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1. Εισαγωγή 
 
Στο παρόν κείµενο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 

σχετικά µε το Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης 2002 η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά το 
χρονικό διάστηµα από 29-10-2002 µέχρι 29-11-2002, και βασίστηκε στο σχετικό 
Ερωτηµατολόγιο της ΕΕΤΤ.  

Το σύνολο των συµµετεχόντων στη διαβούλευση ανήλθε σε δεκαέξι (16), και 
καλύπτει κατά το µεγαλύτερο µέρος του επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα 
τηλεπικοινωνιών. 

Με την διεξαχθείσα διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης η ΕΕΤΤ κάλεσε τους 
ενδιαφερόµενους να εκφράσουν τις απόψεις τους επί συγκεκριµένων ζητηµάτων 
διασύνδεσης, καθώς και να σχολιάσουν το δηµοσιευµένο Υπόδειγµα Προσφοράς 
∆ιασύνδεσης 2002 (ΑΠ ΕΕΤΤ 261/142/28.08.2002 (ΦΕΚ 1199/Β/2002)), ιδίως ενόψει της 
εµπειρίας τους από την εφαρµογή του στην πράξη. 

Η ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση εισάγει προς ρύθµιση θέµατα που αφορούν µεταξύ άλλων 
διασύνδεση παρόχων κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων µε το σταθερό τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο του ΟΤΕ, κατανοµή κόστους διασύνδεσης, διασύνδεση για παροχή υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, διασύνδεση και εισαγωγή φορητότητας/προεπιλογής, στα πλαίσια 
της προετοιµασίας για την δηµοσίευση του Υποδείγµατος Προσφοράς ∆ιασύνδεσης του ΟΤΕ 
για το έτος 2003. 

Η ΕΕΤΤ επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της για τη συνεισφορά τους σε όλους 
όσους συµµετείχαν στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. 

 
Σηµείωση: 
Για την καλύτερη παρουσίαση των απόψεων των επιχειρήσεων που απάντησαν στο 
ερωτηµατολόγιο, στο κείµενο που ακολουθεί χρησιµοποιείται ο συµβολισµός Α/Β όπου: 
 Α: ο αριθµός των επιχειρήσεων που έχουν την ίδια άποψη στο συγκεκριµένο ερώτηµα 
 Β: ο αριθµός των επιχειρήσεων που απάντησαν στο συγκεκριµένο ερώτηµα 
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2. Σχολιασµός του δηµοσιευθέντος Υποδείγµατος Προσφοράς ∆ιασύνδεσης του 
ΟΤΕ 2002, 

 
 

Ε11: Σχολιάστε το Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης του ΟΤΕ 2002, όπως αυτό έχει 
εγκριθεί µε την ΑΠ ΕΕΤΤ 261/142/2002 (ΦΕΚ 1199/Β/2002), εντοπίζοντας τυχόν ελλείψεις / 
ασάφειες και προτείνοντας συγκεκριµένες λύσεις. Τα σχόλιά σας πρέπει να αναφέρονται σε 
συγκεκριµένες παραγράφους / διατάξεις του ΥΠ∆ και οι προτεινόµενες λύσεις να 
τεκµηριώνονται επαρκώς  µε αναφορά στη διεθνή εµπειρία /πρακτική. 

 
Στην παραπάνω ερώτηση  απάντησαν έντεκα (11) εταιρίες από τις δεκαέξι (16) 

συνολικά που πήραν µέρος στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. 
 Επτά (7/11) εταιρίες διαµαρτύρονται για υψηλά τέλη µισθωµένων γραµµών 

διασύνδεσης και ψηφιακών παροχών 2 Μbps και προτείνουν την αναπροσαρµογή τους, 
σύµφωνα µε την αρχή της κοστοστρέφειας. Τρεις από αυτές επισηµαίνουν ότι µε τις 
υπάρχουσες τιµές για τις ζεύξεις διασύνδεσης, σε συνδυασµό µε τα λιανικά τιµολόγια 
φωνητικής τηλεφωνίας του ΟΤΕ, καθίσταται µη βιώσιµη η παροχή φωνητικής τηλεφωνίας 
για τους εναλλακτικούς παρόχους δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν περιθώρια κέρδους από την 
εν λόγω υπηρεσία. Μία  από αυτές θεωρεί ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας στους 
τιµοκαταλόγους των µισθωµένων κυκλωµάτων διασύνδεσης ενώ προτείνει την κατάργηση 
του τέλους για το ένα άκρο της µισθωµένης γραµµής διασύνδεσης. Μία άλλη  προτείνει 
κατάργηση των παγίων χρεώσεων για τις ψηφιακές παροχές σε συνδυασµό µε σηµαντική 
µείωση των εφ άπαξ χρεώσεων. Άλλη εταιρεία θεωρεί ότι στο ΥΠ∆ δεν διευκρινίζεται τι 
περιλαµβάνεται στα τέλη ψηφιακών παροχών, ενώ προτείνει την  εφαρµογή κλιµακούµενης 
έκπτωσης για τα τέλη µισθωµένων γραµµών, ανάλογα µε την ποσότητα των γραµµών που 
χρησιµοποιεί κάθε Τ.Π.. Άλλη εταιρεία  η οποία διαµαρτύρεται για τα υψηλά τέλη, 
παραθέτοντας και στοιχεία από έρευνα αγοράς, προτείνει να συµπεριληφθούν στο ΥΠ∆ και 
τα τιµολόγια για τις  περιπτώσεις εκείνες όπου ένας Τ.Π επιθυµεί να µεταφέρει µια γραµµή 
διασύνδεσης από ένα κέντρο του ΟΤΕ σε ένα άλλο.  

 Πέντε (5/11) εταιρίες σχολιάζουν την παράγραφο 13 του ΥΠ∆, σχετικά µε τις 
Χρεώσεις / Πληρωµές. Τρεις εξ αυτών  προτείνουν µείωση του ποσοστού ¨3%¨ (παράγραφοι 
13.6 και 13.7 του ΥΠ∆)  το οποίο  αντιστοιχεί στο µέγιστο ποσοστό κάτω από το οποίο η υπό 
αµφισβήτηση διαφορά, για κάποια χρέωση θα καταβάλλεται στο ακέραιο, εάν δεν υπερβαίνει 
το ποσό των 29.300€. ∆ύο από αυτές προτείνουν τη µείωση του εν λόγω ποσοστού στο 1%, 
ενώ η άλλη στο 0,5%. Μία από τις παραπάνω προτείνει και µείωση του ποσού των 29.300€, 
ενώ παράλληλα προτείνει να υπάρχει δυνατότητα παροχής από τον ΟΤΕ των CD ROMs στα 
οποία φυλάσσονται τα στοιχεία κίνησης για επαλήθευση, σε περίπτωση που κάποιο από τα 
Συµβαλλόµενα µέρη διατηρεί κάποια επιφύλαξη σχετικά µε τη χρέωση που του επιβλήθηκε 
από το άλλο Συµβαλλόµενο µέρος. Μία από τις παραπάνω εταιρείες, αναφερόµενη στην 
παράγραφο 13.7 του ΥΠ∆, θεωρεί ότι σε περίπτωση συγκρότησης Επιτροπής 
Εµπειρογνωµόνων, τα συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει να υποχρεούνται σε καταβολή 
αναλυτικών στοιχείων κίνησης (κλήση προς κλήση) για το χρονικό διάστηµα για το οποίο 
προκύπτει η διαφωνία.  Η τέταρτη από τις ανωτέρω εταιρείες  προτείνει να προστεθεί στην 
παράγραφο 13.6 του ΥΠ∆ που περιγράφει την διαδικασία επίλυσης διαφορών χρέωσης 
                                                 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ, 
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ 
ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 17. 
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µεταξύ Συµβαλλοµένων, ο ακόλουθος περιορισµός: « η υπό αµφισβήτηση διαφορά να µην 
είναι η τρίτη συνεχόµενη περίπτωση αµφισβήτησης προς την ίδια κατεύθυνση». Η πέµπτη 
εταιρία  προτείνει την εισαγωγή νέας παραγράφου σχετικά µε την αναδροµικότητα  σύµφωνα 
µε την οποία οι τιµές του ΥΠ∆ 2002 θα ισχύουν αναδροµικά από την αρχή του 2002. 

