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Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης
Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης.
Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου
Με το παρόν, η Εταιρεία μας υποβάλει τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της επί της
Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον Κανονισμό Διαχείρισης Φάσματος και
Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης.
Εν πρώτοις, η εταιρεία μας επιθυμεί να εκφράσει την εκτίμηση της αναφορικά
με το Έργο της Αρχής για τη σύσταση/συντονισμό της σχετικής Ομάδας
Εργασίας στην οποία συμμετείχαμε, με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου
κανονιστικού πλαισίου δημιουργίας διαχείρισης συχνοτήτων.

Γενικά, και με κοινό στόχο τη θέσπιση κανόνων προς την ισότιμη πρόσβαση,
την αποφυγή παρεμβολών καθώς την διατήρηση της παράλληλα καλής
λειτουργίας των υφισταμένων τεχνολογιών, θεωρούμε εύλογο όπως ο εν λόγω
Κανονισμός που πρόκειται να ορισθεί αποτελέσει ένα μεταβατικό προς την
νέα τεχνολογική πραγματικότητα κανονιστικό κείμενο. Κατόπιν και σε
εύλογο χρονικό περιθώριο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς,
κρίνεται απαραίτητη η επανεξέταση του καθώς και η προσάρτηση των
σχετικών ανανεωμένων διατάξεων στην Προσφορά Αναφοράς ΟΣΕ για την
Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Σοπικό Βρόχο και Τποβρόχο.

Ειδικότερα, για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης, οι κάτωθι παρατηρήσεις μας
παραπέμπουν στις αντίστοιχες διατάξεις του χεδίου.
Άρθρο 5 παράγραφος 8.
Λόγω της υπάρχουσας εμπειρίας των παρόχων στο σύνολο τους σε θέματα
αδειοδότησης και πρόσβασης με τους αρμόδιους δημοτικούς φορείς,
θεωρούμε αναγκαίο όπως η συγκεκριμένη διάταξη αποτελέσει σύσταση και
όχι δεσμευτική υποχρέωση.
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Άρθρο 5 παράγραφος 9.
Προτείνεται η ηλεκτρική απόσταση μικρότερη ή ίση των 20db να ισχύει από
τον Τπαίθριο Κατανεμητή έως το Αστικό Κέντρο του ΟΣΕ.
ε κάθε περίπτωση σημειώνουμε ότι εταιρεία μας με την υπ’αριθμ.15425
Πρωτ.ΕΕΣΣ επιστολή μας στις 15-4-2011, υπέβαλλε σαφώς την πρόταση της
αναφορικά με τη δημιουργία ζωνών μέσα στην οποία θα είναι εφικτή η
παροχή υπηρεσιών VDSL.
Άρθρο 6 παράγραφος 2.
Λόγω του ότι δεν έχει υπάρξει επαρκής πρόβλεψη για την διασφάλιση των
ADSL υπηρεσιών που προσφέρονται από τα Αστικά κέντρα, όταν παράλληλα
ίδιες υπηρεσίες προσφέρονται από τον υπο-βρόχο, προτείνεται η μη
παροχή/προσωρινή απαγόρευση τέτοιων υπηρεσιών από τον υπο-βρόχο, έως
ότου στοιχειοθετηθεί αντίστοιχος με το VDSL Κανονισμός για τις ADSL
υπηρεσίες. Σο ζήτημα κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικό για τους παρόχους.
Άρθρο 8 παράγραφος 1.
Θεωρούμε αναγκαίο όπως προσαρτηθεί στο Π..ΟΣΕ η πληροφορία της
αντιστοιχίας των βρόχων στο εκάστοτε καφάο που ανήκουν, με σαφή ένδειξη
των γεωγραφικών ορίων του ανά βρόχο.
Άρθρο 9.
Εκτιμάται ότι η διάταξη χρήζει διευκρινήσεων. Πιο συγκεκριμένα, είναι
αναγκαίο όπως ορισθεί σαφώς η διαδικασία επίλυσης διαφορών με
συγκεκριμένες χρονικές διορίες αναφορικά με τις ενέργειες των εκάστοτε
μερών καθώς και όπως συμπεριληφθεί η δυνατότητα αυτοψίας και άμεσης
παρέμβασης/παρακολούθησης της Ρυθμιστικής Αρχής.
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