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Εισαγωγή
Το παρόν κείµενο έχει σαν σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της
Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε το έργο της «∆ιαµόρφωσης Σχεδίων
∆ράσης για τις Έκτακτες Συνθήκες στις Τηλεπικοινωνίες» το οποίο προτίθεται να
υλοποιήσει η ΕΕΤΤ.
Το εν λόγω έργο, που θα διενεργηθεί µε την διαδικασία πρόσκλησης υποβολής
προσφορών, συνίσταται στη διαµόρφωση Σχεδίων ∆ράσης για τις περιπτώσεις όπου
έκτακτες συνθήκες στις τηλεπικοινωνιακές υποδοµές κωλύουν την παροχή των
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ως έκτακτες συνθήκες εννοούνται στα πλαίσια του
παρόντος, εκείνες οι καταστάσεις (states) στις οποίες µπορεί να οδηγηθεί ένα
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο εξαιτίας εξωγενών ή ενδογενών παραγόντων (π.χ. εθνικές ή
θρησκευτικές εορτές, διεθνή πολιτιστικά ή αθλητικά γεγονότα, πολιτικές κρίσεις,
φυσικές ή βιοµηχανικές καταστροφές κλπ.) και κατά τις οποίες δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις επικοινωνιακές ανάγκες των χρηστών (εµφανίζει µειωµένη
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συµφωνηµένη συνήθη ποιότητα υπηρεσίας στους συνδροµητές του). Στόχος του
έργου είναι να προδιαγραφούν συγκεκριµένα εθνικά σχέδια δράσης για την
αντιµετώπιση των έκτακτων συνθηκών που έχουν περιγραφεί παραπάνω. Τα σχέδια
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περιλαµβάνουν µε ακρίβεια τον ρόλο του κάθε φορέα.
Η Υποβολής Απόψεων πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα από τις 12 Σεπτεµβρίου
2003 έως τις 10 Οκτωβρίου 2003 µε βάση το σχετικό κείµενο ∆ηµόσιας
∆ιαβούλευσης για την «∆ιαµόρφωση Σχεδίων ∆ράσης για τις Έκτακτες Συνθήκες στις
Τηλεπικοινωνίες» που δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Προς διευκόλυνση
του αναγνώστη, οι ερωτήσεις της ως άνω διαβούλευσης παρατίθενται στο παρόν,
ακολουθούµενες από τις αντίστοιχες απαντήσεις των συµµετεχόντων.
Στην Πρόσκληση Υποβολής Απόψεων ανταποκρίθηκαν, καταθέτοντας τις απόψεις
τους, εννέα (9) φορείς, ο λεπτοµερής κατάλογος των οποίων επισυνάπτεται στο
Παράρτηµα. Τα αποτελέσµατα δίνονται µε την µορφή οµαδοποιηµένων ανά ερώτηµα
σχολίων,

όπως

συµµετεχόντων.
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Αποτελέσµατα ∆ιαβούλευσης
Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων επικροτεί την πρωτοβουλία της ΕΕΤΤ θεωρώντας
το θέµα της «∆ιαµόρφωσης Σχεδίων ∆ράσης για τις Έκτακτες Συνθήκες στις
Τηλεπικοινωνίες» σαν καίριο και σηµαντικό. Κάποιοι παραµένουν επιφυλακτικοί ως
προς την εφαρµογή τέτοιων σχεδίων στην πράξη, όσον αφορά κυρίως το κόστος
αλλά και τις πρόσθετες για αυτούς οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις.
Σε πολλά σηµεία των απαντήσεων επαναλαµβάνονται από τους συµµετέχοντες
σηµεία του κειµένου της ∆ιαβούλευσης µε σκοπό να δοθεί η έµφαση σε αυτά. Στα
πλαίσια της παρούσης δεν αποτυπώνονται τέτοιου είδους σχόλια και παρατηρήσεις.
Ορισµένοι από τους συµµετέχοντες δεν διατυπώνουν τις απαντήσεις τους κατ’
αντιστοιχία
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Στην

