάζε 

ΔΗ θαζπζηέξεζεο 

4.4. Βιάβεο ππεξεζίαο VPU 

4.4.1. SLA άξζεο βιαβώλ ππεξεζίαο VPU 

Όζνλ αθνξά ηηο βιάβεο ηεο ππεξεζίαο VPU, δεδνκέλνπ φηη ν έιεγρνο θαη ε 

ελδερφκελε άξζε ηεο βιάβεο απφ ηνλ ΟΣΔ απαηηεί ειέγρνπο ηφζν ζην ζθέινο ηνπ 

βξφρνπ, φζν θαη ζην ηκήκα ηεο επξπδσληθφηεηαο, πξνηείλεηαη ν ΟΣΔ λα ππνρξενχηαη 

λα άξεη ηηο αλαγγειζείζεο βιάβεο VPU, ην αξγφηεξν ζηνπο πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο 

άξζεο βιάβεο πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα: 

 

Πξαγκαηηθνί Υξφλνη άξζεο βιάβεο VPU:  

3 ΔΗ 

Πξαγκαηηθνί Υξφλνη άξζεο θαισδηαθήο βιάβεο 

VPU: 

3 ΔΗ απφ ην ραξαθηεξηζκφ ηεο ζην Π ΟΣΔ 

 

Άζθνπε κεηαθίλεζε θαη απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ηνπ ΟΣΔ ζα βαξχλεη ηνλ Σ.Π. 

4.4.2. Ρήηξεο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο άξζεο βιάβεο 

4.4.2.1. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ΟΣΔ ππεξβεί ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν άξζεο 

βιάβεο (βι. παξαπάλσ Πίλαθα) ηνπ VPU, γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο 

θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ζε βάξνο ηνπ θαη ππέξ ηνπ Σ.Π, πνηληθή ξήηξα, ε 

νπνία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα. Οη ξήηξεο 

ππνινγίδνληαη γηα θάζε Σ.Π. 
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4.4.2.2. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο θαισδηαθψλ βιαβψλ, εάλ ε ελεκέξσζε ηνπ 

Σ.Π, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 5, δελ πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 2 ΔΗ απφ ηελ 

πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, ν ΟΣΔ γηα θάζε 

εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη κέρξη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο βιάβεο σο θαισδηαθήο 

ζην Π ΟΣΔ ρξεψλεηαη κε ηελ πξνβιεπφκελε πνηληθή ξήηξα. 

4.4.2.3. Η ππέξβαζε ππνινγίδεηαη επί ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ άξζεο ησλ 

αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ ζε ΔΗ ησλ VPU (ζην 95% ησλ αλαγγειζεηζψλ 

βιαβψλ κε θαζπζηέξεζε φπνπ εμαηξνχληαη απηέο κε ηελ κηθξφηεξε 

θαζπζηέξεζε), σο εμήο:  

 

Τπέξβαζε πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ άξζεο ησλ 

αλαγγειζεηζψλ βιαβψλ ζε 

ΔΗ 

VPU γηα ηηο πεξηνρέο 

Α & Β 

VPU γηα ηηο πεξηνρέο 

Γ & Γ 

1
ε
 – 4

ε
 

Σν 1/8 ηνπ πνζνχ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα 

ησλ κεληαίσλ κηζζσκάησλ 

ησλ ππεξεζηψλ V-Α.ΡΤ.. 

θαη ΣνΒ κείνλ ηελ ζρεηηθή 

έθπησζε, γηα θάζε ΔΗ 

θαζπζηέξεζεο 

Σν 1/18 ηνπ πνζνχ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα 

ησλ κεληαίσλ κηζζσκάησλ 

ησλ ππεξεζηψλ V-Α.ΡΤ.. θαη 

ΣνΒ κείνλ ηελ ζρεηηθή 

έθπησζε, γηα θάζε ΔΗ 

θαζπζηέξεζεο 

γηα ηελ 5
ε
 θαη κεηά 

Σν 1/5 ηνπ πνζνχ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα 

ησλ κεληαίσλ κηζζσκάησλ 

ησλ ππεξεζηψλ V-Α.ΡΤ.. 