 Τέσσερις (4/11) εταιρίες σχολιάζουν το κεφάλαιο 2.2  και ειδικότερα την παράγραφο 
2.2.5 του ΥΠ∆ 2002, σύµφωνα µε την οποία η χρήση της υπηρεσίας συλλογής κλήσεων µε 
ΚΕΦ δεν είναι δυνατή από ορισµένες κατηγορίες πελατών του ΟΤΕ που επωφελούνται από 
συγκεκριµένα πακέτα εµπορικών προσφορών. Ισχυρίζονται ότι η ανωτέρω παράγραφος θα 
πρέπει να παραληφθεί από το ΥΠ∆, δεδοµένου ότι συνιστά εµπόδιο στην απελευθέρωση της 
αγοράς και την ανάπτυξη του ανταγωνισµού. ∆ύο (2) από αυτές ζητάνε την δηµοσιοποίηση 
των συγκεκριµένων πακέτων. 

Τέσσερις εταιρίες (4/11) σχολιάζουν τις διαδικασίες υλοποίησης των αιτηµάτων 
διασύνδεσης (κεφάλαιο 7 του ΥΠ∆). Μια εταιρία προτείνει την µείωση κατά δύο εβδοµάδων 
όλων των χρόνων υλοποίησης που αναφέρονται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο. Αντίθετα µια 
άλλη εταιρία ισχυρίζεται ότι οι χρόνοι υλοποίησης των διαφόρων αιτηµάτων διασύνδεσης 
είναι πολύ σύντοµοι ενώ επισηµαίνει ότι ο ρυθµός των αιτηµάτων αναµένεται να αυξηθεί 
πράγµα που δυσχεραίνει  ακόµα περισσότερο την κατάσταση. Η τρίτη  εταιρία προτείνει στο 
ΥΠ∆ να συµπεριληφθούν ποινικές ρήτρες στις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ καθυστερεί στις 
σχετικές αιτήσεις υλοποίησης. Η τέταρτη εταιρία προτείνει να προστεθεί αναφορά στον 
µέγιστο χρονικό διάστηµα στο οποίο ο ΟΤΕ οφείλει να έχει διαθέσιµο συγκεκριµένο αριθµό 
παροχών διασύνδεσης 

Τρεις (3/11) εταιρίες σχολιάζουν την παράγραφο που αναφέρεται στις «µετρήσεις 
διεκπεραίωσης κλήσεων» του προσαρτήµατος ΙV του ΥΠ∆.  Μία από αυτές ζητά η 
παράδοση των στοιχείων των µετρήσεων να γίνεται εντός µίας εβδοµάδας από την αίτηση 
του συµβαλλόµενου. Μία τρίτη εταιρία ζητά την έκδοση αναφορών ποιότητας από µεριάς 
του ΟΤΕ για τις υπηρεσίες που παρέχει στους Τ.Π.. Στην περίπτωση κακής παροχής 
υπηρεσιών, θεωρεί ότι πρέπει να υποχρεώνεται ο ΟΤΕ σε καταβολή αποζηµιώσεων και 
δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο. Η δεύτερη  εταιρία θεωρεί ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι 
διαδικασίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση των δικτύων τους. Συγκεκριµένα προτείνει 
την προσθήκη νέων κεφαλαίων σχετικών µε τα αιτήµατα ελέγχου της λειτουργίας της 
διασύνδεσης, την διαπίστωση και αποκατάσταση σφαλµάτων (συµπεριλαµβάνει και ειδική 
φόρµα), τους επιδιωκόµενους χρόνους αποκατάστασης σφαλµάτων, τις προγραµµατισµένες 
εργασίες και τέλος τις διαδικασίες ενεργοποίησης ελέγχων κίνησης. 

Τρεις (3/11) εταιρίες εισηγούνται την κατάργηση του ισχύοντος τέλους διασύνδεσης 
για την υπηρεσία τερµατισµού κλήσεων εκτάκτου ανάγκης, δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη 
υπηρεσία αποτελεί µέρος της καθολικής υπηρεσίας και πρέπει να παρέχεται δωρεάν στους 
χρήστες. 

Τρεις εταιρίες (3/11) θίγουν το θέµα της υπερροής (overflow traffic). Ειδικότερα η 
µια εταιρία ζητά την επαναδιατύπωση των παραγράφων 2.1.3, 2.2.9, 2.3.4 του ΥΠ∆ 
προκειµένου να ληφθεί υπόψη και το πρόβληµα της υπερροής της κίνησης. Συγκεκριµένα 
ζητά την άρση της απαγόρευσης µετατροπής της απλής συλλογής κλήσεων σε διπλή και της 
τοπικής συλλογής κλήσεων σε απλή ή διπλή, η οποία αναφέρεται στις παραγράφους 2.2.9 και 
2.3.4, θεωρώντας ότι έτσι αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της υπερροής. Επιπλέον υποστηρίζει 
ότι σε περίπτωση που η αντιµετώπιση της υπερροής προκαλέσει οικονοµική επιβάρυνση για 
τον ΟΤΕ, αυτή θα πρέπει να µετατεθεί στους εναλλακτικούς παρόχους µε βάση όµως την 
κοστοστρεφή τιµολόγηση. Οι άλλες δύο θεωρούν ότι πρέπει να διατυπωθεί µε σαφήνεια η 
µέθοδος αντιµετώπισης της υπερροής σε επίπεδο τοπικής διασύνδεσης. Συγκεκριµένα 
προτείνουν σε περίπτωση συµφόρησης σε ζεύξεις διασύνδεσης που εξυπηρετούν τοπική 
κίνηση, η κίνηση να αναδροµολογείται από τον ΟΤΕ σε επίπεδο διαβιβαστικού κέντρου, µε 
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χρέωση του Τ.Π µε τέλη απλής συλλογής κλήσεων. Προτείνεται η παραπάνω µέθοδος να 
αποτελεί προσωρινή λύση έως ότου αναβαθµιστούν οι ζεύξεις διασύνδεσης στα τοπικά 
κέντρα. 