παρούσα

έγινε

προσπάθεια

να

αποτυπωθούν τα σχόλια των συµµετεχόντων στις αντίστοιχες ερωτήσεις, στο µέτρο
που αυτό ήταν εφικτό
Ακολουθούν οι απαντήσεις των συµµετεχόντων ανά ερώτηµα του κειµένου της
∆ιαβούλευσης.
Ε1. Σχολιάστε τον προσδιορισµό και τις γενικές προδιαγραφές του
αντικειµένου του έργου. Τα σχόλιά σας πρέπει να αναφέρονται σε
συγκεκριµένες παραγράφους και να τεκµηριώνονται επαρκώς.
Στο ερώτηµα αυτό απάντησαν 5 από τους συµµετέχοντες (5/9). Οι απαντήσεις ανά
θεµατική περιοχή είναι οι εξής:
Α. Ορισµός των «εκτάκτων συνθηκών»
Aπάντησαν 4 από τους 5 συµµετέχοντες.
Οι τρεις από αυτούς θεωρούν σηµαντικό τον ορισµό και την κατηγοριοποίηση (βάσει
υπηρεσιών και δικτύων) των «εκτάκτων συνθηκών» τόσο λόγω εξωγενών όσο και
λόγω ενδογενών αιτιών. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των
δικτύων των παρόχων. ∆ύο εξ’ αυτών (2/3) τονίζουν ότι τo πρότυπο της ITU-T
E.413, µέσα από το οποίο γίνεται η προσπάθεια να οριστούν οι έκτακτες συνθήκες,
κρίνεται ελλιπές κυρίως γιατί δεν διευκρινίζεται το είδος των υπηρεσιών/δικτύων που
λαµβάνονται υπόψη (σταθερή/κινητή τηλεφωνία, δεδοµένα κλπ) και οι ιδιαιτερότητες
κάθε
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συγκεκριµένες και σηµαντικές ιδιαιτερότητες). Τονίζεται δε από ένα συµµετέχοντα η
ύπαρξη κινδύνου να εφαρµοστούν πρότυπα που δεν ανταποκρίνονται στις οριζόµενες
από την ΕΕΤΤ έκτακτες συνθήκες κυρίως γιατί το θεσµικό πλαίσιο για ποιότητα
υπηρεσιών στις υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών (π.χ. sms, Internet) δεν είναι
επαρκές, σε αντίθεση µε τις υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας.
Ένας από τους συµµετέχοντες (1/4) θεωρεί ότι στον προσδιορισµό της έννοιας
«έκτακτες συνθήκες» θα πρέπει να συµπεριληφθούν και οι: Εθνικές Ανάγκες,
Τροµοκρατικές Ενέργειες και οι Υπερβολικές Αιχµές Κίνησης λόγω τηλεοπτικών
γεγονότων, τηλεψηφοφοριών, τηλεδιασκέψεων, κλπ. Σηµειώνει ότι µε βάση τη
Σύσταση Ε.413 της ITU-T σαν έκτακτη ανάγκη θεωρείται και η ΄΄Εισαγωγή νέων
τεχνολογιών΄΄ επειδή υπάρχει το ενδεχόµενο σε τέτοιες καταστάσεις να έχουµε
πιθανότητα πρόκλησης σοβαρών δυσλειτουργιών του δικτύου.
Β. Ρόλος τηλεπικοινωνιακών φορέων
Aπάντησαν 2 από τους 5 συµµετέχοντες.
Οι απαντήσαντες θεωρούν ότι ο Ανάδοχος του έργου πρέπει να συνεργαστεί στενά
µε τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και να λάβει υπόψη του τα υπάρχοντα σχέδια
εκτάκτων

