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Ι. Πρόλογος
Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διεξάγεται από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της από το ν.4070/2012, ως ισχύει τροποποιηθείς και ιδίως το άρθρο
17 και τα αναφερόμενα στην Απόφαση 792/07/22.12.2016, ειδικότερα στα σημεία
13 και 14 του Παραρτήματος 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ.
Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA».
Με την παρούσα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κανονισμού υποβολής
περιοδικών αναφορών παρόχων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων
πρόσβασης NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL
Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ
4505/Β/30.12.2016). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια τους
κάνοντας σαφή αναφορά στις διατάξεις του Κανονισμού για τις οποίες
υποβάλλονται τα σχόλια.
Ως ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 16η Μαρτίου 2018,
ημέρα Παρασκευή και λήξης η 20η Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα
15:00. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην ελληνική γλώσσα,
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι και την ημερομηνία λήξης της δημόσιας
διαβούλευσης. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι
απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.
Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει
να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να µη δημοσιευθούν.
Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:
«Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με το σχέδιο κανονισμού υποβολής
περιοδικών αναφορών παρόχων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων
πρόσβασης NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL
Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ
4505/Β/30.12.2016)»
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται τόσο
Α) στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΕΤΤ
Λ. Κηφισίας 60,
15125 Μαρούσι
Αττική
Όσο και
Β) στη διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: market.analysis@eett.gr .
Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται από
την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες
πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα και με σαφήνεια µόνο µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση: market.analysis@eett.gr. Το παρόν κείμενο δεν
δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει.
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Σχέδιο Κανονισμού υποβολής περιοδικών αναφορών παρόχων σχετικά με την
πορεία υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας
εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης βάσει της ΑΠ
ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1.

Η παρούσα Απόφαση αφορά την υποχρέωση των παρόχων που υλοποιούν δίκτυα
πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της
τεχνολογίας VDSL vectoring του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016
(ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ περιοδικές αναφορές σχετικά
με την πορεία υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης στις περιοχές που τους έχουν
ανατεθεί βάσει αποφάσεων ανάθεσης της ΕΕΤΤ.

2.

Η παρούσα Απόφαση καθορίζει:
α) τους υπόχρεους παρόχους οι οποίοι οφείλουν να υποβάλλουν περιοδικές
αναφορές στην ΕΕΤΤ,
β) το περιεχόμενο των αναφορών που υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ,
γ) τον τρόπο και το χρόνο υποβολής των αναφορών στην ΕΕΤΤ.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας οι ακόλουθοι όροι έχουν, στο πλαίσιο του παρόντος
κανονισμού, την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω:
Υπόχρεος πάροχος: Ο πάροχος στον οποίο η ΕΕΤΤ, με σχετική απόφαση ανάθεσης στο
πλαίσιο της πρώτης ανάθεσης (Α’, Β’ ή Γ’ Φάση) ή των ετήσιων αναθέσεων, έχει αναθέσει
μία ή περισσότερες περιοχές για την ανάπτυξη δικτύου πρόσβαση NGA.
Περιοχή ανάθεσης: Περιοχή Αστικού Κέντρου ΟΤΕ (Α/Κ ΟΤΕ) στο πλαίσιο της πρώτης
ανάθεσης (Α’, Β’ ή Γ’ Φάση) ή περιοχή συγκεκριμένων υπαίθριων καμπινών ΟΤΕ (Υπαίθρια
Καμπίνα Ενεργού Εξοπλισμού – ΥΚΕΕ ή Υπαίθριου Κατανεμητή Καλωδίων – ΥΚΚ) στο
πλαίσιο των ετήσιων αναθέσεων της ΕΕΤΤ, εντός της οποίας συγκεκριμένος πάροχος –
βάσει απόφασης της ΕΕΤΤ- έχει αναλάβει την υλοποίηση δικτύου πρόσβασης NGA,
συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας, εντός ορισμένου χρονοδιαγράμματος.
Δίκτυο πρόσβασης NGA: Δίκτυο πρόσβασης το οποίο μπορεί να προσφέρει ταχύτητες
μεγαλύτερες ή ίσες από 100 Mbps στον τελικό χρήστη.
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Αρχιτεκτονική/Τεχνολογία δικτύου πρόσβασης: Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και
τεχνολογία που υλοποιείται σε ΥΚΚΕ/ΥΚΚ, όπως FTTC/VDSL Vectoring, FTTC/G.Fast &
VDSL Vectoring, FTTB/G.Fast, FTTH/GPON, κλπ.
Για τους υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ορισμοί που υπάρχουν στο Ν.4070/2012 όπως
ισχύει, στους κανονισμούς της ΕΕΤΤ και στις Οδηγίες της Ε.Ε.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο περιοδικών αναφορών πορείας υλοποίησης δικτύου πρόσβασης NGA
Οι υπόχρεοι πάροχοι υποβάλουν σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή αρχείο, στο οποίο
για κάθε ΥΚΚΕ/ΥΚΚ που τους έχει ανατεθεί από την ΕΕΤΤ για ανάπτυξη δικτύου NGA
υπάρχει ξεχωριστή εγγραφή με τα ακόλουθα στοιχεία/δεδομένα:
1.

Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ]

2.

Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ

3.

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ]

4.

Κωδικός καμπίνας ΠΠ

5.

Κωδικός Υπερκείμενου Σημείου Παρουσίας ΠΠ

6.

Τρίμηνο ενεργοποίησης βάσει της σχετικής απόφασης ανάθεσης της ΕΕΤΤ

7.

Τεχνολογία/αρχιτεκτονική NGA

8.

Ημερομηνία κατάθεσης αρχικού αιτήματος αδειοδότησης στον Δήμο

9.

Ημερομηνία αδειοδότησης από τον Δήμο

10.

Ημερομηνία απόρριψης από τον Δήμο

11.

Ημερομηνία υποβολής αιτήματος Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης (ΑΣ) στον
ΤοΥΒ στον ΟΤΕ

12.

Ημερομηνία αυτοψίας/μελέτης όδευσης και εισαγωγής

13.

Ημερομηνία αποδοχής κόστους αντικατάστασης KV ΟΤΕ από τον Τ.Π.

14.

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης αντικατάστασης KV από ΟΤΕ

15.

Ημερομηνία κατασκευής υπαίθριας καμπίνας παρόχου

16.

Ημερομηνία υλοποίησης ΕΞΣΚ από Τ.Π.

17.

Ημερομηνία παράδοσης ΑΣ από τον ΟΤΕ (Ημερομηνία τερματισμού ΕΞΣΚ από τον
Τ.Π. με επίβλεψη ΟΤΕ)

18.

Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης ηλεκτροδότησης στη ΔΕΔΗΕ

19.

Ημερομηνία ειδοποίησης πληρωμής σύνδεσης από ΔΕΔΗΕ

20.

Ημερομηνία εξόφλησης τιμολογίου ΔΕΔΗΕ
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21.

Ημερομηνία ηλεκτροδότησης

22.

Ημερομηνία ειδοποίησης λοιπών παρόχων για ενεργοποίηση ΥΚΕΕ/ΥΚΚ

23.

Ημερομηνία ενεργοποίησης

24.

Σχόλια

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος πάροχος χρειαστεί να υποβάλει διορθωτικό αίτημα
αδειοδότησης στο δήμο για συγκεκριμένο αίτημά του, αναφέρει λεπτομέρειες στο πεδίο 21
«Σχόλια».
Άρθρο 4
Διαδικασίες υποβολής αναφορών
1.

Οι πάροχοι υποβάλουν τις περιοδικές αναφορές τους στην ΕΕΤΤ σε εξαμηνιαία
βάση. Συγκεκριμένα, οι αναλυτικές αναφορές των παρόχων υποβάλλονται εντός των
δεκαπέντε (15) πρώτων εργάσιμων ημερών του Ιανουαρίου και του Ιουλίου κάθε
έτους.

2.

Οι αναφορές υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση vectoring_reporting@eett.gr .

3.

H EETT δύναται να ζητεί συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με
τις πληροφορίες που υποβάλουν οι πάροχοι, καθώς και να ζητεί υποβολή
υποστηρικτικών ή/και αποδεικτικών στοιχείων (αντίγραφα αιτήσεων, μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απαντήσεις σε αιτήματα των παρόχων, κλπ) που να
πιστοποιούν την ορθότητα των στοιχείων της αναφοράς. Για το λόγο αυτό οι πάροχοι
οφείλουν να τηρούν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διεκπεραίωση των σχετικών
με την υλοποίηση του δικτύου NGA αιτημάτων μέχρι τρεις (3) μήνες μετά το τέλος
του χρόνου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου του παρόχου στο οποίο
εντάσσεται η συγκεκριμένη περιοχή YKEE/YKK.

Άρθρο 5
Όλα τα άρθρα ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής.

Άρθρο 6
Μεταβατική διάταξη
Οι πάροχοι οφείλουν να υποβάλουν εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τη
δημοσίευση της παρούσας, την πρώτη αναφορά που αφορά το διάστημα από 21/2/2017 (Α’
Απόφαση Ανάθεσης της ΕΕΤΤ) έως την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με βάσει την
παρούσα.
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Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
1.

Η ισχύς της ληφθησομένης Απόφασης αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

2.

Η ληφθησομένη Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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