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                                       Μαρούσι,    29-10-2018 

                           ΑΠ 870/02  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Κανονισμός υποβολής περιοδικών αναφορών των 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) 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 

Αφού έλαβε υπόψη: 

α. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα, ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία α’, ιστ’ 

και μγ, καθώς και τα άρθρα 16 παρ. 3, 38, 51 και 77 αυτού, 

β. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των 

οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την 

πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες 

καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη 

Εφημερίδα αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37, 

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κοινό κανονιστικό 

πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία 

Πλαίσιο),  

δ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη 

διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 

L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,  

ε. τη Σύσταση της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με 

σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων 

κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό 
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κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών» (2014/710/EΕ), EE L 295/79, 

στ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006, «Κανονισμός 

Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/Β΄/ 16-3-2006), 

ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής 

τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με 

σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος 

Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία 

πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017), 

η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα 

οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας 

vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α’ Φάσης της Πρώτης 

Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως 

ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 

4505/Β/30.12.2016)»,  

θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 808/02/27-4-2017 «Προσωρινά μέτρα της ΕΕΤΤ, 

σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 του Ν. 4070/2012 (άρθρο 7 παρ. 9 

Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ως ισχύει), για τον καθορισμό των τεχνικών 

προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού 

προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local 

Unbundling – VLU), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 

792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)» 

ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες 

παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς 

(NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης 

περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο 

Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 

4505/Β/30.12.2016) / (Β’ Απόφαση Ανάθεσης)» 

ια. την ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους 

των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς 

(NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γ’ Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης 

περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο 

Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 

4505/Β/30.12.2016) / (Γ’ Απόφαση Ανάθεσης)», 

ιβ.  την ΑΠ ΕΕΤΤ 844/02/12.03.2018 «Δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ 

αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής περιοδικών αναφορών των 

παρόχων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης 

NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL 
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Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 

792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)», 

ιγ. τις επιστολές με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 6969/Φ.960/20.04.2018, 

11827/20.04.2018 και 11908/20.04.2018 με τις οποίες οι εταιρείες 

WIND, VODAFONE και OTE αντίστοιχα υπέβαλαν τα σχόλιά τους στην 

ως άνω Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής 

περιοδικών αναφορών των παρόχων σχετικά με την πορεία υλοποίησης 

των δικτύων πρόσβασης NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής 

της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως αυτά 

δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, 

ιδ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 859/05/16.07.2018 «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις 

παρατηρήσεις των συμμετεχόντων παρόχων επί της από 13/03/2018 

διεξαχθείσας Εθνικής δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την 

υποχρέωση υποβολής περιοδικών αναφορών των 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)», 

ιε. την ΑΠ ΕΕΤΤ 860/05/23.07.2018 «Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων 

Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του σχεδίου Κανονισμού 

της ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποβολή περιοδικών αναφορών των 

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)», 

ιστ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 861/03/30.07.2018 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα 

οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας 

vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της πρώτης ετήσιας ανάθεσης 

περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο 

Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 

4505/Β/30.12.2016) / (Απόφαση Α’ Ετήσιας Ανάθεσης)», 

ιη. την επιστολή με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 26281/13.09.2018 της ΕΕ με θέμα 

«Case EL/2018/2113: wholesale local access provided at a fixed 

location (remedies). Request for information pursuant to Article 5(2) of 

Directive 2002/21/EC», 

ιθ. την απαντητική επιστολή με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 7147/Φ.960/ 

17.09.2018 «Case EL/2018/2113: wholesale local access provided at a 

fixed location (remedies). Request for information pursuant to Article 

5(2) of Directive 2002/21/EC», 
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κ. την επιστολή με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 28415/03.10.2018 της ΕΕ 

«Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση EL/2018/2113: 

Χονδρική παροχή τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (επανορθωτικά 

μέτρα) Άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Καμία 

παρατήρηση», 

κα. τη με αριθ.32703/Φ.600/24-10-2018 Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 

της ΕΕΤΤ, 

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της 

ΕΕΤΤ (κ.κ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Δρ. Αγγελικής Σγώρα) 

 

 

Εκτιμώντας ότι: 

1. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 «Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας 

vectoring», της ανωτέρω σχετ. η΄ απόφασης της ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ όρισε 