αναγκών των τηλεπικοινωνιακών

παρόχων. Η άντληση

στοιχείων

τοπολογίας δικτύου και η απλή συµµετοχή τους σε διαβουλεύσεις δεν κρίνεται από
αυτούς ικανή για την επιτυχία και την εφαρµογή των Σχεδίων ∆ράσης. Μάλιστα
προτείνεται η σύσταση ειδικής οµάδας εργασίας µε την συµµετοχή εκπροσώπων της
αγοράς και της ΕΕΤΤ που θα παρακολουθεί το έργο.
Γ. Αντικείµενο του έργου
Aπάντησαν 3 από τους 5 συµµετέχοντες.
Οι δύο (2/3) θεωρούν ότι τα σχέδια εκτάκτων αναγκών τα οποία θα εκπονηθούν, θα
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τα διαφορετικά δίκτυα και τις ιδιαιτερότητες του
(π.χ. σταθερό δίκτυο, κινητό δίκτυο, δίκτυο δεδοµένων κλπ). Ο ένας τονίζει την
ανάγκη επιπρόσθετα, να γίνει σαφής ορισµός και απόδοση προτεραιοτήτων στις
«κρίσιµες» υπηρεσίες (π.χ. σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία, sms, Internet
κλπ) που θα είναι απαραίτητες σε κάθε περίπτωση έκτακτης συνθήκης. Ο άλλος
θεωρεί ότι τα Σχέδια Εκτάκτων Συνθηκών θα πρέπει να διαµορφωθούν ανά υπηρεσία
και δίκτυο µε την προοπτική να είναι επεκτάσιµα ώστε να µπορούν να εισαχθούν και
νέες τεχνολογίες και δίκτυα. Τα δίκτυα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα
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σχέδια δράσης είναι: 1) σταθερή ενσύρµατη τηλεφωνία, 2) σταθερά ασύρµατα
δίκτυα, 3) δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, 4) δίκτυα µισθωµένων κυκλωµάτων, 5) δίκτυα
telex, 6) δορυφορικά δίκτυα, 7) δίκτυα δεδοµένων.
Επιπρόσθετα τονίζεται από δύο συµµετέχοντες (2/3) η ανάγκη δηµιουργίας νοµικού
πλαισίου τόσο για την εφαρµογή των Σχεδίων ∆ράσης όσο και για την αποτροπή των
Εκτάκτων Συνθηκών στην περίπτωση που αυτές προκαλούνται σκόπιµα.
Τέλος ένας από τους συµµετέχοντες (1/3) θεωρεί ότι η καταγραφή των δεικτών
επίδοσης σε γεωγραφική βάση δεδοµένων, πέραν του εντοπισµού προβληµατικών
περιοχών ραδιοκάλυψης συνδράµει στην εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικών µε τη
συµπεριφορά των χρηστών και δίνει τη δυνατότητα εκπόνησης σεναρίων για τη
µελλοντική αποφυγή των προβληµάτων που θα εµφανίζονται.

Ε2. Θα µπορούσε το αντικείµενο του παρόντος έργου να εµπλουτιστεί µε
επιπλέον θέµατα; Εκφράστε τις απόψεις σας.
Στο ερώτηµα αυτό απάντησαν 5 από τους συµµετέχοντες (5/9).
Όλοι (5/5) συστήνουν να περιληφθεί σαν παράµετρος κατά την επεξεργασία των
σχεδίων δράσης η εκτίµηση του κόστους των προτεινόµενων λύσεων. Συγκεκριµένα:
-

Προτείνεται να ληφθoύν υπόψη τα υπάρχοντα µέσα και ο εξοπλισµός που
διαθέτει ο κάθε πάροχος, καθώς και οι ιδιαιτερότητες αναφορικά µε τις
µετρήσεις ποιότητας στα δίκτυα GSM, GPRS, και UMTS/4G. Συγκεκριµένα στη
σχετική παράγραφο προτείνει να προστεθεί η φράση «λαµβάνοντας υπόψη τα
υπάρχοντα δίκτυα και τις επενδύσεις που τυχόν απαιτούνται». (1/5)

-

Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι οι δράσεις που θα αποφασιστούν δεν
περιλαµβάνονται στις υπάρχουσες υποχρεώσεις των παρόχων από τις ειδικές
άδειες. Συνεπώς, το πρόσθετο κόστος δεν πρέπει να υπερβαίνει κάποιο όριο
πέραν του οποίου ο πάροχος ανάλογα µε τη συνολική επένδυση δεν µπορεί
να ανταποκριθεί.(1/5)

-

Το κόστος από την εφαρµογή των σχεδίων δράσης εξαρτάται από το βαθµό
απειλής και το µέγεθος του δηµιουργούµενου προβλήµατος. Όταν το δίκτυο
έχει θωρακιστεί επαρκώς (υψηλός «δείκτης ποιότητας δικτύου») το κόστος
για τον πάροχο θα περιοριστεί σηµαντικά. (1/5)
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-

