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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5058, 29.12.2017

Κ.Δ.Π. 459/2017

Αριθμός 459
Ο ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΔΧ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004
Γπλάκεη ησλ άξζξσλ 20(ηα), 20(θδ), 53, 59, 62 θαη 152 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ
Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη (εθεμήο
«ν Νφκνο»),o Δπίηξνπνο Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (εθεμήο
«ΔΡΖΔΣ»), εθδίδεη ηελ παξνχζα Απφθαζε κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε Απφθαζε Δπηηξφπνπ
πεξί Καζνξηζκνχ ππνρξεψζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή Πιάλνπ
Γηαρείξηζεο πρλνηήησλ.
ΜΔΡΟ Η - ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
πλνπηηθφο
1. Ζ παξνχζα Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Σξνπνπνίεζεο ηεο Απφθαζεο Δπηηξφπνπ πεξί
ηίηινο.
Καζνξηζκνχ ππνρξεψζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή Πιάλνπ Γηαρείξηζεο
Κ.Γ.Π. 450/2008. πρλνηήησλ, Απφθαζε ηνπ 2017.
Δξκελεία.

2. (1) ηελ παξνχζα Απφθαζε, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα:

112(I) ηνπ 2004
84(Η) ηνπ 2005
149(Η) ηνπ 2005
67(Η) ηνπ 2006
113(Η) ηνπ 2007
134(Η) ηνπ 2007
46(Η) ηνπ 2008
103(Η) ηνπ 2009
94(Η) ηνπ 2011
51(Η) ηνπ 2012
160(Η) ηνπ 2013
77(I) ηνπ 2014
104 (Η) ηνπ 2016
112(Η) ηνπ 2016
76(I) ηνπ 2017.

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Νφκν ηνπ 2004 θαη πεξηιακβάλεη θάζε λφκν πνπ ηνλ ηξνπνπνηεί ή ηνλ αληηθαζηζηά.

Κ.Γ.Π. 450/2008 «Απφθαζε» ζεκαίλεη ηελ Απφθαζε Δπηηξφπνπ πεξί Καζνξηζκνχ ππνρξεψζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ
Κ.Γ.Π. 352/2012 γηα ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή Πιάλνπ Γηαρείξηζεο πρλνηήησλ, σο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα.
Κ.Γ.Π. 368/2014.
(2) Όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Απφθαζε θαη δελ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα
πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νφκν.
ΜΔΡΟ ΗΗ - ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ
Tξνπνπνηήζεηο
ζην
Παξάξηεκα Α,
Μέξνο ΗΗΗ, ηεο
Απφθαζεο.

3. ην Παξάξηεκα Α ηεο Απφθαζεο, ζην Μέξνο ΗΗΗ, ην θείκελν ζην κέξνο ππφ ηνλ ηίηιν
«Σερλνινγίεο ησλ νπνίσλ ε ρξήζε θαιχπηεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Απφθαζεο
πνπ μεθηλά κε ηε θξάζε «Σερλνινγία VDSL2» θαη ηειεηψλεη κε ηε θξάζε «ζεκεηψλεηαη φηη φπνπ
γίλνληαη απφηνκεο αιιαγέο ζην PSD, απηέο επηηπγράλνληαη κε ζηαδηαθέο αιιαγέο ζηελ ηζρχ
εθπνκπήο ψζηε ε ζπλνιηθή θιίζε λα κελ ππεξβαίλεη ηα 1,5 db/ηφλν» αληηθαζίζηαηαη κε ην
αθφινπζν θείκελν:
«Σερλνινγία VDSL2:
ήκαηα ηερλνινγίαο VDSL2 ζα εηζάγνληαη ζην δίθηπν πξφζβαζεο σο αθνινχζσο:
ήκαηα κε θνξά εθπνκπήο ηνπ ζήκαηνο απφ ην δίθηπν πξνο ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε
ζηελ θαηεχζπλζε «downstream» απφ εμνπιηζκφ ΠΦΓ πνπ ζπλδέεηαη ζε Κεληξηθνχο Καηαλεκεηέο
Καισδίσλ (ΚΚΚ)