Τρεις (3/11) εταιρίες σχολιάζουν την παράγραφο 2.3.7 του ΥΠ∆ σχετικά µε την 
παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε αριθµούς 807. ∆ύο από αυτές ζητούν την διαγραφή της 
παραγράφου 2.3.7 (Υπηρεσία πρόσβασης σε αριθµούς 0807), υποστηρίζοντας, 
επικαλούµενοι και διεθνείς συστάσεις, ότι  η χρέωση θα πρέπει να γίνεται µόνο κατά το 
διάστηµα της οµιλίας και όχι και κατά την διάρκεια των ηχογραφηµένων µηνυµάτων, ενώ η 
µία από αυτές επισηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να περιορίζεται η χρήση των αριθµών 807 σε 
κάρτες προπληρωµένου χρόνου. Η τρίτη εταιρία ζητά µια πιο σαφή περιγραφή στο ΥΠ∆. 

Σχόλια επί της παραγράφου 2.5 (Υπηρεσίες διεθνούς κίνησης) κάνουν τρεις (3/11) 
εταιρίες. Ειδικότερα, η µια  από αυτές  θεωρεί ότι δεν διευκρινίζεται επαρκώς το θέµα της 
συµφόρησης στις ζεύξεις διασύνδεσης των κέντρων του ΟΤΕ. Ζητάει να διευκρινιστεί πώς 
αποδεικνύεται η συµφόρηση που τυχόν προκαλεί ένας Τ.Π. στα διεθνή κέντρα του ΟΤΕ. . 
Κατά την άποψη άλλης εκ των ανωτέρω εταιρειών, το ΥΠ∆ θα πρέπει να περιλαµβάνει τα  
τέλη τερµατισµού κλήσεων προς διεθνή δίκτυα  Η ίδια εταιρεία θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει 
επιλογή στον εναλλακτικό για τον τρόπο διασύνδεσης µε τα διεθνή κέντρα του ΟΤΕ. 
Συγκεκριµένα προτείνει, είτε η διασύνδεση να επιτυγχάνεται µέσω των ζεύξεων διασύνδεσης 
που υφίστανται µε τα  τοπικά και διαβιβαστικά κέντρα του ΟΤΕ, είτε να υπάρχουν απευθείας 
ζεύξεις διασύνδεσης προς τα διεθνή κέντρα του ΟΤΕ. Στην πρώτη περίπτωση θεωρεί ότι ο 
εναλλακτικός θα πρέπει να επιβαρύνεται µε ένα επιπλέον τέλος, το οποίο θα  κυµαίνεται 
µεταξύ των τελών απλής και διπλής διαβιβαστικής κλήσης, σε αντίθεση µε την περίπτωση 
που επιλέγει να διασυνδεθεί µε τα διεθνή κέντρα του ΟΤΕ προκειµένου να εξυπηρετήσει την 
διεθνή κίνησή του, οπότε θεωρεί ότι  το εν λόγω τέλος δεν πρέπει να ισχύει. Τέλος η τρίτη 
εταιρία θεωρεί ότι οι τιµές που προσφέρει ο ΟΤΕ για τις διεθνής κλήσεις στα πλαίσια της 
διασύνδεσης θα πρέπει να ελέγχονται από την ΕΕΤΤ ως προς την κοστοστρέφειά τους.  

Τρείς εταιρίες (3/11), σχολιάζουν την παράγραφο 2.6.2 η οποία σχετίζεται µε την 
παροχή της υπηρεσίας τερµατισµού στο δίκτυο του Τ.Π.  Ειδικότερα µία εταιρία κρίνει ότι το 
µέρος που θα πρέπει να αποφασίζει αποκλειστικά για τα σηµεία διασύνδεσης, είναι το µέρος 
εκείνο στο δίκτυο του οποίου τερµατίζεται η κίνηση. Μία άλλη, κρίνει ότι ο ΟΤΕ προβαίνει 
σε διαφορετική µεταχείριση παρόµοιων καταστάσεων δεδοµένου ότι  στην περίπτωση 
τερµατισµού κλήσεων στο δίκτυο του Τ.Π., και αν δεν υπάρξει συµφωνία, τότε ο ΟΤΕ θα 
παραδίδει τις κλήσεις όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην περιοχή εκκίνησης της κλήσης, ενώ 
στην περίπτωση τερµατισµού των κλήσεων από το δίκτυο του Τ.Π στο δίκτυο του ΟΤΕ, ο 
ΟΤΕ απαιτεί την παράδοση των κλήσεων όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σηµείο 
τερµατισµού τους.  Η τρίτη εταιρία διαφωνεί µε την πρόβλεψη παράδοσης της κλήσης όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα στην περιοχή εκκίνησης της κλήσης που αναφέρεται στην σχετική 
παράγραφο του ΥΠ∆,  θεωρώντας ότι η ανωτέρω ρύθµιση έρχεται σε αντίθεση µε το Εθνικό 
Σχέδιο Αριθµοδότησης. Καταλήγει στο ότι η πρόβλεψη αυτή  θα δηµιουργήσει πολλά 
προβλήµατα δροµολόγησης των κλήσεων και συνεπώς εµπόδια στην οµαλή  λειτουργία της 
διασύνδεσης. 

Τρεις εταιρίες (3/11) κάνουν σχόλια στο Κεφάλαιο 4 του  ΥΠ∆ το οποίο αναφέρεται 
στις ζεύξεις διασύνδεσης. ∆ύο από αυτές θεωρούν ότι θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα 
εγκατάστασης ζεύξεων διασύνδεσης µη κυριότητας ΟΤΕ, τόσο ασύρµατες όσο και 
ενσύρµατες. Επίσης θεωρούν ότι ο διασυνδεόµενος πάροχος θα πρέπει να έχει την 
δυνατότητα να χρησιµοποιήσει ζεύξεις διασύνδεσης τρίτου παρόχου, κατόπιν σχετικής 
συµφωνίας µε τον τρίτο πάροχο. Μία από τις παραπάνω εταιρείες θεωρεί ότι θα πρέπει να 
υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ παραγγελίας για µισθωµένες γραµµές διασύνδεσης και για 



ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ  ∆ΗΜΟΚ ΡΑΤ Ι Α  
ΕΘΝ Ι ΚΗ  ΕΠ Ι Τ ΡΟΠΗ  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

 

 7

ψηφιακές παροχές διασύνδεσης, προτείνοντας ξεχωριστές διαδικασίες και 
χρονοδιαγράµµατα. 

∆ύο (2/11) εταιρίες, σχολιάζουν το κεφάλαιο 2.4 (Υπηρεσία διαβίβασης κλήσης 
(transit)). Η πρώτη  θεωρεί  ότι στο ΥΠ∆ θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι η συγκεκριµένη 
υπηρεσία παρέχεται µέσα από τους υπάρχοντες φορείς διασύνδεσης που εξυπηρετούν τη 
συλλογή και τον τερµατισµό κλήσεων. Η δεύτερη προτείνει να αποσαφηνιστεί µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια η τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας διαβίβασης κλήσεων καθώς επίσης 
και να προσδιοριστεί και χρονοδιάγραµµα παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας. 