Να εξεταστεί η επίδραση υλοποίησης των εν λόγω σχεδίων δράσης στις
υπάρχουσες τεχνικές και οργανωτικές υποδοµές, δεδοµένων των πρόσθετων
απαιτήσεων σε έµψυχο δυναµικό και τεχνική υποδοµή. (1/5)

-

Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι πρέπει να θεσπιστούν ρυθµίσεις για τη
χρηµατοδότηση του εκάστοτε φορέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον
οποίο έχει ανατεθεί η «Καθολική Υπηρεσία» για τις πρόσθετες δαπάνες
υποδοµών και λειτουργίας οι οποίες προκύπτουν από την εφαρµογή σχεδίων
εκτάκτων αναγκών. Επιπλέον προτείνει ο Ανάδοχος να καθορίσει τις
λειτουργικές, οργανωτικές και άλλες (π.χ. εκπαιδευτικές) υποχρεώσεις των
τηλεπικοινωνιακών Φορέων που θα διαχειρίζονται κάποιο Σχέδιο ∆ράσης µε
σκοπό την επίτευξη αναλογικής και αντικειµενικής κατανοµή των πρόσθετων
επιβαρύνσεων σε όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς φορείς.

Επίσης, ένας από τους συµµετέχοντες (1/5), προτείνει στο αντικείµενο του έργου να
περιληφθούν:
-

Η κακόβουλη επίθεση, µέσω δικτύων νέων τεχνολογιών (Internet, IP), µε
στόχο

την

τηλεπικοινωνιακή

απάτη

ή

την

πρόκληση

βλάβης

στα

αναγκών

στις

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
-

Ο

ορισµός

και

η

κατηγοριοποίηση

των

εκτάκτων

Τηλεπικοινωνίες
-

Ο συσχετισµός µε τις καταστάσεις των εκτάκτων αναγκών, όπως αυτές
καθορίζονται και αντιµετωπίζονται µέχρι σήµερα από τους αρµόδιους
κρατικούς φορείς (Υπουργεία, κλπ).

Τέλος, ένας από τους συµµετέχοντες (1/5), θεωρεί ότι απαιτείται να οριστεί ο
«δείκτης ποιότητας δικτύου», δηλαδή η ευαισθησία του δικτύου σε εξωτερικές
φορτίσεις ή µε άλλα λόγια κατά πόσον το δίκτυο του παρόχου έχει θωρακιστεί έναντι
απειλών και εκτάκτων συνθηκών. Να σηµειωθεί ότι ο ίδιος χρησιµοποίησε την έννοια
του δείκτη αυτού σε σχέση µε την εκτίµηση κόστους -όπως αποτυπώνεται στα
προηγούµενα.