ήκαηα κε θνξά εθπνκπήο ηνπ ζήκαηνο απφ ην δίθηπν πξνο ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε
ζηελ θαηεχζπλζε«downstream» απφ εμνπιηζκφ ΑΠΦΓ πνπ ζπλδέεηαη ζε ΠΓΚ ή ΓΓΚ- θαη



ήκαηα κε θνξά εθπνκπήο απφ ην εκείν ζχλδεζεο ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ (xDSL modem)
ηνπ Σειηθνχ Υξήζηε κε ηελ εζσηεξηθή δηαθιάδσζε ησλ ππνζηαηηθψλ ηνπ - κε θνξά εθπνκπήο
ζεκάησλ πξνο ην δίθηπν ηνπ παξνρέα ζηελ θαηεχζπλζε «upstream».
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Γηα ηελ εηζαγσγή ζεκάησλ ηερλνινγίαο ADSL2+ θαη VDSL2 απφ ηνπο ΚΚΚ δελ ζα γίλεηαη ξχζκηζε
ηζρχνο (PSD shaping) ζηελ θαηεχζπλζε “downstream”.
Οη κάζθεο θάζκαηνο γηα ηα ζήκαηα ηερλνινγίαο VDSL2 πνπ εθαξκφδνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
εζσηεξηθνχ δαθηπιίνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη πην θάησ, εμαζθαιίδνπλ ηελ «πξνζηαζία»
πθηζηάκελσλ ζεκάησλ ADSL2+ θαη VDSL2 απφ ηνλ ΚΚΚ απφ παξεκβνιέο.
Ο εμνπιηζκφο απν/δηακνξθσηή ηερλνινγίαο VDSL2 ν νπνίνο εγθαζίζηαηαη ζηα ππνζηαηηθά ηνπ
ρξήζηε λα ππνζηεξίδεη ηελ ηερληθή ηνπ Upstream Power Back Off.
Δμνπιηζκφο πνιππιέθηε, κε δπλαηφηεηεο εθπνκπήο ζεκάησλ VDSL2 πνπ ζα ζπλδεζεί ζην δίθηπν
πξφζβαζεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ην πιάλν ζπρλνηήησλ ππ‟ αξηζκφ 998 (VDSL2 Band plan
998) γηα ζπρλφηεηεο κέρξη 17 MHz σο παξνπζηάδεηαη ζην γξαθηθφ 2 πνπ αθνινπζεί.
Plan 998 - For Assymetric services
D1
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U1
3.75

D2
5.2

U2
8.5

D3
12

17.664

Γξαθηθφ 2 : VDSL2 Band Plans - ITU-T Recommendation G.993.2
* Τπνζεκείσζε: επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο ζπρλφηεηαο US0 ζηελ εθαξκνγή ηεο
VDSL2 (πιάλν 998)