 ∆ύο εταιρίες (2/11) θεωρούν ότι πρέπει να διευκρινιστεί η ρύθµιση της παραγράφου 
3.2.11 σχετικά µε τα τέλη που αποδίδει ο Τ.Π στον ΟΤΕ µετά από την ολοκλήρωση µιας 
επιτυχούς κλήσης από το  δίκτυο του Τ.Π. προς αριθµούς Onephone ΟΤΕ και συγκεκριµένα 
εάν αποδίδονται  τα τέλη αστικής χρέωσης του ΟΤΕ ή εκείνα της αστικής χρέωσης του Τ.Π.  

∆ύο (2/11) εταιρίες σχολιάζουν την παράγραφο 3.3 η οποία αφορά την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας του ΟΤΕ. Η µία από αυτές θεωρεί ότι ο ΟΤΕ κατέχει 
σηµαντική ισχύ στην αγορά των ανωτέρω υπηρεσιών και εποµένως οι χρεώσεις θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται στο ΥΠ∆ και να είναι κοστοστρεφείς. Σχετικά µε τη διαδικασία 
ενηµέρωσης των εναλλακτικών παρόχων για σχετικές νέες υπηρεσίες, ο ΟΤΕ θα πρέπει να 
ενηµερώνει τους εναλλακτικούς παρόχους άµεσα και όχι κατόπιν αιτήσεως ενώ ο 
εναλλακτικός πάροχος πρέπει να έχει επιλογή σχετικά µε τον τρόπο διασύνδεσης µε τα 
κέντρα του ΟΤΕ για την παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών. Σύµφωνα µε την ανωτέρω 
εταιρεία η διασύνδεση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε µέσω των ζεύξεων διασύνδεσης που 
υφίστανται µε τα τοπικά και διαβιβαστικά κέντρα του ΟΤΕ (σ΄αυτήν την περίπτωση ο Τ.Π θα 
πληρώνει ένα επιπλέον τέλος), είτε να υπάρχουν απευθείας ζεύξεις διασύνδεσης µε τα 
σχετικά κέντρα. Η άλλη εταιρία , ισχυρίζεται ότι για κλήσεις προς τις ανωτέρω υπηρεσίες ο 
ΟΤΕ θα πρέπει να αποδίδει στον Τ.Π. κάποιο τέλος συλλογής κλήσεων.  

∆ύο εταιρίες (2/11), θεωρούν αναιτιολόγητη την ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία το 
κόστος των ζεύξεων διασύνδεσης θα πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τον Τ.Π. 

∆ύο (2/11) εταιρίες σχολιάζουν το Κεφάλαιο 6 σχετικά µε την ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. Μία εξ αυτών προτείνει να προστεθεί ως τέταρτη περίπτωση 
συµφόρησης στο δίκτυο του ΟΤΕ, η περίπτωση της βλάβης στο κύκλωµα διασύνδεσης των 
δικτύων. Η άλλη προτείνει να περιέχονται στο ΥΠ∆ οι διαδικασίες αποζηµιώσεων από τον 
ΟΤΕ προς τους Τ.Π, για τις περιπτώσεις εκείνες που παρουσιάζονται στο δίκτυο του ΟΤΕ 
προβλήµατα τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους 
Τ.Π.  

∆ύο (2/11) εταιρίες κάνουν σχόλια επί του κεφαλαίου 8 (Προβλέψεις). Ειδικότερα µία 
εταιρία ζητά να καθορισθεί επακριβώς το ποσοστό απόκλισης των προβλέψεων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 8.3, ενώ η άλλη  θεωρεί ότι σε συνέχεια της παραγράφου 8.2, ο 
ΟΤΕ πρέπει να υποχρεώνεται σε προβλέψεις χωρητικότητας ανά εξάµηνο, όπως και οι Τ.Π. 
Μάλιστα, σε περίπτωση απόκλισης των πραγµατικών απαιτήσεων από τις προβλέψεις, 
θεωρεί θα πρέπει να υπάρχει επιµερισµός της ευθύνης µεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π.  

∆ύο (2/11) εταιρίες σχολιάζουν το κεφάλαιο 10 (Αναγνώριση καλούσης γραµµής 
C.L.I.). Και οι δύο εταιρίες ζητούν να εµφανίζεται το C.L.I σε κάθε περίπτωση χωρίς 
εξαιρέσεις, ενώ προτείνουν να µπει ειδική διάταξη στο ΥΠ∆ µε την οποία να υποχρεώνονται 
οι συµβαλλόµενοι για την µετάδοση, της σχετικής πληροφορίας. Μια εξ αυτών επισηµαίνει 
ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αριθµοί των καλούντων συνδροµητών δεν αναγνωρίζονται ή 
εµφανίζονται αλλοιωµένοι, εξαιτείας της χρήσης των Fixed Cellular Terminals και της 
προώθησης κλήσεων στα εγχώρια κινητά δίκτυα µέσω δικτύων άλλων χωρών. 

∆ύο (2/11) εταιρίες σχολιάζουν το Κεφάλαιο 14 (Συνεγκατάσταση) του ΥΠ∆. 
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Η µία εταιρία ζητά να διευκρινισθεί ο όρος «διάθεση / εκµίσθωση» που αναφέρεται 
στην παράγραφο 14.1, ενώ η άλλη   εταιρία ζητά να καθορισθεί στο ΥΠ∆  ποιές είναι οι 
περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες έχει δικαίωµα ο ΟΤΕ να αρνηθεί συνεγκατάσταση µε 
κάποιον Τ.Π. Στην περίπτωση αυτή, προτείνεται  η πρόβλεψη της υποχρέωσης του ΟΤΕ να  
ενηµερώνει τον Τ.Π. σχετικά µε το αν στο συγκεκριµένο κτίριο παρέχει συνεγκατάσταση σε 
κάποια θυγατρική του εταιρία και σε καταφατική περίπτωση µε ποιούς όρους.  

 ∆ύο (2/11) εταιρίες σχολιάζουν την παράγραφο 4.1.4 του Προσαρτήµατος Ι του 
ΥΠ∆, που αναφέρεται στο ανώτατο όριο της τηλεπικοινωνιακής κίνησης που µπορεί να 
διεκπεραιωθεί από µία περιοχή διασύνδεσης του ΟΤΕ χωρίς να απαιτείται διασύνδεση. Η µία 
ζητά είτε  να  αυξηθεί το όριο είτε να µην υπάρχει καθόλου, ενώ η άλλη θεωρεί ότι δεν θα 
πρέπει να υπάρχει περιορισµός στην τηλεπικοινωνιακή κίνηση καθώς το δίκτυο του ΟΤΕ 
οφείλει να εξυπηρετεί την κίνηση. 