θαη ΣνΒ κείνλ ηελ ζρεηηθή 

έθπησζε, γηα θάζε ΔΗ 

θαζπζηέξεζεο 

Σν 1/8 ηνπ πνζνχ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα 

ησλ κεληαίσλ κηζζσκάησλ 

ησλ ππεξεζηψλ V-Α.ΡΤ.. θαη 

ΣνΒ κείνλ ηελ ζρεηηθή 

έθπησζε, γηα θάζε ΔΗ 

θαζπζηέξεζεο 

 

4.4.2.4. ην πνζνζηφ 95%, πεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαγγειζείζεο βιάβεο κε 

θαζπζηέξεζε πνπ δηαπηζησκέλα δελ νθείινληαη ζε «ππαηηηφηεηα ΟΣΔ». 

Ρήηξεο απνδίδνληαη γηα ηηο θαζπζηεξεκέλεο βιάβεο ππαηηηφηεηαο ΟΣΔ. Οη 

ξήηξεο ζα ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. 
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5. TEXNIKΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ VPU  

5.1.  QOS 

5.1.1. Φπζηθό Δπίπεδν 

ε θπζηθφ επίπεδν δελ ζα γίλεη θάπνηα αιιαγή ζηε ππεξεζία ζε ζρέζε κε ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο: 

Πλεσρά Σσνδρομηηή: VDSL2 Access 

Με ηελ ππεξεζία VPU (KV) ν ζπλδξνκεηήο έρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο VDSL2 κε 

2 ηαρχηεηεο πξφζβαζεο: 

 έσο 30 Mbps / έσο 2,5 Mbps 

 έσο 50 Mbps / έσο 5 Mbps 

 

Παξάιιεια δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ CPE ζε ADSL2+ γηα έλα αξρηθφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηά ην νπνίν ν ζπλδξνκεηήο αλακέλεηαη λα ζπλερίδεη λα 

ζπλδέεηαη κε ην πθηζηάκελν CPE, ην νπνίν δελ ζα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα VDSL2. Η ιεηηνπξγηθφηεηα απηή θάλεη πην νκαιή ηε κεηάβαζε ησλ 

ζπλδξνκεηψλ ζηε λέα ππεξεζία. 

Πλεσρά Παρότοσ: Διεπαθές GigE 

Η ππεξεζία VPU (KV) ζπγθεληξψλεη ηελ ζπλδξνκεηηθή θίλεζε ησλ πειαηψλ γηα λα 

ηελ πξνσζήζεη ζην δίθηπν ηνπ παξφρνπ. Η ηνπνινγία πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ 

ζπλδξνκεηή θαη εμνπιηζκνχ παξφρνπ είλαη ε εμήο: 

 

 VDSL2 (KV) DSLAMs γηα εμνπιηζκφ δηθηχνπ πξφζβαζεο. Σν θάζε VDSL2 

(KV) DSLAM ζπλδέεηαη απεπζείαο κε έλα θφκβν ηχπνπ BNG (L2/L3). Οη θφκβνη 

απηνί ζπγθεληξψλνπλ θίλεζε απφ έλαλ αξηζκφ DSLAMs ηα νπνία κπνξεί λα 

αλήθνπλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα A/K. Η ζχλδεζε κεηαμχ DSLAM θαη θφκβνπ 

BNG είλαη νπηηθή ηχπνπ GigE. 

 Κφκβνη BNG γηα πξνψζεζε ηεο ζπλδξνκεηηθήο θίλεζεο πξνο ηνλ πάξνρν. 

Έρνληαο ζπγθεληξψζεη ηελ ζπλδξνκεηηθή θίλεζε ν BNG ηελ πξνσζεί πξνο 

εμνπιηζκφ παξφρνπ κε ηνλ νπνίν είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλνο. Η δηαζχλδεζε 

είλαη νπηηθή, ηχπνπ GigE ή 10GigE αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ παξφρνπ 

(θχθισκα Ο.Κ.Τ.Α ηχπνπ Γ ή Τ.ΜΔ.Φ.. ηχπνπ Γ ). ε επίπεδν παξφρνπ ν θάζε 
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BNG έρεη έλα μερσξηζηφ θχθισκα Ο.Κ.Τ.Α ηχπνπ Γ ή Τ.ΜΔ.Φ.. ηχπνπ Γ  γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ απεπζείαο ζπλδεδεκέλσλ DSLAMs. 

 Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θέληξσλ φπνπ ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ DSLAMs, απηά  

ζπγθεληξψλνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο θφκβσλ BNG. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο ν θάζε πάξνρνο γηα λα θαιχςεη φια ηα DSLAMs ηνπ θέληξνπ απηνχ, ζα 

πξέπεη λα έρεη μερσξηζηφ θχθισκα Ο.Κ.Τ.Α ηχπνπ Γ ή Τ.ΜΔ.Φ.. ηχπνπ Γ  κε 

θάζε έλα απφ απηνχο. 

 

5.1.2.  Λνγηθό Δπίπεδν 

ε ινγηθφ επίπεδν ν ΟΣΔ ζα παξέρεη 3 ινγηθά θπθιψκαηα (VLANs) ζηελ πιεπξά ηνπ 

ζπλδξνκεηή. Η αξηζκνδφηεζή ηνπο θαζψο θαη ελδεηθηηθή ρξήζε ηνπο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

VLAN Model: Προώθηζη κίνηζης από CPE προς DSLAM 

To CPE πξνσζεί ηελ θίλεζε πξνο ην DSLAM κε ρξήζε 802.1q ελζπιάθσζεο. 

Τπνζηεξίδνληαη 3 ινγηθά θπθιψκαηα αλά ζπλδξνκεηή. Γηα πξφζβαζε ζε θάζε έλα 

απφ απηά, ην CPE ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί αληίζηνηρεο ηηκέο VLAN ζην uplink 

interface ηνπ πξνο ην DSLAM. πγθεθξηκέλα 

 

 VLAN 835: Πξφζβαζε internet (ελδεηθηηθά γηα ππεξεζίεο Internet έσο 30/2,5 

ή έσο 50/5Mbps). 

 VLAN 836: Δλδεηθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ππεξεζίεο IPTV. 

 VLAN 837: Δλδεηθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ππεξεζίεο VoIP ή/θαη 

δηαρείξηζεο CPE. 

 

Οη παξαπάλσ ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη θνηλέο γηα φια ηα CPE ηεο ππεξεζίαο 

αλεμάξηεηα απφ πάξνρν ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ζπλδξνκεηήο. ηα DSLAM ηεο 

ππεξεζίαο VPU ζα παξέρνληαη πάληα  θαη ηα 3 ινγηθά θπθιψκαηα αλά ζπλδξνκεηηθή 

πφξηα θαη ε θίλεζε ηνπο ζα πξνσζείηαη πξνο ην δίθηπν ηνπ παξφρνπ. 

 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ CPE ζε ADSL2+ γηα 

θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ ινγηθά θπθιψκαηα ππνζηεξίδνληαη ηα αθφινπζα: 
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 VLAN 835: Πέξα απφ ηελ ππνζηήξημε PTM, ελεξγνπνηείηαη γηα ην θχθισκα απηφ 

δπλαηφηεηα encapsulation ζε ΑΣΜ (LLC bridge) γηα ππνζηήξημε ADSL2+ CPEs 

(VPI / VCI = 8/35).  

 VLAN 836: Πέξα απφ ηελ ππνζηήξημε PTM, ελεξγνπνηείηαη γηα ην θχθισκα απηφ 

δπλαηφηεηα encapsulation ζε ΑΣΜ (LLC bridge) γηα ππνζηήξημε ADSL2+ CPEs 

(VPI / VCI = 8/36).  

 VLAN 837: Γηα ην θχθισκα απηφ ππνζηεξίδεηαη encapsulation PTM. 

 Γελ ππνζηεξίδεηαη ιεηηνπξγία PPPoA ή IPoA ζηα CPE αθνχ φια ηα DSLAM ηεο 

ππεξεζίαο είλαη ηερλνινγίαο 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 

Κφκλωμα 
ΟΚΣΥΑ_Γ 

1G Uplink 
DSLAM 

VDSL2 Line 

 
 

ρήκα 1: Σνπνινγία VPU 

 

VLAN Model: Προώθηζη κίνηζης από BNG προς πάροτο 

 Μέζα απφ ην θάζε θχθισκα Ο.Κ.Τ.Α ηχπνπ Γ ή Τ.ΜΔ.Φ.. ηχπνπ Γ ε θίλεζε 

εηζέξρεηαη ζην δίθηπν ηνπ παξφρνπ θάλνληαο ρξήζε 802.1q ελζπιάθσζεο.  