διαδικασία για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL Vectoring και άλλων 

αρχιτεκτονικών/τεχνολογιών δικτύων Νέας Γενιάς (NGA) στο δίκτυο 

πρόσβασης. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διαδικασία, η ανάπτυξη των 

δικτύων πρόσβασης NGA γίνεται σε περιοχές Αστικών Κέντρων ΟΤΕ, οι 

οποίες ανατίθενται στους παρόχους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 

ανάθεσης. Κάθε πάροχος στον οποίο ανατίθεται μία περιοχή είναι 

υποχρεωμένος να αναπτύξει τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική/τεχνολογία 

που έχει δηλώσει, εντός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, το οποίο 

εξυπηρετεί το επιχειρηματικό του σχέδιο. 

2. Η ανάπτυξη δικτύων NGA από τους παρόχους στο πλαίσιο της ως άνω 

διαδικασίας επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των χονδρικών υπηρεσιών από τον 

πάροχο με σημαντική ισχύ. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο σημείο 7 

της υπό σχετ. η΄ απόφασης της ΕΕΤΤ, «…στις υπαίθριες καμπίνες που 

ανατίθενται στον ΟΤΕ ή σε πάροχο για υλοποίηση τεχνολογίας VDSL 

vectoring, οι πάροχοι –πλην του παρόχου vectoring- δεν μπορούν να 

προμηθεύονται υπηρεσίες ΤοΥΒ και χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τα 

χονδρικά προϊόντα τύπου VULA/VPU light, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας.» 

3. Η διαδικασία του Παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (σχετ. 

η΄) προβλέπει ποινές για τους παρόχους οι οποίοι, υπαίτια, δεν υλοποίησαν 

ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο από 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που 

του έχουν ανατεθεί. Συγκεκριμένα στο σημείο 12 του Παραρτήματος 3 της 

ως άνω απόφασης προβλέπεται ότι: «Κάθε πάροχος ο οποίος υπαίτια δεν 

υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού 
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καμπινών που του έχουν ανατεθεί  στερείται το δικαίωμα υποβολής 

αιτήματος για υλοποίηση δικτύου πρόσβασης στην αμέσως επόμενη 

διαδικασία ανάθεσης. Τυχόν αιτήματά του θα μπορούν να υποβληθούν μόνο 

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης από την ΕΕΤΤ στους 

υπόλοιπους παρόχους, και μόνο αναφορικά με τα Αστικά Κέντρα που δεν 

έχουν ανατεθεί σε κάποιο άλλο πάροχο.»  

4. Παράλληλα, τα σημεία 13 και 14 του Παραρτήματος 3 – Διαδικασία 

εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «Δ. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου 

ανάπτυξης δικτύου πρόσβασης NGA», της ανωτέρω σχετ. η΄ απόφασης της 

ΕΕΤΤ: 

« 13. Η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων του ΟΤΕ και 

των παρόχων όσον αφορά την υλοποίηση των δικτύων πρόσβασης 

NGA. Για το λόγο αυτό ο ΟΤΕ και οι πάροχοι που λαμβάνουν μέρος στη 

διαδικασία εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring, όπως αυτή 

περιγράφεται στην παρούσα, 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, τηρουμένων των διατάξεων 

της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως αναφορικά με την 

υποχρέωση εθνικής δημόσιας διαβούλευσης και κοινοτικής 

κοινοποίησης. 

14. Υπαίτια μη υλοποίηση, από τον πάροχο ή τον ΟΤΕ 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.» 

5. Τέλος, η ανωτέρω σχετ. η΄ απόφαση της ΕΕΤΤ, προβλέπει την υποχρέωση 

προσκόμισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (σημείο 17) με 

καθορισμένο ύψος (σημείο 18) η οποία, σύμφωνα με το σημείο 19: 

«19. Η/Οι εγγυητική/ές επιστολή/ές καταπίπτει/ουν υπέρ της ΕΕΤΤ με απλή 

ειδοποίηση του παρόχου από την ΕΕΤΤ στις κάτωθι διαζευκτικά 

προβλεπόμενες περιπτώσεις: 

− ο πάροχος υπαίτια δεν υλοποίησε  ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% 

του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί, το οποίο θα 



 6   

 

 
  

 

κριθεί κατά το τέλος του χρονικού ορίζοντα του έργου (συνολικά για τις 

φάσεις α’, β’ και γ’ της πρώτης ανάθεσης), ή  

− εφόσον αποχωρήσει από το έργο μετά την θέση σε ισχύ της απόφασης 

ανάθεσης.» 