∆ύο (2/11) εταιρίες σχολιάζουν το κεφάλαιο 19 (Ακύρωση αιτήµατος). Ειδικότερα: 
 Μία εταιρία ζητά να διευκρινισθεί πότε επιβάλλονται τέλη ακύρωσης και ποιό είναι 

το ύψος τους.Η άλλη εταιρία προτείνει τα τέλη ακύρωσης να διαµορφώνονται στο 10% των 
συνολικών δαπανών αν η ακύρωση γίνει πριν την έναρξη της υλοποίησης, ενώ αν η  
ακύρωση γίνει κατά την διάρκεια της υλοποίησης ή µετά την ολοκλήρωσή της, τότε ο Τ.Π. 
θα καταβάλει το σύνολο των δαπανών. 

Μία (1/11) εταιρία σχολιάζει το κεφάλαιο 9 (Μετρήσεις και ∆οκιµές), προτείνοντας 
την ενσωµάτωση µίας νέας παραγράφου η οποία να ρυθµίζει τη διαχείριση βλαβών κατά τις 
δοκιµές και το χρόνο άρσης των προβληµάτων. 

Μία (1/11) εταιρία προτείνει την εισαγωγή της υπηρεσίας των τµηµατικών 
µισθωµένων κυκλωµάτων στο ΥΠ∆, θεωρώντας ότι µε την εισαγωγή της ανωτέρω υπηρεσίας 
οι Τ.Π. θα µπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες µισθωµένων κυκλωµάτων σε τελικούς 
χρήστες, εκµεταλλευόµενοι  το δικό τους δίκτυο κορµού. 

 Μία εταιρία (1/11) θεωρεί ότι για την επιβεβαίωση της διατήρησης του ίδιου δείκτη 
συµφόρησης (παράγραφο 6.4), θα πρέπει ο ΟΤΕ να παρέχει σε µηνιαία βάση αναλυτικά 
στοιχεία συµφόρησης για κάθε σηµείο διασύνδεσης. 

Μία (1/11) εταιρία σχολιάζει το κεφάλαιο 20 (Εγγυητική επιστολή) του ΥΠ∆ 
θεωρώντας ότι δεν θα πρέπει η εγγυητική επιστολή να απαιτείται από τον ΟΤΕ ως όρος για 
την υπογραφή της συµφωνίας διασύνδεσης. 

Μία (1/11) εταιρία, αναφερόµενη στο κεφάλαιο 4.1 του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι που 
αφορά τις περιοχές διασύνδεσης του δικτύου του ΟΤΕ, θεωρεί ότι η κατάργηση της 
υποχρέωσης  διασύνδεσης, τουλάχιστον στις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, θα έχει 
επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών όσο και στην οµαλή λειτουργία 
του δικτύου. 

Μία (1/11) εταιρία σχολιάζει την παράγραφο 4.1.5 του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, 
θεωρώντας ότι η συλλογή και ο τερµατισµός της τηλεπικοινωνιακής κίνησης για την 
περίπτωση που κάποιος Τ.Π δεν έχει διασυνδεθεί σε ορισµένες από τις έντεκα (11) βασικές 
περιοχές  διασύνδεσης του ΟΤΕ, θα πρέπει να γίνεται από τα TANDEM  κέντρα και όχι από 
τα ΑΥΚ Α-ΑΥΚ Β, ΚΟΚ Α-ΚΟΚ Β. 

Μία εταιρία (1/11) ζητάει να επανεισαχθεί ο διαχωρισµός της χρέωσης σε περιόδους 
αιχµής και µη αιχµής (Προσάρτηµα ΙΙ του ΥΠ∆) διότι θεωρεί ότι παρέχει στους Τ.Π. τη 
δυνατότητα, εκµεταλλευόµενοι τις χαµηλότερες χρεώσεις στις περιόδους µη αιχµής, να 
επιµερίσουν καλύτερα την κίνησή τους µε αποτέλεσµα να έχουν χαµηλότερα πάγια έξοδα 
δικτύου ανά λεπτό. Η δεύτερη υποστηρίζει ότι το κόστος διπλής συλλογής και διπλού 
τερµατισµού κλήσεων  είναι πολύ υψηλό. 

Μία εταιρία, (1/11) αναφερόµενη στην παράγραφο 1.Ε του Προσαρτήµατος ΙΙ του 
ΥΠ∆ που αφορά την διεθνή κίνηση, υποστηρίζει ότι τα τέλη διασύνδεσης που αφορούν 
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εισερχόµενη/εξερχόµενη διεθνή κίνηση δεν θα πρέπει να είναι αντικείµενο διαπραγµάτευσης 
µε τον ΟΤΕ, αλλά να αποτελούν µέρος του ΥΠ∆ προκειµένου να είναι ενιαία για όλους τους 
Τ.Π.. 

Μία (1/11) εταιρεία θεωρεί σχετικά µε τα κόστη για τον εξοπλισµό της σηµατοδοσίας  
(παράγραφος 4 του Προσάρτηµα ΙΙ του ΥΠ∆) ότι η κάθε πλευρά θα πρέπει να αναλαµβάνει 
τα κόστη για το δικό της εξοπλισµό και να µην καταβάλλονται τέλη σηµατοδοσίας στον 
ΟΤΕ. Σε κάθε περίπτωση θεωρεί ότι οποιοδήποτε κόστος σηµατοδοσίας του ΟΤΕ θα πρέπει 
να  συµπεριλαµβάνεται στα εκάστοτε εγκεκριµένα τέλη διασύνδεσης του ΟΤΕ . 

 Μία (1/11) εταιρία θεωρεί ότι οι χονδρικές τιµές για τις µισθωµένες γραµµές 
διασύνδεσης  (Προσάρτηµα ΙΙ, παράγραφο 5) θα πρέπει να αναγράφονται στο ΥΠ∆.  

Μία (1/11) εταιρία σχολιάζοντας  την παράγραφο που αναφέρεται στην «διαπίστωση-
αποκατάσταση σφαλµάτων» (Προσάρτηµα IV του ΥΠ∆), θεωρεί ότι ο µέγιστος χρόνος 
αποκατάστασης (48 ώρες) των µεγάλων βλαβών είναι µεγάλος, δεδοµένου ότι οι µεγάλες 
βλάβες, όπως η απώλεια δακτυλίων µετάδοσης µπορούν να επηρεάσουν τις τηλεπικοινωνίες 
ολόκληρης της χώρας. Μία (1/11) εταιρία σχολιάζοντας την παράγραφο 12.2 ΥΠ∆ σχετικά 
µε τους δείκτες ποιότητας, προτείνει να υποχρεώνεται ο ΟΤΕ στην έκδοση αναφορών 
ποιότητας για όλες τις παρεχόµενες προς τους παρόχους υπηρεσίες, καθώς επίσης και να 
ορισθούν συγκεκριµένες ενέργειες αποζηµίωσης των παρόχων . 

Μια εταιρία (1/11) θεωρεί ότι στο ΥΠ∆ θα πρέπει να προβλέπεται η  δυνατότητα 
εκµίσθωσης δικτύου κορµού από τον ΟΤΕ, καθώς επίσης και η δυνατότητα συντήρησης 
αποµακρυσµένων τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων ενός Τ.Π. από τον ΟΤΕ µε τους ίδιους 
όρους που την παρέχει στις θυγατρικές του εταιρίες.  