 Αλαιπηηθφηεξα ζε επίπεδν θφκβνπ BNG ηζρχνπλ αλά ελαιιαθηηθφ πάξνρν ηα 

εμήο: 

 Η ζπλδξνκεηηθή θίλεζε ζην θχθισκα Ο.Κ.Τ.Α ηχπνπ Γ ή Τ.ΜΔ.Φ.. ηχπνπ Γ 

ζα ελζπιαθψλεηαη κε βάζε ην πξφηππν 802.1q κε έλα επίπεδν VLAN-tag θαη 

εηζέξρεηαη ζην δίθηπν ηνπ παξφρνπ. 

 Υξεζηκνπνηείηαη κνλαδηθή ηηκή VLAN-id αλά ζπλδπαζκφ (DSLAM, Τπεξεζίαο). 

Δηδηθά γηα ηελ ππεξεζία internet, γίλεηαη δηαρσξηζκφο ηεο θίλεζεο ζε 2 

μερσξηζηέο ηηκέο VLANs αλά DSLAM, γηα ζπλδξνκεηέο κε θπζηθή πξφζβαζε up 

to 30Mbps & up to 50Mbps αληίζηνηρα. 

 χκθσλα ηα παξαπάλσ έλα θφκβνο BNG ν νπνίνο είλαη εμνπιηζκέλνο π.ρ. κε 200 

DSLAMs γηα λα ππνζηεξίμεη ηα 3 ινγηθά θπθιψκαηα αλά ζπλδξνκεηή ζα ζηέιλεη 
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ηελ ζπλδξνκεηηθή θίλεζε πξνο ηνλ πάξνρν κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ θπθιψκαηνο 

Ο.Κ.Τ.Α ηχπνπ Γ ή Τ.ΜΔ.Φ.. ηχπνπ Γ, θάλνληαο ρξήζε ζπλνιηθά 800 VLANs. 

 Οη ηηκέο VLAN-id νξίδνληαη απφ ηνλ ΟΣΔ. Καηάιιεινο πίλαθαο κε ηηο 

αληηζηνηρίεο ηηκψλ κεηαμχ  VLAN-id θαη DSLAM / Τπεξεζίαο θνηλνπνηείηαη 

ζηνπο παξφρνπο γηα θάζε θφκβν BNG ηεο ππεξεζίαο. 

 Όια ηα παξαπάλσ VLANs πξνσζνχλ κφλν unicast θίλεζε. Γηα θίλεζε multicast 

ζα νξηζηνχλ μερσξηζηά VLANs. 

 Απφ ηνλ ΟΣΔ ζα ππνζηεξίδεηαη κνλαδηθφο ηξφπνο ελζπιάθσζεο ησλ δεδνκέλσλ 

πάλσ απφ ηα θπθιψκαηα Ο.Κ.Τ.Α ηχπνπ Γ ή Τ.ΜΔ.Φ.. ηχπνπ Γ θνηλφο γηα 

φινπο ηνπο παξφρνπο. Γηα λα πηνζεηεζεί νπνηαδήπνηε αιιαγή ζα πξέπεη λα γίλεη 

απνδεθηή απφ ην ζχλνιν ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. 

5.2. Πιεξνθνξίεο πλδξνκεηηθνύ Βξόγρνπ 

 Ο ΟΣΔ κπνξεί λα παξέρεη ζηνπο Παξφρνπο πιεξνθνξία δηθηχνπ (π.ρ. DSLAM id, 

slot, port) κέζσ κεραληζκψλ DHCP Option 82 θαη ΡΡΡνΔ intermediate Agent.  

 Γηα θάζε έλα απφ ηα ινγηθά θπθιψκαηα ηα νπνία πινπνηνχληαη γηα ηελ ππεξεζία 

VPU, ζα ελεξγνπνηνχληαη νη κεραληζκνί DHCP Option 82 & PPPoE intermediate 

agent. πγθεθξηκέλα, ηo DSLAM ζα πξνζζέηεη πιεξνθνξίεο δηθηχνπ ζην 

αληίζηνηρν πεδίν "Circuit-id". Γηα θάζε ηχπν DSLAM ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηελ 

ππεξεζία VPU ζα παξέρεηαη ε κνξθή ηεο πιεξνθνξίαο απηήο απφ ηνλ ΟΣΔ. 