 

Επειδή: 

1. Από την ανωτέρω ανάλυση η ΕΕΤΤ διαπίστωσε την αναγκαιότητα έκδοσης 

κανονισμού, βάσει του οποίου θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης 

των δικτύων πρόσβασης NGA από τους παρόχους, βάσει των αποφάσεων 

ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η ΕΕΤΤ έθεσε 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 (σχετ. ιβ΄), κατά το διάστημα από 13 Μαρτίου 2018 

έως 20 Απριλίου 2018.  

2. Ακολούθως, η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και τα σχόλια 

των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου μέτρων (σχετ. 

ιδ΄), διαμόρφωσε νέο σχέδιο του κανονισμού υποβολής περιοδικών 

αναφορών των 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), το οποίο με την υπό σχετ. ιε΄ 

απόφασή της κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις 

Ρυθμιστικές Αρχές των υπόλοιπων Κρατών Μελών. 

3. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολή 

στην ΕΕΤΤ (σχετ. ιε’) με την οποία ζητούσε συμπληρωματικές πληροφορίες 

αναφορικά με το Σχέδιο Μέτρων της ΕΕΤΤ, τις οποίες παρείχε η ΕΕΤΤ με 

σχετική επιστολή της (σχετ. ιστ’) στις 17 Σεπτεμβρίου 2018. 

4. Στις 03 Οκτωβρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην ΕΕΤΤ την 

υπό σχετ. ιζ’ επιστολή της (Ref. C(2018) 6558 final/02.10.2018), με θέμα 

«Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση EL/2018/2113: 

Χονδρική παροχή τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση (επανορθωτικά 

μέτρα) Άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Καμία 

παρατήρηση», με την οποία γνωστοποίησε στην ΕΕΤΤ ότι: 

«Η Επιτροπή εξέτασε τις κοινοποιήσεις και τις συμπληρωματικές 

πληροφορίες που υπέβαλε η ΕΕΤΤ και δεν διατυπώνει καμία παρατήρηση.  
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Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 της οδηγίας-πλαισίου, η ΕΕΤΤ 

μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο μέτρου και, εφόσον το πράξει, το ανακοινώνει 

στην Επιτροπή.» 

 

Αποφασίζει 

Α.  Εκδίδει Κανονισμό 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 διατάξεις του οποίου έχουν ως ακολούθως: 
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Κανονισμός υποβολής περιοδικών αναφορών των 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. Ο παρών Κανονισμός εξειδικεύει 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. Οι αναφορές αφορούν αποκλειστικά την πορεία υλοποίησης των 

καμπινών στις οποίες: (α) κατά το χρόνο υποβολής της αναφοράς, 

υπάρχει ήδη καθυστέρηση στην ενεργοποίησή τους σε σχέση με την 

προβλεπόμενη ημερομηνία στην σχετική απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ, 

όπως έχει διαμορφωθεί από τα τυχόν αιτήματα αλλαγής πλάνου που 

έχουν υποβάλει οι πάροχοι, και (β) με βάση την πορεία υλοποίησης 

μέχρι το χρόνο υποβολής της αναφοράς και την εμπειρία των παρόχων 

στους οποίους έχουν ανατεθεί, αναμένεται να υπάρξει απόκλιση από τον 

προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησής τους. 

 

3. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει: 

α) τους υπόχρεους παρόχους οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν 

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 του παρόντος οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους 

αποδίδεται παρακάτω: 
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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.  

Αρχιτεκτονική δικτύου πρόσβασης: Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική που 

υλοποιείται σε ΥΚΚΕ/ΥΚΚ, δηλαδή FTTC, FTTB, FTTH 

Τεχνολογία δικτύου πρόσβασης: Η συγκεκριμένη τεχνολογία που 

υλοποιείται σε ΥΚΚΕ/ΥΚΚ, όπως VDSL Vectoring, G.Fast & VDSL Vectoring, 

GPON, κλπ.  

