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                «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)» 
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Γενική Τοποθέτηση 

 

Επί της αρχής επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας τον προβληματισμό μας ως προς την έκταση- όγκο της αιτούμενης 

πληροφορίας. Ήδη οι πάροχοι με τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουν θα επιφορτιστούν, πέραν των υλοποιήσεων 

που είναι σε εξέλιξη και της σημαντικής διαχείρισης στην οποία προβαίνουν για την υποστήριξη των ήδη ενεργών σημείων 

παρουσίας και την διάθεση της υπηρεσίας,  με την συγκέντρωση από πολλαπλά σημεία - συνεργάτες και την αντίστοιχη 

καταγραφή της αιτούμενης πληροφορίας.  Κατανοούμε την ανάγκη καταγραφής περιοδικών αναφορών προκειμένου να 

διευκολυνθεί η αναγκαία εποπτεία εκ μέρους της Επιτροπής, όπως άλλωστε προβλέπεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ  ΕΕΤΤ 

792/07/22.12.2016, εντούτοις κρίνουμε σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι η πληροφορία που θα κληθούν να διαθέτουν 

περιοδικά οι πάροχοι,  θα είναι η απολύτως απαραίτητη και θα αφορά αποκλειστικά στις αποκλίσεις από την πορεία 

υλοποίησης του δεσμευτικού πλάνου υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης NGA.   

Επισημαίνουμε ότι ήδη οι Πάροχοι, για τους σκοπούς παρακολούθησης  του πλάνου υλοποίησης, υποβάλουν στην ΕΕΤΤ σε 

εξαμηνιαία βάση, αναλυτικές πληροφορίες για τις καμπίνες που υλοποιούν ή προτίθενται να υλοποιήσουν και που αφορούν 

α) στην υφιστάμενη κατάσταση και β) στις προβλέψεις για το επόμενο έτος.  

Ως εκ τούτου η εν λόγω περιοδική αναφορά, κρίνουμε ότι θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο στις καμπίνες για τις 

οποίες φαίνεται ότι θα υπάρξει καθυστέρηση, πέραν του προβλεπόμενου τριμήνου για το οποίο ο πάροχος δεσμεύτηκε στο 

πλάνο ανάθεσης. ‘Άλλωστε ήδη προβλέπεται στην σχετική Απόφαση ότι η Επιτροπή θα λαμβάνει και διακριτή ενημέρωση για 

τυχόν αποκλίσεις από το αρχικό πλάνο ανάθεσης, όπως έχει συμβεί και στην πράξη από το σύνολο των  Παρόχων 

Πρόσβασης, οι οποίοι οφείλουν να κοινοποιούν στην ΕΕΤΤ κάθε απόκλιση και ακολούθως να υποβάλουν αιτιολογημένα 

αιτήματα παράτασης στις προβλεπόμενες προθεσμίες του Παραρτήματος 3 της σχετικής Απόφασης. Ως εκ τούτου 

προτείνουμε το υπό εξέταση αρχείο να  περιλαμβάνει αποκλειστικά τις επικείμενες αποκλίσεις και να υποβάλλεται κάθε 

τρίμηνο, πριν το πέρας του τριμήνου, ώστε να καταγράφονται οι επικείμενες αποκλίσεις και να διευκολύνεται και ο έλεγχος 

της Επιτροπής.   

 

 

 

Επιμέρους Σχόλια: 
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1. Ως προς το άρθρο 3 «Περιεχόμενο περιοδικών αναφορών πορείας υλοποίησης δικτύου πρόσβασης NGA» 

 

 Ως προς την πληροφορία του σημείου 8 «Ημερομηνία κατάθεσης αρχικού αιτήματος αδειοδότησης στον Δήμο»: 

Κρίνουμε απαραίτητη την τροποποίηση του λεκτικού  ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι η αρχική υποβολή για την 

χορήγηση έγκρισης  γίνεται προς τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα χορήγησης  έγκρισης (πχ μπορεί η έγκριση να 

χορηγείται από Αρχαιολογική Υπηρεσία ή/και άλλους εμπλεκόμενους φορείς ). Επίσης, οι φορείς που πρέπει να 