 Κάλνληαο ρξήζε νη Πάξνρνη ηεο πιεξνθνξίαο απηήο, κπνξνχλ λα ζπζρεηίδνπλ κε 

κνλαδηθφ ηξφπν ηα VDSL CPEs ηνπο κε πειάηεο, ππφ ηεο πξνυπφζεζε φηη 

γλσξίδνπλ πνηφο πειάηεο έρεη πνην CPE (δειαδή λα θξαηάλε απηή ηελ 

πιεξνθνξία είηε θαηά ηελ πψιεζε είηε ελαιιαθηηθά δίλνληαο online πξφζβαζε 

ζηνπο πειάηεο γηα λα εηζάγνπλ ην serial number ηνπ CPE ηνπο ζε έλα walled 

garden πεξηβάιινλ ρσξίο απαίηεζε γηα unauthorized πξφζβαζε ζην Internet). 

Πληροθορίες δικηύοσ: Huawei DSLAMs 

Δλδεηθηηθά, γηα ηα DSLAM ηχπνπ HUAWEI ε κνξθή ηνπ πεδίνπ Circuit-ID είλαη ε 

αθφινπζε: 

Circuit-ID:  

<AREA_NAME>_<DSLAM_TYPE>_<DSLAM_CODE> <encapsulation> <Frame> /<Slot> 

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

 

Π.τ. Circuit ID: ATTIC_KALLITHEA_D_HUA_12667 eth 0/1/0/24:836. 
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AREA_NAME: ATTIC_KALLITHEA 

DSLAM_TYPE: D_HUA 

DSLAM_CODE: 12667 (Μοναδικός αριθμός ηασηοποίηζης DSLAM) 

ENCAPSULATION_TYPE: eth (eth|atm) 

FRAME: 0 (Αριθμός πλαιζίοσ) 

SLOT: 9 (Αριθμός ηασηοποίηζης slot) 

SUBSLOT: 0 (Αριθμός ηασηοποίηζης subslot) 

PORT: 11 (Αριθμός ηασηοποίηζης ζσνδρομηηικής πόρηας) 

Service: 836 (Λογικό κύκλωμα πελάηη) 

 

 Σα παξαπάλσ πεδία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο 

ζπλδξνκεηηθήο πφξηαο. Μπνξεί λα αθνινπζείηαη απφ επηπιένλ πιεξνθνξία φπσο 

ηαρχηεηα ζπγρξνληζκνχ. 

 Η παξαπάλσ ζχληαμε αθνξά DSLAM ηνπ θαηαζθεπαζηή Huawei. Αληίζηνηρε 

πεξηγξαθή ζα παξέρεηαη γηα ηπρφλ λένπο ηχπνπο DSLAM νη νπνίνη ζα 

εληάζζνληαη ζην δίθηπν ηνπ OTE. Σν πεδίν <DSLAM_TYPE> κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαγλσξηζηεί ν ηχπνο ηνπ DSLAM. ε πεξίπησζε 

πξνζζήθεο λέσλ ηχπσλ DSLAM ζα ππάξρεη ελεκέξσζε γηα ηελ κνξθή ηεο 

πιεξνθνξίαο ζπλδξνκεηηθνχ βξφγρνπ. 

 Σν κήθνο ηεο πιεξνθνξίαο δηθηχνπ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 64 ραξαθηήξεο. 

5.3. Multicast / IPTV 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ o OTE κπνξεί λα δηαζέζεη πνιιαπιά ινγηθά θπθιψκαηα / 

VLANs ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε κηαο ππεξεζίαο 

IPTV. πγθεθξηκέλα ην VLAN 836 ζηελ πιεπξά ηνπ ζπλδξνκεηή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνσζψληαο unicast IPTV traffic (π.ρ. Video on 

demand) απφ ην δίθηπν ηνπ παξφρνπ. 

Δθφζνλ δεηεζεί, ν ΟΣΔ κπνξεί επηπιένλ λα ππνζηεξίμεη ζηα πιαίζηα ππεξεζίαο 

ηχπνπ IPTV θαη κεραληζκνχο πξνψζεζεο multicast streams πξνο ζπλδξνκεηέο 

Παξφρσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην δεηνχκελν απφ κία ππεξεζία multicast IPTV 