ηερλνινγίαο

Ο Δπίηξνπνο κεηά απφ κειέηε ησλ ζέζεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ παξνρέσλ θαη ησλ δηαθφξσλ
ελαιιαθηηθψλ πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ παξνρή ζπκκεηξηθνχ ηχπνπ ππεξεζηψλ-βι. πιάλν
ζπρλνηήησλ ππ. αξηζκφ 997- έρεη θαηαιήμεη ζηελ πηνζέηεζε ηνπ πιάλνπ ζπρλνηήησλ ππ. Αξηζκφ
998 γηα ζπρλφηεηεο κέρξη 17 MHz, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη θαηάιιειν γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
κεγαιχηεξεο αζπκκεηξίαο π.ρ. ππεξεζίεο IPTV.
Πεξαηηέξσ, ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο Upsteam Power Back –off (UPBO) είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
βειηίσζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ζε ζέκαηα εθπνκπήο ζήκαηνο ηερλνινγίαο VDSL2 ζε ηνπηθνχο
βξφρνπο/ππν-βξφρνπο δηαθνξεηηθνχ κήθνπο νη νπνίνη πεξηέρνληαη ζηελ ίδηα δέζκε θαισδίσλ.
Ζ εθαξκνγή ηνπ UPBO εμαζθαιίδεη φηη ε εθπνκπή ζήκαηνο ηερλνινγίαο VDSL2 γηα ζπλδξνκεηέο
πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηνλ εμνπιηζκφ ΑΠΦΓ κε θνξά απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ
ζπλδξνκεηή πξνο ην δίθηπν (upstream spectrum capacity) δελ επεξεάδεηαη δπζκελψο απφ ηελ
εθπνκπή ζήκαηνο απφ ζπλδξνκεηέο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε κηθξφηεξε απφζηαζε απφ ηνλ
εμνπιηζκφ πνιππιέθηε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηνπηθνί βξφρνη/ππν-βξφρνη ησλ ζπλδξνκεηψλ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα δέζκε θαισδίσλ.
Ζ εθαξκνγή ηνπ UPBO είλαη εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εμνπιηζκνχ VDSL2 ζηε βάζε ηνπ
ζρεηηθνχ πξνηχπνπ ηεο ITU-T θαη επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ησλ παξακέηξσλ «a»
θαη «b» ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζηα δχν άθξα ηεο ζπλδξνκεηηθήο γξακκήο.
Οη έλλνηεο ησλ παξακέηξσλ «a» θαη «b» θαζψο θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο γεληθφηεξα ηνπ UPBO
θαζνξίδνληαη ζην πξφηππν ITU-T G.993.2- section 7.2.1.3.2.
Καηφπηλ ησλ δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ Παξνρέσλ θαη ησλ επαθφινπζσλ
δνθηκψλ/ειέγρσλ πνπ έγηλαλ ηελ πεξίνδν Αχγνπζηνο-Ννέκβξηνο 2013 ζπκθσλήζεθε φπσο ζην
δίθηπν πξφζβαζεο γηα ηελ δεκηνπξγία καζθψλ θάζκαηνο (PSD shaping εζσηεξηθφο δαθηχιηνο)
ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηηκέο a=0,4218, b=0,8136 θαη c = 0,4417.»
Υξήζε US0
Καηφπηλ ησλ δνθηκψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ δηαθάλεθε φηη ε ρξήζε ηεο ζπρλφηεηαο US0 (ζην
Upstream) δελ πξνθαιεί παξεκβνιέο ζηηο πθηζηάκελεο αλαπηχμεηο ηερλνινγίαο ADSL2+ αιιά
πξνζθέξεη ζεκαληηθή αχμεζε ηαρχηεηαο ζπγρξνληζκνχ (Upstream), ε νπνία αχμεζε θξίλεηαη
ζεκαληηθή γηα ηελ παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε
πνπ νη ζπλδξνκεηέο εμππεξεηνχληαη απφ ράιθηλνπο βξφρνπο κεγάινπ κήθνπο.
Χο εθ ηνχηνπ ν Δπίηξνπνο εγθξίλεη ηελ ρξήζε ηεο ζπρλφηεηαο US0 ζην δίθηπν πξφζβαζεο ηεο
Cyta.
Upstream Power Back Off (UPBO)
Αλεμαξηήησο ηνπ downstream PSD πνπ ζα εθαξκνζηεί, ρξεηάδεηαη λα εθαξκφδεηαη θαη UPBO ζε
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Με βάζε ην δίθηπν ηεο Cyta θξίλεηαη φηη ην UPBO ETSI-D είλαη ην πιένλ
θαηάιιειν.
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Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ reference PSD (PSDref) γηα ην UPBO ETSI-D, ρξεζηκνπνηείηαη ε πην θάησ
εμίζσζε.
PSDref = -(A+B√f)
Γηα ην US1 A=47,3 & B=26,21
Γηα ην US2 A=54 & Β=17,36
ρεδηαζκφο/Δθαξκνγή VDSL2 PSD Masks
Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ καζθψλ γηα ηελ θαηεπζπλζή „downstream‟ ιήθζεθαλ ππφςε ηα αθφινπζα
πξφηππα:
ITU-T G.993.2
ITU-T G997.1
ETSI TS 101 270-1 V1.4.1
Χο εθ ηνχηνπ ν ζρεδηαζκφο ησλ PSD καζθψλ:
Αθνινπζεί ην πξφηππν ITU-T 998 17A Region Specific Μ2
Λακβάλεη ππφςε ηε ζπλχπαξμε ηερλνινγηψλ ADSL & VDSL ζην ίδην binder βξφγρσλ
Λακβάλεη ππφςε ην ANFP shaping πνπ αθνινπζείηαη ζην θάζκα ζπρλνηήησλ ηνπ
ADSL2+ (κέρξη 2.2MHz) ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 3 δαθηπιίσλ.
Λακβάλεη ππφςε ην κέγηζην επίπεδν ηζρχνο- Peak Downstream PSD Masks φπσο
νξίδεηαη ζην πξφηππν ETSI TS 101 270-1
o
Pcab.M2 Mask: FTTCab Deployment
o
Pex.P2.M2 Mask: FTTEx Deployment
Ζ βαζηθή δηαθνξά ησλ δχν πην πάλσ πξνηχπσλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε Pcab.M2 Mask δελ
πξνλνεί ηελ εθπνκπή ζήκαηνο ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ πνπ εθπέκπεη ε ηερλνινγία ADSL2+
(κέρξη 2.2ΜΖz), ελψ ε Pex.P2.M2 Mask εθπέκπεη ζηελ πην πάλσ πεξηνρή κε ηελ ίδηα ηζρχ πνπ
εθπέκπεη ε ηερλνινγία ADSL2+. Απφ εθεί θαη πέξα θαη νη δχν κάζθεο αθνινπζνχλ θνηλή πνξεία.
Ζ κάζθα θάζκαηνο γηα ζήκαηα ηερλνινγίαο VDSL2 ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή πξνθχπηεη απφ ην
ζπλδπαζκφ ησλ δχν πην πάλσ σο αθνινχζσο:
-Mέρξη ηηο ζπρλφηεηεο ηεο δψλεο ηνπ ADSL2+ (downstream κέρξη 2,2 ΜΖz) , ηζρχνπλ νη θαλφλεο
πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΠΓ γηα εθπνκπή ζεκάησλ ηερλνινγίαο ADSL2+.
- Απφ ηε ζπρλφηεηα 2,2MHz κέρξη 3,75 MHz, απφ 5.2 MHz κέρξη 8.5 MΖz θαη 12MHz κέρξη 17MHz
ηζρχεη ε κάζθα πνπ νξίδεηαη απφ ηα Pex.P2.M2 θαη Pcab.M2, ε νπνία είλαη παλνκνηφηππε.
Σα πξνθίι ζεκάησλ/κάζθεο θάζκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ εζσηεξηθφ δαθηχιην
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμαζζέλεζε ηνπ ζήκαηνο ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ ηελ πην θάησ
καζεκαηηθή εμίζσζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν G.997.1
Insertion Loss (dB) CAL x (a +b x √f +c x f)
a=0,4218,
b=0,8136
c = 0.4417
CAL = CAL value (0 κέρξη 20)
f = frequency (ζπρλφηεηα)
Οη ζρεηηθέο κάζθεο θάζκαηνο γηα ηερλνινγία VDSL2 πνπ ζα ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζην δίθηπν
πξφζβαζεο ηεο Cyta απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ζρεηηθνχ παξαξηήκαηνο
ηνπ
Τπνδείγκαηνο Παξνρήο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν σο απηφ εθάζηνηε
ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ Δπίηξνπν.
Eθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο VDSL2 ζην δίθηπν πξφζβαζεο-χλνςε:
I.