εγκρίνουν μια άδεια είναι παραπάνω του ενός. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι στην ημερομηνία κατάθεσης του 

αρχικού αιτήματος, θα πρέπει να δηλώνεται ο πρώτος χρονικά φορέας, ενώ στην ημερομηνία χορήγησης ο 

τελευταίος φορέας. Ως εκ τούτου προτείνεται να αναδιατυπωθεί η κατηγορία ως εξής:  

« 8. Ημερομηνία κατάθεσης αρχικού αιτήματος αδειοδότησης στον πρώτο αρμόδιο φορέα» 

 

 Ως προς την πληροφορία του σημείου 9 «Ημερομηνία αδειοδότησης από τον Δήμο»: 

Σε συνέχεια της παραπάνω τοποθέτησής μας, ομοίως  η άδεια δικαιωμάτων διέλευσης χορηγείται από τον 

εκάστοτε αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταγράφεται η 

ημερομηνία αδειοδότησης από τον τελευταίο αρμόδιο φορέα, καθώς όπως προαναφέραμε η διαδικασία μπορεί 

να περιλαμβάνει παραπάνω του ενός φορέα. Ως εκ τούτου προτείνεται να αναδιατυπωθεί η κατηγορία ως εξής:  

«9. Ημερομηνία αδειοδότησης από τον αρμόδιο φορέα που ολοκλήρωσε την διαδικασία» 

 

 Ως προς την πληροφορία του σημείου 10 «Ημερομηνία απόρριψης από τον Δήμο»: 

Αντίστοιχα θα πρέπει να αναδιατυπωθεί η εν λόγω κατηγορία, ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι η απόρριψη μπορεί να 

προέλθει από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα. Ως εκ τούτου προτείνεται να αναδιατυπωθεί η κατηγορία ως εξής:  

«10. Ημερομηνία απόρριψης από τον αρμόδιο φορέα» 

 

Σε αυτό το σημείο επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας ότι για όλες τις παραπάνω αδειοδοτήσεις, εάν  δεν ληφθεί 

θεώρηση από την αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας,  δεν μπορεί να εκκινήσει οιαδήποτε εργασία. Συνεπώς εάν 

υπάρξει κάποια καθυστέρηση που προκύπτει από την Τροχαία,  προτείνεται να καταγράφεται στο πεδίο των 

σχολίων.   

 

 

 Μεταξύ της πληροφορίας του σημείου 12 «Ημερομηνία αυτοψίας/μελέτης όδευσης και εισαγωγής» και της 

πληροφορίας του σημείου 13 « Ημερομηνία αποδοχής κόστους αντικατάστασης KV ΟΤΕ από τον Τ.Π», κρίνουμε 

σκόπιμο να προστεθεί ως διακριτή κατηγορία,  η ημερομηνία  γνωστοποίησης από ΟΤΕ των ειδικών εργασιών και 

συγκεκριμένα του πλάνου  και του κόστους, καθώς βάσει της εμπειρίας μας υπάρχει καθυστέρηση στην λήψη της 

ως άνω πληροφορίας η οποία ακολούθως καθυστερεί σημαντικά την πορεία της υλοποίησης. Ωστόσο, βασική 

προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση από πλευράς ΟΤΕ της ημερομηνίας ενημέρωσης προς τον Πάροχο. 
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Επισημαίνουμε ότι στην παρούσα φάση δεν υποστηρίζεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (WCRM)  η 

δυνατότητα διακριτής καταγραφής της ημερομηνίας ενημέρωσης. Ως εκ τούτου ο πάροχος αναγκάζεται να ελέγχει 

ακόμη και σε καθημερινή βάση εάν έχει υπάρξει κάποια νέα  προσθήκη, χωρίς να εμφανίζεται η ημερομηνία 

επικαιροποίησής της. Ως εκ τούτου θα πρέπει ο ΟΤΕ είτε να διαμορφώσει συγκεκριμένο διακριτό πεδίο ως προς 

την ημερομηνία που ανέβασε την πληροφορία συστημικά, είτε να μας προωθεί μέσω ηλεκτρονικής ενημέρωσης (e-

mail),  τις νέες ενημερώσεις που επικαιροποίησε την ίδια ημέρα που αναρτήθηκαν και στο WCRM, προκειμένου ο 

Πάροχος να είναι σε θέση να ελέγχει τους χρόνους και τα όρια ευθύνης έκαστου μέρους και ακολούθως να 

καταγράφει την πληροφορία και στο υπό διαβούλευση αρχείο.  