Ε3. Σχολιάστε το περιεχόµενο και τις προδιαγραφές του Παραδοτέου 1.
Είναι επαρκές ή θεωρείτε ότι µπορεί να εµπλουτιστεί;
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Στο ερώτηµα αυτό απάντησαν 6 από τους συµµετέχοντες (6/9).
Οι µισοί (3/6) θεωρούν ότι η διεθνής πρακτική πρέπει να αναφέρεται σε χώρες µε
οµοιότητες µε την Ελλάδα όσον αφορά τόσο τη γεωγραφική θέση και σεισµικότητα,
το επίπεδο ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών υποδοµών και το επίπεδο ανταγωνισµού
της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Από τον έναν των 3 προτείνεται ο αποκλεισµός
χωρών που δεν έχουν σηµαντικές διαφορές µε άλλες που έχουν περιληφθεί (π.χ.
ΗΠΑ-Καναδάς) και χωρών που δεν θα είναι εύκολη η άντληση πληροφοριών (π.χ
Κίνα). Και οι 3 προτείνουν να συµπεριληφθεί η Ιαπωνία λόγω της υψηλής
σεισµικότητας, του παρόµοιου πολιτικού συστήµατος και της ανταγωνιστικής
τηλεπικοινωνιακής αγοράς της. Επισηµαίνεται δε από τον έναν ότι η Ιαπωνία διαθέτει
σχέδια δράσης εκτάκτων συνθηκών υψηλού επιπέδου και τεχνολογίας.
∆υο από τους συµµετέχοντες (2/6) θεωρούν σκόπιµο στο παραδοτέο 1 να
περιληφθούν και συµπεράσµατα από τη λειτουργία και την απόδοση των σχεδίων
έκτακτων συνθηκών στη διεθνή πρακτική. Συγκεκριµένα προτείνουν να παρατεθούν
συγκεκριµένες περιπτώσεις εφαρµογής και υλοποίησης δεικτών απόδοσης και µέτρων
στα δίκτυα των υπο εξέταση ξένων χωρών και να εντοπιστούν τα λάθη προς
αποφυγή.
Επίσης, δυο από τους συµµετέχοντες (2/6) θεωρούν σηµαντικό τον προσδιορισµό
του ρόλου των φορέων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε περιπτώσεις σοβαρών
φυσικών καταστροφών, τόσο κατά την εξέλιξη της έκτακτης συνθήκης αλλά ίσως και
σαν αιτία πρόκλησης αυτής (εκτεταµένες διακοπές ρεύµατος, υπερτάσεις).
Ένας συµµετέχων (1/6) θεωρεί ότι στην ενότητα «χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες
για την υποστήριξη» πρέπει να αποτυπωθούν επίσης:
•

Το οργανωτικό & επιχειρησιακό πλαίσιο καθώς και οι αρµοδιότητες και

η διαδικασία κλιµάκωσης που θα διέπουν τα σηµεία διαχείρισης των σχεδίων
δράσης (Κέντρα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ενός εκάστου φορέα)
•

Η ύπαρξη και διαχείριση Πληροφοριακών συστηµάτων µε την

απαιτούµενη ελάχιστη τεχνική υποδοµή κατά περίπτωση, ιεραρχικά, ανάλογα
µε τη βαρύτητα της ‘’έκτακτης συνθήκης’’ και ανάλογα µε τη γεωγραφική
περιοχή.
Ένας (1/6) προτείνει παράλληλα µε την ανασκόπηση της διεθνούς πρακτικής να
καταγραφεί

7

πώς

έχουν

αντιµετωπιστεί

στην

Ελλάδα

περιπτώσεις

έκτακτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ

συνθηκών, αλλά και να διερευνηθεί κατά πόσο οι εταιρίες σταθερών ή κινητών
επικοινωνιών έχουν ήδη σχεδιάσει κάποιο τρόπο αντιµετώπισης των εκτάκτων και
απρόβλεπτων καταστάσεων. Ο σεισµός της Αθήνας του 1999 ήταν ένα σηµαντικό
γεγονός από το οποίο αντλήθηκαν σηµαντικές εµπειρίες και συµπεράσµατα σχετικά
µε την αντιµετώπιση εκτάκτων συνθηκών και για αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Ένας (1/6) συστήνει στην παρουσίαση της διεθνούς βιβλιογραφίας επίσης να
περιληφθούν και τυχόν «βέλτιστες διεθνείς πρακτικές» (i.e. Industry Best Practices)
που έχουν προταθεί από διεθνείς/εθνικούς οργανισµούς εγνωσµένου κύρους (π.χ.
FCC των ΗΠΑ).
Τέλος, ένας (1/6) θεωρεί ότι εξαιτίας του ραγδαίου ρυθµού εξέλιξης των
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, είναι απαραίτητη η µελέτη και καταγραφή του επιπέδου
στο οποίο βρίσκεται διεθνώς η έρευνα επί των σχετικών αυτών θεµάτων. Ειδικότερα,
η αντιµετώπιση της τηλεπικοινωνιακής υπερφόρτισης είναι θέµα επίκαιρης έρευνας
όχι µόνο για τα νεώτερα δίκτυα 3/4G, αλλά και για τα δίκτυα δεύτερης γενεάς (GSM,
GPRS, HSCSD, EDGE). Η αποφυγή συµφόρησης αποτελεί το κύριο πρόβληµα. Το
περιβάλλον κινητών επικοινωνιών παρουσιάζει ιδιαιτερότητες τόσο στους τρόπους
εµφάνισης της υπερφόρτισης όσο και στις τεχνικές που εφαρµόζονται για την
αντιµετώπισή της. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις της
ερευνητικής κοινότητας τουλάχιστον στις ακόλουθες θεµατικές περιοχές: µετρικές
ποιότητας υπηρεσίας (QoS) τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, µέθοδοι µέτρησης
ποιότητας