Δζσηεξηθφ Γαθηχιην: ην επίπεδν ηζρχο ζεκάησλ ππφθεηηαη ζε PSD shaping γηα φιν ην
θάζκα ζπρλνηήησλ ζηελ θαηεχζπλζε downstream (0,138 MHz κέρξη 2.2 MΖz – ηφλνη 32
κέρξη 511) γηα εθπνκπέο ζεκάησλ ADSL2+ απφ ηνλ ΑΠΦΓ ή 0,138 MHz κέρξη 3.75
MΖz, 5.2 MHz κέρξη 8.5 MΖz θαη 12MHz κέρξη 17MHz γηα εθπνκπέο ζεκάησλ VDSL2
απφ ηνλ ΑΠΦΓ, βάζεη ηνπ πξνηχπνπ G.997.1.ηε βάζε ησλ δνθηκψλ θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ νη εγθαηαζηάζεηο γηα ΣΤΒ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε
ειεθηξηθέο απνζηάζεηο κεηαμχ CAL 0 κέρξη 8 νη παξνρείο ελζαξχλνληαη λα απνθεχγνπλ
ηηο εγθαηαζηάζεηο ΑΠΦΓ αθνχ νη εγθαηαζηάζεηο απηέο δελ είλαη πξαθηηθέο. Γχλαληαη
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φκσο νη παξνρείο λα πξνρσξήζνπλ κε εγθαηαζηάζεηο ΑΠΦΓ εθφζνλ εθαξκφδνπλ ηηο
θαηάιιειεο κάζθεο θάζκαηνο (PSD shapes)».
II.