 

Για τους υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ορισμοί που υπάρχουν στο 

Ν.4070/2012 ως ισχύει και ελλείψει τέτοιων στις κανονιστικές αποφάσεις της 

ΕΕΤΤ και στη λοιπή σχετική Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία, ως ισχύει. 

 

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. Ονομασία Υπερκείμενου Σημείου Παρουσίας ΠΠ 
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7. Τρίμηνο ενεργοποίησης βάσει της σχετικής απόφασης ανάθεσης της 

ΕΕΤΤ, όπως ισχύει τροποποιηθείσα 

8. Αρχιτεκτονική NGA 

9. Τεχνολογία NGA  

10. Ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης 

(σε περίπτωση που απαιτείται έγκριση από περισσότερους του ενός 

αρμόδιους φορείς, αναγράφεται η ημερομηνία του αιτήματος που 

υποβλήθηκε τελευταίο) 

11. Ημερομηνία έγκρισης δικαιωμάτων διέλευσης (σε περίπτωση που 

δίνεται έγκριση από περισσότερους του ενός αρμόδιους φορείς, 

αναγράφεται η ημερομηνία της εγκρίσεως που χορηγήθηκε τελευταία) 

12. Φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης 

13. Ημερομηνία κατάθεσης αρχικού αιτήματος αδειοδότησης στον αρμόδιο 

φορέα για τα απαιτούμενα δικαιώματα διέλευσης 

14. Ημερομηνία αδειοδότησης από τον αρμόδιο φορέα για τα απαιτούμενα 

δικαιώματα διέλευσης  

15. Ημερομηνία απόρριψης από τον αρμόδιο φορέα για τα απαιτούμενα 

δικαιώματα διέλευσης 

16. Ημερομηνία κατάθεσης τελικού αιτήματος αδειοδότησης (σκάμματος και 

εγκατάστασης καμπινών) στον αρμόδιο φορέα για τα απαιτούμενα 

δικαιώματα διέλευσης 

17. Ημερομηνία υποβολής αιτήματος Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης 

(ΑΣ) στον ΤοΥΒ στον ΟΤΕ 

18. Ημερομηνία αυτοψίας/μελέτης όδευσης και εισαγωγής 

19. Ημερομηνία πληρωμής κόστους αντικατάστασης KV ΟΤΕ ή ειδικών 

εργασιών νέου τύπου ΤΚΜ από τον Τ.Π. 

20. Ημερομηνία Ολοκλήρωσης αντικατάστασης KV  από ΟΤΕ 

21. Ημερομηνία κατασκευής υπαίθριας καμπίνας παρόχου  

22. Ημερομηνία παράδοσης ΑΣ από τον ΟΤΕ (Ημερομηνία τερματισμού 

ΕΞΣΚ από τον Τ.Π. με επίβλεψη ΟΤΕ) 

23. Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης ηλεκτροδότησης στη ΔΕΔΗΕ 

24. Ημερομηνία ειδοποίησης πληρωμής σύνδεσης από ΔΕΔΗΕ 

25. Ημερομηνία εξόφλησης τιμολογίου ΔΕΔΗΕ  

26. Ημερομηνία ηλεκτροδότησης 

27. Ημερομηνία ενεργοποίησης 
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28. Σχόλια 

 

Κατά την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων 10 – 27 ο πάροχος δύναται να 

υποβάλει μόνο τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν ή αναμένεται να οδηγήσουν σε 

απόκλιση από το εγκεκριμένο πλάνο.  

 

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 τριάντα (30) πρώτων ημερολογιακών 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 

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων της 

κείμενης Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής. 

 

Άρθρο 6 

Μεταβατική διάταξη 

Οι πάροχοι οφείλουν να υποβάλουν εντός πενήντα (50) εργασίμων ημερών 

από τη δημοσίευση της παρούσας, την πρώτη αναφορά , όπως αυτή 

προδιαγράφεται στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού.  

mailto:vectoring_reporting@eett.gr
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Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος/Τελικές διατάξεις 

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

2. Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
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Β. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει. 

Γ. Εντέλλεται τη δημοσίευση  της παρούσας  στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). 

Δ. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ προς 

γνώση των ενδιαφερομένων. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

                    ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 

 

 