υπηρεσίας

τηλεπικοινωνιακών

υπηρεσιών,

καθορισµός

κατωφλίων

µετρικών ποιότητας υπηρεσίας, προηγµένες µέθοδοι δροµολόγησης, µέθοδοι και
τεχνικές αποφυγής συµφόρησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, προηγµένες µέθοδοι
εντοπισµού βλαβών και αποκατάστασης (fault localisation and restoration), κλπ. Τα
ερευνητικά δεδοµένα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και θα πρέπει να διερευνηθεί η
δυνατότητα υλοποίησης λύσεων βασισµένων σε αυτά, στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
τα οποία λειτουργούν εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Ε4. Σχολιάστε το περιεχόµενο και τις προδιαγραφές του Παραδοτέου 2.
Είναι επαρκές ή θεωρείτε ότι µπορεί να εµπλουτιστεί;
Στο ερώτηµα αυτό απάντησαν 3 από τους συµµετέχοντες (3/9).
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Όσον αφορά το προφίλ των αρµοδίων ανά φορέα, απαντούν δύο από τους
συµµετέχοντες (2/3). Ο ένας θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον
καθορισµό του προφίλ των υπευθύνων από κάθε φορέα γιατί αυτοί θα κληθούν να
εφαρµόσουν τα σχέδια δράσης. Αντίθετα ο άλλος θεωρεί ότι µόνο ο φορέας µπορεί
να καθορίσει το προφίλ των υπευθύνων για την εφαρµογή των σχεδίων δράσης που
τον αφορούν αφού µόνο αυτός γνωρίζει την οργανωτική δοµή του, την εκπαίδευση
των µελών του και τις διαδικασίες που εµπλέκονται.
Ένας από τους συµµετέχοντες (1/3) θεωρεί απαραίτητο στην ενότητα «πότε
εφαρµόζεται» να προστεθούν:
•

Προσδιορισµός του συντονιστικού οργάνου / Φορέα που θα έχει την

αρµοδιότητα κήρυξης της έναρξης και της λήξης των έκτακτων µέτρων.
•

Προσδιορισµός

των

έκτακτων

µέτρων

που

µπορούν

να

ενεργοποιούνται από τους τηλεπικοινωνιακούς Φορείς, χωρίς να απαιτείται
προηγούµενη εντολή από το Συντονιστικό Όργανο.
•

Προσδιορισµός των περιπτώσεων και διαδικασιών κλιµάκωσης της

αντιµετώπισης των προβληµάτων σε ανώτερες συντονιστικές βαθµίδες
Ένας (1/3) θεωρεί ότι στην ενότητα «αναλυτικά µέτρα» χρειάζεται να συµπεριληφθεί
ένα σχέδιο αποκατάστασης της επικοινωνίας µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων σε
περιπτώσεις εκτεταµένων προβληµάτων και ολικών καταστροφών.
Ένας (1/3) θεωρεί ότι ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί στην επικοινωνία και στην
συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων και των δικτύων µέσω αµοιβαίων συµφωνιών για
συνεργασία των τηλεπικοινωνιακών παρόχων σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων.
Μάλιστα θα πρέπει να είναι ενεργό ένα δίκτυο διασύνδεσης των κρατικών υπηρεσιών
και των τηλεπικοινωνιακών παρόχων µέσω τριψήφιων κωδικών (∆ΕΗ, ΟΤΕ,
Πυροσβεστική κλπ) το οποίο θα διευκολύνει την επικοινωνία.
Ένας (1/3) επισηµαίνει ότι σε σχέση µε την προτεινόµενη «προτεραιότητα κλήσεων»,
η διαλειτουργικότητα όλων των δικτύων θα πρέπει να εξασφαλιστεί ώστε η πρώτη να
παρέχεται µε πληρότητα και να µην αντιµετωπίζει συµφόρηση σε κανένα από τα
εµπλεκόµενα δίκτυα. Η παροχή όµως της προτεραιότητας θα πρέπει να γίνει µε
αυστηρά κριτήρια, πλήρως ελεγχόµενο τρόπο, συγκεκριµένα ποσοστά ανά περιοχή
και ίσως µε τη δυνατότητα διαφορετικών διαβαθµίσεων ανάλογα µε το µέγεθος και
το είδος της κρίσης.
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Τέλος, ένας (1/3) θεωρεί ότι η υλοποίηση της υπηρεσίας 112 µε την παροχή
γεωγραφικής πληροφορίας θα πρέπει να λάβει υπόψη της την ετοιµότητα του
δικτύου να παρέχει την υπηρεσία, τις υφιστάµενες τεχνολογίες, τις ιδιαιτερότητες και
τους περιορισµούς τους. Επιπρόσθετα, το κέντρο εξυπηρέτησης του 112 θα πρέπει
να διαστασιοποιείται µε τους ίδιους κανόνες µε τα δίκτυα, ώστε να παρέχεται η
απαιτούµενη χωρητικότητα.

