ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα δημόσια διαβούλευση αφορά 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) και
ειδικότερα στα σημεία 13 και 14 του Παραρτήματος 3 – Διαδικασία εισαγωγής
τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου
πρόσβασης NGA». Με βάση τα σημεία 13 και 14 του Παραρτήματος 3 προκύπτει ότι
ο υπό διαβούλευση Κανονισμός αποσκοπεί στην παρακολούθηση της ομαλής
πορείας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα:


Στο σημείο 13 προβλέπεται ότι οι πάροχοι που λαμβάνουν μέρος στη
διαδικασία εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring, υποχρεούνται να
υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, σε τακτά χρονικά διαστήματα που δε δύναται να
υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες, τυποποιημένες αναφορές σχετικά με την
πορεία υλοποίησης του σχεδίου και τυχόν αποκλίσεις σύμφωνα με Κανονισμό
που θα εκδώσει η ΕΕΤΤ αναφορικά με την περιοδικότητα, το περιεχόμενο και
τον τρόπο υποβολής των εν λόγω αναφορών.



Στο σημείο 14 προβλέπεται ότι υπαίτια μη υλοποίηση, από τον πάροχο του
πλάνου ανάπτυξης δικτύου, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί του
συνόλου των υπαίθριων καμπινών που του έχουν ανατεθεί, συνιστά
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία
δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
διοικητικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ασφαλιστικών
μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4070/2012, όπως
ισχύει.

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.
Λεωφ. Κηφισίας 99, 15124 Μαρούσι, Αθήνα
cosmote.gr

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι ο στόχος των περιοδικών αναφορών είναι η
ενημέρωση της ΕΕΤΤ για το κατά πόσον το επενδυτικό σχέδιο εξελίσσεται σύμφωνα
με το αρχικό ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα όπως αυτό υποβλήθηκε με το αίτημα
ανάθεσης. Συνεπώς, οι περιοδικές αναφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν
αποκλειστικά

την

πληροφορία

σχετικά

με τη συγκεκριμένη

ημερομηνία

ενεργοποίησης εφόσον αυτή είναι εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος. Στην
περίπτωση που έχει υπάρξει, για οποιονδήποτε λόγο, καθυστέρηση από το αρχικό
χρονοδιάγραμμα

θα πρέπει να

δηλώνεται το

νέο εκτιμώμενο τρίμηνο

ενεργοποίησης.

Ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό τα στοιχεία / δεδομένα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο
Κανονισμού και τα οποία θα πρέπει να υποβάλλει ο πάροχος στο πλαίσιο των
περιοδικών αναφορών (π.χ. ημερομηνία αιτήματος αδειοδότησης στον Δήμο,
ημερομηνία υποβολής αίτησης ηλεκτροδότησης) έχουν νόημα, μόνο στην περίπτωση
που συντρέχει λόγος παράτασης της περιόδου υλοποίησης είτε για λόγους που
σχετίζονται με τον πάροχο είτε για λόγους μη υπαιτιότητάς του. Για τις περιπτώσεις
αυτές, όμως, στο σημ. 11 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 προβλέπεται ότι κάθε
απόκλιση από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, καθώς και κάθε επαρκώς αιτιολογημένη
σημαντική

τροποποίηση

του

επιχειρηματικού

σχεδίου

(λ.χ.

αλλαγή

της

αρχιτεκτονικής NGA που υλοποιεί ο πάροχος) κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ αμελλητί.
Επιπλέον, προβλέπεται ότι αιτιολογημένα αιτήματα παράτασης της περιόδου
υλοποίησης υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την
προβλεπόμενη ημερομηνία ενεργοποίησης της περιοχής μιας καμπίνας και αμελλητί
στην περίπτωση όπου η ανάγκη παράτασης προκύπτει αργότερα για λόγους μη
υπαιτιότητας του παρόχου. Συνεπώς, δεν κρίνουμε σκόπιμη τη συγκέντρωση και
υποβολή των στοιχείων αυτών στο πλαίσιο των περιοδικών αναφορών καθώς αυτά,
ούτως ή άλλως, θα πρέπει να υποβληθούν ως αιτιολόγηση στο πλαίσιο ενδεχόμενων
αιτημάτων παράτασης.
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Επιπλέον, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών
αποτελεί μία δυσχερή και χρονοβόρο διαδικασία καθώς το επιχειρηματικό σχέδιο
ανάπτυξης δικτύων NGA εκτείνεται πανελλαδικά και, συνεπώς, οι επιμέρους
ενέργειες όσον αφορά στην αδειοδότηση/ηλεκτροδότηση γίνονται, εκ των
πραγμάτων αποκεντρωμένα. Ειδικότερα, η υποβολή αιτημάτων αδειοδότησης
γίνεται σε κάθε Δήμο ξεχωριστά ενώ η υποβολή αίτησης ηλεκτροδότησης γίνεται στα
κατά τόπους περιφερειακά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ. Για τους λόγους αυτούς η εκπόνηση
και υποβολή των αντίστοιχων αιτημάτων, τουλάχιστον όσον αφορά στον ΟΤΕ, γίνεται
από τις κατά τόπους επιχειρησιακές μονάδες και όχι από ένα κεντρικό σημείο. Η
ανάγκη υποβολής των στοιχείων αυτών στο πλαίσιο των περιοδικών αναφορών θα
απαιτούσε τη συνεχή διακίνηση εγγράφων που θα αφορούν στην πορεία υλοποίησης
των εργασιών για όλες τις καμπίνες ακόμα και για αυτές που δεν εμφανίζουν
καθυστέρηση και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος οποιασδήποτε αιτιολόγησης.

Με βάση τα παραπάνω, ο ΟΤΕ προτείνει να μην υποβάλλονται αναλυτικά στοιχεία
που να τεκμηριώνουν την πρόοδο των επιμέρους εργασιών στο πλαίσιο του έργου
καθώς αυτά αποτελούν τεκμηρίωση ενδεχόμενων αποκλίσεων από το επενδυτικό
σχέδιο για τις οποίες προβλέπονται διαδικασίες με βάση την παρ. 11 της Απόφασης.

Ειδικότερα, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Άρθρο 3- Περιεχόμενο περιοδικών αναφορών πορείας υλοποίησης δικτύου
πρόσβασης ΝGA.
Προτείνεται η παρεχόμενη πληροφορία να περιλαμβάνει μόνο τα σημεία από το 1
έως και το 7 καθώς και το σημείο 23 (ημερομηνία ενεργοποίησης που αφορά ήδη
ενεργοποιημένες καμπίνες).
Επιπλέον, να προστεθεί νέα στήλη που θα αφορά στο εκτιμώμενο τρίμηνο
ενεργοποίησης στην περίπτωση απόκλισης από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.
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‘Αρθρο 4 –Διαδικασίες υποβολής αναφορών
Σύμφωνα με το άρθρο 4, οι περιοδικές αναφορές υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ σε
εξαμηνιαία βάση. Συγκεκριμένα εντός των 15 πρώτων εργάσιμων ημερών του
Ιανουαρίου και του Ιουλίου.
Προτείνεται να αυξηθεί το ανωτέρω χρονικό διάστημα υποβολής στις 30 πρώτες
ημερολογιακές ημέρες του κάθε ημερολογιακού εξαμήνου προκειμένου να υπάρχει
επαρκής χρόνος δεδομένου ότι κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου υπάρχει υποχρέωση
υποβολής πολλαπλών αναφορών.
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