ηνλ Κεληξηθφ Γαθηχιην: ηα ζήκαηα ηερλνινγίαο VDSL2 ππφθεηληαη ζε PSD shaping
βάζεη ηνπ πξνηχπνπ G.997.1 απφ 138ΚΖz κέρξη 552 KHz - ηφλνη 32-128.
Απφ 555ΚΖz κέρξη 2,2ΜHz – ηφλνη 129 κέρξη 511 ζα γίλεηαη εθπνκπή ζεκάησλ κε
κέγηζηε ηζρχ -40dBm/Hz. Απφ 2,2ΜΖz κέρξη 3,75ΜΖz, 5.2 MHz κέρξη 8.5 MΖz θαη 12MHz
κέρξη 17MHz ε εθπνκπή ηζρχνο λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα Pcab.M2 θαη
Pex.P2M2, ρσξίο ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε PSD shaping.

III.

ηνλ Δμσηεξηθφ Γαθηχιην: Γελ γίλεηαη ξχζκηζε ηεο ηζρχνο (PSD shaping) ηνπ ζήκαηνο
VDSL2
Ζ κάζθα θάζκαηνο (downstream PSD mask) νξίδεηαη απφ πξνθίι ξπζκίζεσλ πειαηψλ κε
ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: κέγηζην -40dBm/Hz γηα ηνπο ηφλνπο 32 κέρξη 511 (138ΚΖz
κέρξη 2,2MΖz) θαη ζχκθσλα κε ην θάζκα πνπ νξίδεηαη απφ ηα πξφηππα Pcab.M2 θαη
Pex.P2M2 γηα ην ππφινηπν downstream θάζκα ηνπ VDSL2.
εκεηψλεηαη φηη φπνπ γίλνληαη απφηνκεο αιιαγέο ζην PSD, απηέο επηηπγράλνληαη κε
ζηαδηαθέο αιιαγέο ζηελ ηζρχ εθπνκπήο ψζηε ε ζπλνιηθή θιίζε λα κελ ππεξβαίλεη ηα
1,5 dB/ηφλν.»

Έλαξμε ηζρχνο.

ΜΔΡΟ ΗΗΗ - ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
4 . Ζ παξνχζα Απφθαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΟ
Ζ ηξνπνπνίεζε γίλεηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ελδηαθεξφκελνπ παξνρέα γηα εθαξκνγή/ρξήζε ηνπ
πξνθίι ηερλνινγίαο VDSL2 998.17a ζην ράιθηλν δίθηπν πξφζβαζεο. Ζ εθαξκνγή θαη ρξήζε ηνπ
πξνθίι 998.17α πξνυπνζέηεη ηελ επέθηαζε ηεο ζπρλφηεηαο εθπνκπήο ηνπ ζήκαηνο VDSL2
(πξνθίι 998.12α, απφ 12 ΜΖz κέρξη ηα 17ΜΖz ζηελ θαηεχζπλζε downstream).