Μία εταιρία (1/11)  αναφέρει ότι οι Τ.Π δεν δύνανται να εκµεταλλευτούν εµπορικά 
τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας του ΟΤΕ κατά βιώσιµο τρόπο, δεδοµένου ότι ο ΟΤΕ για 
τις ανωτέρω υπηρεσίες χρεώνει τους Τ.Π τέλος κλήσης και τέλος ανά λεπτό, ενώ για τις 
αντίστοιχες υπηρεσίες χρεώνει τους δικούς του συνδροµητές µόνο τέλος κλήσης. Μία εταιρία 
(1/11)  προτείνει τροποποίηση της παραγράφου 3.3.9 του ΥΠ∆ ώστε να αυξηθεί από δέκα 
(10) ηµέρες σε δύο (2) µήνες το ελάχιστο χρονικό διάστηµα στο οποίο ο ΟΤΕ θα πρέπει να 
ενηµερώσει τον T.Π. για ενδεχόµενη εφαρµογή νέων τιµολογίων για υπηρεσίες 
προστιθέµενης αξίας.  

Μία εταιρία (1/11), σχολιάζοντας την παράγραφο 3.2.10 σχετικά µε τις  χρεώσεις για 
τις υπηρεσίες προς αριθµούς Freephone του ΟΤΕ, προτείνει την αναπροσαρµογή τους 
δεδοµένου ότι µε τις υπάρχουσες ρυθµίσεις δεν λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ο Τ.Π. 
βαρύνεται εξολοκλήρου µε το κόστος για τις γραµµές διασύνδεσης. 

Μία εταιρία (1/11) σχολιάζοντας την παράγραφο 6.5 του ΥΠ∆ σχετικά µε την 
παρεχόµενη ποιότητα προτείνει να αποσαφηνίζονται στο ΥΠ∆ οι διαδικασίες στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες κύρια κέντρα του ΟΤΕ παρουσιάσουν βλάβη µε αποτέλεσµα να 
µην είναι εφικτή η εξυπηρέτηση των πελατών των Τ.Π. Συγκεκριµένα προτείνει τον 
καθορισµό ρητρών που θα πρέπει να πληρώνει ο ΟΤΕ στους Τ.Π καθώς επίσης και 
διαδικασίες επίλυσης διαφορών σε περιπτώσεις διαφωνιών µεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π . 

 Μία εταιρία (1/11) θεωρεί ότι το κόστος συλλογής και τερµατισµού κλήσεων δεν 
έχει υπολογισθεί µε βάση τις αρχές της κοστοστρέφειας. ∆ιαµαρτύρεται ιδιαίτερα για το 
κόστος διπλού τερµατισµού θεωρώντας ότι δεν συνάδει µε την Ευρωπαική πρακτική. Τέλος 
περιγράφει έναν τρόπο υπολογισµού του κόστους για διπλό τερµατισµό µε βάση το τέλος για 
απλό τερµατισµό, συν το κόστος µεταφοράς από το δίκτυο κορµού του ΟΤΕ. Με βάση τον 
προτεινόµενο τρόπο υπολογισµού το τέλος για διπλό τερµατισµό θα πρέπει να µειωθεί από 
0.0259€, που είναι σήµερα , σε 0.0233€  . 
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Μία εταιρία (1/11)  προτείνει οι κλήσεις προς 3ψήφιες, 4ψήφιες υπηρεσίες ΟΤΕ 
(παράγραφοι 3.1.2, 3.1.3 του ΥΠ∆) να δροµολογούνται στο πλησιέστερο σηµείο 
διασύνδεσης µε τον ΟΤΕ.  

Μία εταιρία (1/11) θεωρεί ότι ο ΟΤΕ θα πρέπει να διευκρινίσει ποια είναι η περιοχή 
KEY Αθήνας, καθώς επίσης και ποια κέντρα του ΟΤΕ µπορούν να χειριστούν κλήσεις προς 
σύντοµους κωδικούς και µε ποιο format. 

Μία εταιρία (1/11) θεωρεί ότι θα πρέπει να αναπροσαρµοστούν οι ορισµοί για την 
συλλογή κλήσεων, τον τερµατισµό κλήσεων, τις υπηρεσίες πρόσβασης σε αριθµούς 807 και 
την διεθνή κίνηση.  

Μία εταιρία (1/11)  θεωρεί ότι θα πρέπει να καθοριστούν από τον ΟΤΕ και να 
συµπεριληφθούν στο ΥΠ∆ οι περιοχές στις οποίες δύναται να παρέχονται οι  3-ψήφιες και 4-
ψήφιες υπηρεσίες του ΟΤΕ (παράγραφος 3.1 του ΥΠ∆). Η ίδια εταιρία θεωρεί ότι η 
δροµολόγηση για τις ανωτέρω υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται µόνο προς τα κέντρα 
TANDEM του ΟΤΕ (παράγραφος 3.2 του ΥΠ∆). 

Μία εταιρία (1/11)  θεωρεί ότι στην παράγραφο 11.2 του ΥΠ∆ η οποία αναφέρεται σε 
τροποποιήσεις δικτύου, θα πρέπει να ορισθούν µε σαφήνεια οι όροι «δίκτυο» και «αλλαγές». 
Η ίδια εταιρία θεωρεί ότι η λίστα µε τις 3ψήφιες και 4ψήφιες υπηρεσίες του Προσαρτήµατος 
ΙΙ είναι ελλιπής και θα πρέπει να συµπληρωθεί. Επίσης προτείνει την αποσαφήνιση του όρου 
«.. ζεύξεις διασύνδεσης αρµοδιότητάς του �» η οποία αναφέρεται στο Προσάρτηµα IV.  

Μία εταιρία (1/11)  θεωρεί ότι στην παράγραφο 2.6 του ΥΠ∆ θα πρέπει να  
περιλαµβάνεται αλγόριθµος σύµφωνα µε τον οποίο ο ΟΤΕ ορίζει τις λιανικές χρεώσεις προς 
διασυνδεόµενα δίκτυα Τ.Π. Μία εταιρία (1/11)  θεωρεί ότι στο ΥΠ∆ (παράγραφος 3.2 ) θα 
πρέπει να αναφέρονται τα σηµεία παράδοσης της κίνησης για αριθµούς Freephone και 
Onephone. Επίσης θεωρεί ότι στο ΥΠ∆ δεν θα πρέπει να καθορίζονται οι χρεώσεις των Τ.Π 
προς τον ΟΤΕ, για τις συγκεκριµένες υπηρεσίες, καθώς αυτές εξαρτώνται από τα 
προκαλούµενα κόστη σε κάθε δίκτυο και εποµένως είναι διαφορετικές για κάθε Τ.Π. 

Μία εταιρία  (1/11) σχολιάζοντας την παράγραφο 6.3 του ΥΠ∆ σχετικά µε την 
µέγιστη τιµή του δείκτη συµφόρησης προτείνει να ορισθεί νέα µέγιστη τιµή για εκείνες τις 
περιπτώσεις στις οποίες το ΥΠ∆ επιβάλλει τη διασύνδεση σε συζυγή κέντρα του ΟΤΕ και 
στην οποία µια ζεύξη έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Προτείνει η τιµή αυτή να κυµαίνεται 
µεταξύ του 30% και 40%. Η ίδια εταιρία θεωρεί ότι είναι τεχνικά εφικτό και ως εκ τούτου θα 
πρέπει ο ΟΤΕ να παρέχει αυτόµατη αναδροµολόγηση κλήσεων κατά την διάρκεια εργασιών 
συντήρησης (παράγραφος 6.5). 