Ε5. Σχολιάστε το περιεχόµενο του Παραδοτέου 3.
Απάντησαν 3 συµµετέχοντες (3/9) οι οποίοι συµφωνούν ότι µια δηµόσια
διαβούλευση για τα σχέδια δράσης είναι απαραίτητη.

Ε6. Σχολιάστε το περιεχόµενο του Παραδοτέου 4.

Απάντησαν 2 συµµετέχοντες (2/9) οι οποίοι εκφράζουν την συµφωνία τους µε το
προτεινόµενο περιεχόµενο του παραδοτέου 4.

Ε7. Σχολιάστε το περιεχόµενο του Παραδοτέου 5.
Στο ερώτηµα αυτό απάντησαν 3 από τους συµµετέχοντες (3/9).
Οι δύο (2/3) θεωρούν ως πολύ σηµαντικό τα εθνικά σχέδια δράσης να είναι
σχεδιασµένα για τις ανάγκες της τηλεπικοινωνιακής αγοράς της Ελλάδας και να είναι
συµφωνηµένα από τους παρόχους.
Ο τρίτος (1/3) θεωρεί ότι το παραδοτέο 5 θα πρέπει να τεθεί υπόψη των
τηλεπικοινωνιακών Φορέων που εµπλέκονται σε αυτό, ώστε να διατυπωθούν απόψεις
επί του τελικού κειµένου, πριν την οριστικοποίησή του.

Ε8. Σχολιάστε το περιεχόµενο των υπηρεσιών υποστήριξης που ζητούνται
από τον Ανάδοχο
Στο ερώτηµα αυτό απάντησαν 3 από τους συµµετέχοντες (3/9).
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Ένας (1/3) θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα σε ότι
αφορά την χρονική διάρκεια των διαδικασιών δηµόσιας διαβούλευσης, του οποίου η
διάρκεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το τρίµηνο.
Άλλος (1/3) προτείνει, σε κάθε Σχέδιο ∆ράσης ο Ανάδοχος:
-

Να καθορίσει τις λειτουργικές, οργανωτικές και άλλες (π.χ. εκπαιδευτικές)
υποχρεώσεις των τηλεπικοινωνιακών Φορέων που θα το διαχειρίζονται, µε
αναλογική και αντικειµενική κατανοµή των πρόσθετων επιβαρύνσεων σε
όλους τους Τηλεπικοινωνιακούς φορείς.

-

Να εξασφαλίσει ότι το σχέδιο µπορεί να λειτουργήσει αρµονικά και σε
συνδυασµό µε τις Αποφάσεις άλλων κρατικών ή ρυθµιστικών αρχών για
αντιµετώπιση όµοιων έκτακτων συνθηκών (Υπουργείο Εθνικής Άµυνας,
Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, Υπουργείο Εσωτερικών,
Υπουργείο Υγείας, Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, κλπ).