είλαη ε πξνψζεζε stream πξνο ηνπο ζπλδξνκεηέο, ζχκθσλα κε ηελ IGMP 

ζεκαηνδνζία πνπ ιακβάλεηαη απφ απηνχο. Κάηη ηέηνην επηηπγράλεη απνδνηηθφηεξε 

ρξήζε ηνπ bandwidth ζην δίθηπν ηεο ππεξεζίαο VPU. 
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Απαξαίηεην γηα ηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγία είλαη ηα ζηνηρεία δηθηχνπ ηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππεξεζία VPU, λα κελ πεξηνξίδνληαη απιά ζε ξφιν L2. Θα πξέπεη 

ζπγθεθξηκέλα λα είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχνπλ ηελ IGMP ζεκαηνδνζία ηνπ 

ζπλδξνκεηή ψζηε λα πξνσζνχλ ηα multicast streams ζηνπο αληίζηνηρνπο 

ζπλδξνκεηέο κε βάζε απηήλ.  

Η αλάγθε απηή ζα ηθαλνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

Configuration ζε BNG (ανά πάροτο) 

Δίλαη απαξαίηεην λα νξηζηνχλ επηπιένλ VLANs αλά πάξνρν, ζηελ κεξηά ηνπ 

θπθιψκαηνο Ο.Κ.Τ.Α ηχπνπ Γ ή Τ.ΜΔ.Φ.. ηχπνπ Γ, εηδηθά γηα ηελ κεηαθνξά ηεο 

multicast θίλεζεο (πέξα απφ ηα φζα έρνπλ νξηζηεί γηα ηε unicast θίλεζε).  

 Οη ηηκέο γηα ηα multicast VLANs ζα νξίδνληαη απφ ηνλ OTE. 

 Σα multicast groups θαη ηα αληίζηνηρα sources ζα έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηνλ ΟΣΔ. 

Ο ιφγνο είλαη φηη ζα πξέπεη λα γίλνπλ configure ζην DSLAM. Δπίζεο ζα δίλνληαη 

ηα νλφκαηα ησλ θαλαιηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θάζε stream. 

 Σν IP addressing ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα έρεη ζπκθσλεζεί κε 

ηνλ ΟΣΔ. 

 Ο ηξφπνο πξνψζεζεο ηεο multicast θίλεζεο κέζα απφ ην θχθισκα Ο.Κ.Τ.Α 

ηχπνπ Γ ή Τ.ΜΔ.Φ.. ηχπνπ Γ νξίδεηαη απφ ηνλ OTE. 

Configuration ζε μεριά ζσνδρομηηή (κοινό για κάθε πάροτο): 

ηελ κεξηά ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ πειάηε ηζρχνπλ ηα εμήο ηα ηελ multicast 

IPTV ππεξεζία: 

 Ο ηεξκαηηθφο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη IGMPv2 γηα ηελ multicast 

ζεκαηνδνζία. Κάλνληαο ρξήζε απηήο ν ζπλδξνκεηήο ζα κπνξεί λα επηιέμεη ην 

θαλάιη πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 

 Η IGMPv2 ζεκαηνδνζία πξέπεη λα πξνσζείηαη πξνο ην DSLAM κέζσ ηνπ 

ινγηθνχ θπθιψκαηνο - VLAN 836 θάλνληαο ρξήζε IPoE. 

 Αληίζηνηρα ε multicast θίλεζε πξνσζείηαη απφ ην DSLAM πξνο ηνλ ζπλδξνκεηή 

κέζα απφ ην VLAN 836 θάλνληαο ρξήζε IPoE. 

 Γελ ππνζηεξίδεηαη θάπνηνο κεραληζκφο πεξηνξηζκνχ ησλ θαλαιηψλ αλά 

ζπλδξνκεηή ζε επίπεδν δηθηχνπ. Οπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο είλαη ζθφπηκν λα 

εθαξκνζηεί αλαθνξηθά κε ηελ multicast IPTV θίλεζε (π.ρ. κέγηζηνο αξηζκφο 
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θαλαιηψλ αλά ζπλδξνκεηή) ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ ηελ πιαηθφξκα IPTV ηνπ 

θάζε παξφρνπ. 

 Σα DSLAM ηεο ππεξεζίαο VPU έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ρσξεηηθφηεηα ζε multicast 

groups. Με δεδνκέλν ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ νη 

ζπλνιηθέο αλάγθεο ζε θάλάιηα γηα θάζε πάξνρν, πξνθεηκέλνπλ λα γίλεη θαιχηεξε 

δηαζηαζηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ. 

 

 

 