Μία εταιρία  (1/11) προτείνει την διαγραφή της παραγράφου 4.1.6 του ΥΠ∆  σχετικά 
µε τα προβλήµατα συµφόρησης, καθώς θεωρεί ότι η εν λόγω παράγραφος δύναται να 
χρησιµοποιηθεί καταχρηστικά από τον ΟΤΕ. Επίσης προτείνει να αναφέρονται στον πίνακα 
του Προσαρτήµατος I, παράγραφος 4.3 οι αριθµοί οι οποίοι εξυπηρετούνται ανά κέντρο, για 
όλα τα τοπικά του κέντρα. 

Μία εταιρία  (1/11) προτείνει την εισαγωγή υπηρεσίας τιµοκαταλόγου στο 
Προσάρτηµα ΙΙ παράγραφος 2.Γ του ΥΠ∆, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να 
λαµβάνουν πληροφορίες και για τους αριθµούς των παρόχων. Η ίδια εταιρία προτείνει να 
καθοριστούν µε ακρίβεια και σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα οι δοκιµές του Προσαρτήµατος 
V. 

Μία εταιρία (1/11) προτείνει στο ΥΠ∆ να ορισθούν τέλη τερµατισµού προς τους 
αριθµούς ΕΠΑΚ του ΟΤΕ το ύψος των οποίων πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει 
στους Τ.Π την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε τιµές ανταγωνιστικές µε τις 
λιανικές χρεώσεις του ΟΤΕ. Επίσης θεωρεί ότι το ΥΠ∆ θα πρέπει να περιλαµβάνει υπηρεσίες 
συλλογής κλήσεων από τα καρτοτηλέφωνα του ΟΤΕ, µε τη χρήση τηλεκαρτών των παρόχων 
(SIM cards). Ισχυρίζεται ότι η παραπάνω υπηρεσία είναι ελκυστικότερη και πιο φιλική στο 
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χρήστη από την αντίστοιχη υπηρεσία µε χρήση PIN, καθώς δεν απαιτείται η πληκτρολόγηση 
πολλών ψηφίων για την αποκατάσταση της κλήσης. 

Μία άλλη εταιρία (1/11) θεωρεί ότι τα τέλη διασύνδεσης δεν αντιστοιχούν στα τέλη 
που προκύπτουν από το κοστολογικό µοντέλο του ΟΤΕ.  

Μία εταιρία (1/11), υποστηρίζοντας ότι ο ΟΤΕ αρνείται την διαπραγµάτευση 
ειδικότερων / ευνοϊκότερων  όρων από αυτούς που περιέχονται στο ΥΠ∆, προτείνει η ΕΕΤΤ 
να αναφέρει µε τρόπο ρητό, ότι το ΥΠ∆ αποτελεί την ελάχιστη βάση σύµφωνα µε την οποία 
οι συµβαλλόµενοι µπορούν να διαπραγµατευτούν καλύτερους όρους πέραν του ισχύοντος 
ΥΠ∆. 

 

3. Ειδικοί όροι διασύνδεσης παρόχων κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων µε 
το σταθερό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του ΟΤΕ, 

 

Ε2: Θεωρείτε ότι το ισχύον ΥΠ∆2002 του ΟΤΕ ρυθµίζει επαρκώς τους όρους 
διασύνδεσης µεταξύ του σταθερού δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου του ΟΤΕ και κινητών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων και ως εκ τούτου δύναται να χρησιµοποιηθεί ως βάση για την 
σύναψη συµφωνιών διασύνδεσης µεταξύ του ΟΤΕ και των παρόχων κινητών 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων; Αιτιολογείστε την απάντησή σας.  

 
Στην παραπάνω ερώτηση απάντησαν επτά (7) εταιρίες από τις δεκαέξι (16) συνολικά 

που πήραν µέρος στην ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. 
Τρεις εταιρείες (3/7) απάντησαν θετικά µε ορισµένες προϋποθέσεις. Μία από αυτές 

θεωρεί ότι θα πρέπει να αναπροσαρµοστεί, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
δικτύων κινητής τηλεφωνίας, µόνο η παράγραφος 4.1.4 του ΥΠ∆, η οποία αναφέρεται στο 
µέγιστο όριο της κίνησης πέρα από το οποίο ο Τ.Π. οφείλει να διασυνδέεται και σε άλλη 
βασική περιοχή. Προτείνει την αύξηση του σχετικού ορίου σε 1.000.000 λεπτά 
τερµατίζουσας κίνησης στο δίκτυο του ΟΤΕ. Η άλλη θεωρεί ότι από τα αναγραφόµενα στην 
παράγραφο 4.1.4 του ΥΠ∆ θα πρέπει να εξαιρούνται οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας λόγω 
των ιδιαιτεροτήτων των δικτύων κινητής τηλεφωνίας (κινητικότητα και εποχιακή 
συµπεριφορά χρηστών). Η τρίτη εταιρία προτείνει  στο ΥΠ∆ να ρυθµίζεται το ζήτηµα της 
εφαρµογής ενιαίων τελών τερµατισµού από κάθε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας το οποίο θα 
είναι ίσο η µικρότερο από τις λιανικές τιµές που προσφέρουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 
στους πελάτες τους. 

Τέσσερις (4/7) εταιρείες απάντησαν αρνητικά. Οι λόγοι της αρνητικής τους 
απάντησης παρατίθενται στις απαντήσεις της Ερώτησης Ε3.  

 

 

Ε3: Στην περίπτωση όπου η απάντησή σας στην ερώτηση Ε2 είναι αρνητική, αναφέρετε 
αναλυτικά τους συγκεκριµένους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι το ΥΠ∆2002 δεν ρυθµίζει 
επαρκώς τους όρους διασύνδεσης µεταξύ του σταθερού δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
του ΟΤΕ και κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και παράλληλα προτείνετε τις αναγκαίες, 
κατά την γνώµη σας, τροποποιήσεις / προσθήκες, προκειµένου το ΥΠ∆ του ΟΤΕ να καλύπτει 
και την περίπτωση διασύνδεσης µεταξύ του σταθερού δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
ΟΤΕ και των κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 
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Στην παραπάνω ερώτηση  απάντησαν  τέσσερις (4) εταιρίες από τις δεκαέξι (16) 
συνολικά που πήραν µέρος στην ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. 

Μία εταιρία (1/4) θεωρεί ότι εφόσον οι υφιστάµενες συµφωνίες διασύνδεσης 
λειτουργούν αποτελεσµατικά δεν υπάρχει λόγος διαφοροποίησης αυτών. Επιπλέον, 
παραθέτει τους λόγους οι οποίοι κατά την κρίση της διαφοροποιούν τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας από τα σταθερά δίκτυα: τεράστιος όγκος αµφίδροµης κίνησης µεταξύ ΟΤΕ και 
ΕΚΤ, κινητικότητα χρηστών, µεταβολή αριθµού συνδροµητών λόγω περιαγωγής και, τέλος, 
αυξηµένο κόστος σε υποδοµή δικτύου πρόσβασης σε σχέση µε την αντίστοιχη υποδοµή για 
σταθερά δίκτυα.  