-

Να προβλέψει και να προτείνει λύσεις στα νοµικά θέµατα που θα προκύψουν
από την εφαρµογή του σε συνδυασµό µε άλλες υποχρεώσεις των
Τηλεπικοινωνιακών φορέων στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών που
χαρακτηρίζονται ως «ανωτέρα βία» (π.χ. σχέδιο Ξενοκράτης, κλπ).

Άλλος συµµετέχων (1/3) θεωρεί ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει λεπτοµερές
πρόγραµµα τακτικής επικαιροποίησης του σχεδίου δράσης, π.χ. ετησίως, µε βάση
τυχόν νέες θεσµικές, κανονιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες προκύπτουν µε
την πάροδο του χρόνου.
Ε9. Υπάρχουν άλλα ζητήµατα σχετικά µε το αντικείµενο της παρούσας
διαβούλευσης τα οποία αν και δεν θίγονται στο παρόν κείµενο θεωρούνται
κρίσιµα για την υλοποίησή του; Ποια είναι αυτά; Να γίνει σύντοµη
περιγραφή

των

σχετικών

ζητηµάτων

καθώς

επίσης

και

περιεκτική

παρουσίαση των σχετικών απόψεων
Στο ερώτηµα αυτό απάντησαν 3 από τους συµµετέχοντες (3/9).
Οι δυο (2/3) θεωρούν ότι αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσµατική
αντιµετώπιση

περιπτώσεων

εκτάκτων

συνθηκών

είναι

η

επίλυση

χρόνιων

προβληµάτων που αφορούν τις διαδικασίες εγκατάστασης σταθµών βάσης. Το θέµα
της συνεγκατάστασης και της κοινής χρήσης διευκολύνσεων είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
και η ρύθµισή του θα διευκολύνει τους παρόχους κινητών υπηρεσιών στο σχεδιασµό
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τέτοιων καταστάσεων. Επίσης θεωρούν ότι η χρήση GSM Gateways από
εναλλακτικούς παρόχους σταθερής τηλεφωνίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών
µπορεί να προκαλέσει µεγάλα προβλήµατα εµπλοκής στα ραδιοδίκτυα των παρόχων
κινητής τηλεφωνίας. Μάλιστα τονίζουν ότι τα προβλήµατα αυτά είναι ήδη εµφανή και
σε συνθήκες κανονικών συνθηκών λειτουργίας των δικτύων µε αποτέλεσµα την κακή
ποιότητα υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες και αναποτελεσµατική χρήση του
ραδιοφάσµατος.
Τέλος, ο ένας από τους συµµετέχοντες (1/3) θεωρεί ότι ο ρόλος της ΕΕΤΤ πρέπει να
ενδυναµωθεί

σε

θέµατα

εποπτείας

και

συντονισµού

της

τηλεπικοινωνιακής

υποστήριξης εκτάκτων καταστάσεων σε εθνικό επίπεδο. Σε περιπτώσεις σεισµών,
πυρκαγιών, πληµµύρων, κλπ σχέδια αντιµετώπισης καταστροφών εκπονηµένα από
την ΕΕΤΤ σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς, π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών,
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, κλπ θα πρέπει να
προβλέπουν και τη δυνατότητα ad hoc εγκατάστασης δικτύων. Για παράδειγµα
αναφέρονται κινητές µονάδες εξοπλισµένες µε δορυφορικό εξοπλισµό ή ασύρµατων
τοπικών δικτύων (WLAN hot-spots) προκειµένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία
µεταξύ οµάδων διάσωσης, ιατρικών µονάδων, στρατού, κλπ. Σε αυτό το πεδίο, η
ΕΕΤΤ θα πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στην εκπόνηση σχεδίων δράσης ως προς
την τηλεπικοινωνιακή στήριξη παρόµοιων καταστάσεων και έτσι να προσφέρει
πολύτιµο κοινωνικό έργο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Συµµετέχοντες στη ∆ιαβούλευση

1.

TELCORDIA TECHNOLOGIES

2.

RAYCAP S.A.

3.

Q-TELECOM (INFO-QUEST)

4.

STET HELLAS

5.

COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

6.

VODAFON - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

7.

ΟΤΕ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

8.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

9.
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