 

 Ως προς την πληροφορία του σημείου 13 «Ημερομηνία αποδοχής κόστους αντικατάστασης KV ΟΤΕ από τον Τ.Π»: 

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναδιατυπωθεί, ώστε να περιλαμβάνει και τις ειδικές εργασίες (πχ διαίρεση, 

σύμπτυξη). Ως εκ τούτου προτείνεται η αναδιατύπωση ως εξής:  

«13. Ημερομηνία αποδοχής κόστους αντικατάστασης- ειδικών εργασιών KV ΟΤΕ από τον Τ.Π.» 

 

 Ως προς την πληροφορία του σημείου 16 «Ημερομηνία υλοποίησης ΕΞΣΚ από Τ.Π.»: 

Κρίνουμε σκόπιμο να απαλειφθεί η εν λόγω κατηγορία. Επισημαίνουμε ότι ένα μέρος της υλοποίησης για το ΕΞΣΚ 

γίνεται ταυτόχρονα με την εγκατάσταση της υπαίθριας καμπίνας και ολοκληρώνεται με την σύνδεση δηλαδή την 

ημερομηνία παράδοσης ΑΣ από τον ΟΤΕ, όπως ορίζεται στο σημείο 17 (Ημερομηνία παράδοσης ΑΣ από τον ΟΤΕ 

(Ημερομηνία τερματισμού ΕΞΣΚ από τον Τ.Π. με επίβλεψη ΟΤΕ). Ως εκ τούτου προτείνεται να απαλειφθεί η εν λόγω 

κατηγορία,  καθώς καλύπτεται ήδη από την κατηγορία 15 & 17. 

 

 Ως προς την πληροφορία του σημείου 22 «Hμερομηνία ειδοποίησης των λοιπών παρόχων  για ενεργοποίηση 

ΥΚΕΕ/ΥΚΚ»: 

Θεωρούμε ότι, στο πλαίσιο μείωσης του όγκου της αιτούμενης πληροφορίας, η ως άνω πληροφορία μπορεί να 

απαλειφθεί δεδομένου ότι η ενημέρωση λαμβάνεται ηλεκτρονικά  μέσω του σχετικού αρχείου (roll out)  το οποίο 

αναρτάται και στο Πληροφοριακό Σύστημα του Παρόχου Πρόσβασης, σε συγκεκριμένη προθεσμία και σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό VLU. Συνεπώς ενδεχόμενη παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα θεωρούμε ότι 

δύναται να εντοπιστεί άμεσα τόσο από την Επιτροπή όσο και από οιονδήποτε Πάροχο που έχει έννομο συμφέρον.  

 

2. Ως προς το 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.» 

 

Σε συνέχεια της γενικής μας τοποθέτησης, όπου επισημαίνουμε ότι η αιτούμενη πληροφορία θα πρέπει να περιοριστεί στην 

απολύτως απαραίτητη, προκειμένου  η Επιτροπή να ελέγχει τυχόν αποκλίσεις,  διαφωνούμε με την αναδρομική, από 
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21/02/2017,  εφαρμογή της υποχρέωσης καταγραφής των δεδομένων, ιδίως δε για τις καμπίνες οι οποίες έχουν ή 

πρόκειται να ενεργοποιηθούν έως την ημερομηνία έκδοσης της υπό εξέτασης απόφασης. Άλλωστε τόσο η Επιτροπή όσο και 

οι λοιποί πάροχοι έχουν πλήρη εικόνα των ενεργών καμπινών μέσω του roll out αρχείου που κοινοποιείται τόσο ηλεκτρονικά 

όσο και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος των Παρόχων Πρόσβασης. Περαιτέρω η Επιτροπή  έχει λάβει σχετική 

ενημέρωση ως προς τις αποκλίσεις που υπήρξαν και ακολούθως έχει εγκρίνει και την τροποποίηση του αρχικού χρόνου 

ενεργοποίησης στα επιμέρους αιτήματα των Παρόχων Πρόσβασης.  

 