Μια (1/4) από τις εταιρίες θεωρεί ότι το  ΥΠ∆ του ΟΤΕ θα πρέπει να ρυθµίζει θέµατα 
γύρω από την αποστολή / λήψη µηνυµάτων από και προς το δίκτυο του ΟΤΕ. Επιπλέον 
προτείνει την εφαρµογή ανάλογου ΥΠ∆ και από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας µε 
δεσπόζουσα θέση, στο οποίο να προσφέρεται διασύνδεση για υπηρεσίες SMS. 

Μια άλλη (1/4) θεωρεί ότι το ΥΠ∆ του ΟΤΕ θα πρέπει να προβλέπει µε σαφήνεια την 
δυνατότητα συνεγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 

Η τελευταία από τις εταιρείες που απάντησαν (1/4) στην ερώτηση , προτείνει την 
θέσπιση του όρου της «δεσπόζουσας θέσης στην διασύνδεση των κινητών δικτύων µε τα 
σταθερά». Στη συνέχεια, αναφέρει ότι τα τέλη ανά ψηφιακή παροχή 2Mbps, σηµατοδοσίας 
και µισθωµένων γραµµών διασύνδεσης θα πρέπει να είναι τα ίδια για τους παρόχους 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, και προσαρµοσµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτρέπουν στους εναλλακτικούς παρόχους την προσφορά υπηρεσιών τερµατισµού κλήσεων 
προς κινητά δίκτυα σε ανταγωνιστικές τιµές. 

 
4. Ρύθµιση της διαδικασίας και των όρων για την κατανοµή του κόστους των 
ζεύξεων διασύνδεσης µεταξύ των διασυνδεόµενων µερών, 

 

Ε4: Ποιο από τα διασυνδεόµενα µέρη πρέπει να βαρύνεται µε το κόστος των ζεύξεων 
διασύνδεσης και γιατί; Στην περίπτωση κατά την οποία θεωρείτε ότι το ανωτέρω κόστος πρέπει 
να επιµερίζεται µεταξύ των διασυνδεόµενων µερών, µε βάση ποιο κριτήριο θεωρείτε ότι πρέπει 
να γίνεται ο επιµερισµός του κόστους;  

 

Στην παραπάνω ερώτηση απάντησαν έντεκα (11) εταιρίες από τις δεκαέξι (16) 
συνολικά που πήραν µέρος στην ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. 

Οι εννέα από αυτές (9/11) υποστηρίζουν ότι το κόστος των ζεύξεων διασύνδεσης 
πρέπει να επιµερίζεται µεταξύ των διασυνδεόµενων µερών. Κατά µία άποψη, το κόστος των 
ζεύξεων διασύνδεσης πρέπει  αρχικά να επιβαρύνει το µέρος που ζητά την διασύνδεση, και 
στη συνέχεια να επιµερίζεται, σε µηνιαία βάση, ανάλογα µε το είδος και τον όγκο της 
τηλεπικοινωνιακής κίνησης που διαβιβάζεται µεταξύ των διασυνδεόµενων µερών. ∆ύο από 
τις εννέα εταιρίες  προτείνουν ως κριτήριο για τον  επιµερισµό του κόστους διασύνδεσης τον 
όγκο της τηλεπικοινωνιακής κίνησης που εξυπηρετεί η συγκεκριµένη διασύνδεση, ενώ 
σύµφωνα µε τρεις άλλες εταιρείες ως κριτήριο για τον επιµερισµό του κόστους των ζεύξεων 
διασύνδεσης πρέπει να λαµβάνεται  µόνο ο όγκος της κίνησης που παράγεται από τα δύο 
µέρη. Μία εξ αυτών θεωρώντας ότι το θέµα είναι αρκετά σύνθετο,  προτείνει την σύσταση 
οµάδας εργασίας για τον καθορισµό ενός αλγορίθµου επιµερισµού του κόστους των ζεύξεων 
διασύνδεσης. Κατά άλλη άποψη το κόστος της πρώτης ζεύξης διασύνδεσης πρέπει να 
επιβαρύνει εξίσου τα διασυνδεόµενα µέρη. Στην περίπτωση που προκύπτει ανάγκη για νέα 
ζεύξη, αυτή θα επιβαρύνει το ένα από τα δύο µέρη µε κριτήριο το είδος της παρεχόµενης 
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υπηρεσίας για την οποία χρησιµοποιείται η εν λόγω ζεύξη. Έτσι αν η παρεχόµενη υπηρεσία 
προέρχεται από τον Τ.Π., το κόστος της εν λόγω ζεύξης θα βαρύνει τον  Τ.Π., µε εξαίρεση τις 
υπηρεσίες τερµατισµού στο δίκτυο του Τ.Π. και σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που 
προτείνεται να επιβαρύνουν τον ΟΤΕ  Μία άλλη από τις παραπάνω εταιρίες επικαλείται την 
ευρωπαική εµπειρία και πρακτική καθώς και τη διασύνδεση του δικτύου της µε 
τηλεπικοινωνιακούς φορείς του εξωτερικού  και υποστηρίζει ότι εν λόγω συµφωνίες 
βασίζονται στην αρχή  ότι κάθε πλευρά συνεισφέρει κατά ισότιµο τρόπο για κάθε Ε1 καθώς 
επίσης και για τα τέλη µισθωµένων γραµµών (µηνιαία και εφάπαξ τέλη αρχικής 
εγκατάστασης).  Μία άλλη από τις παραπάνω εταιρίες θεωρεί ότι ο επιµερισµός του κόστους 
διασύνδεσης θα πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα µε τον αν η διασύνδεση εξυπηρετεί 
µονόδροµο ή αµφίδροµο τερµατισµό κλήσεων. Στην πρώτη περίπτωση το κόστος της ζεύξης 
διασύνδεσης θα πρέπει να επιβαρύνει τον Τ.Π., ο οποίος κάνει αποκλειστική χρήση της 
συγκεκριµένης ζεύξης, ενώ στην δεύτερη θα πρέπει να επιµερίζεται κατά το ήµισυ σε κάθε 
συµβαλλόµενο µέρος. Μία εταιρεία υποστηρίζει τον επιµερισµό του κόστους διασύνδεσης 
και µάλιστα αναδροµικά για την περίπτωση που ο Τ.Π. έχει ήδη επωµισθεί το αρχικό κόστος 
διασύνδεσης, χωρίς όµως να προτείνει τρόπο επιµερισµού. 

Μια εταιρεία (1/11)  αµφισβητεί τον λόγο ύπαρξης κοινών ζεύξεων διασύνδεσης 
προτείνοντας να διατηρεί ο κάθε πάροχος τους δικούς του φορείς διασύνδεσης µέσω των 
οποίων θα αποστέλλεται κίνηση στο άλλο µέρος. 

 Μια εταιρεία (1/11) ισχυρίζεται ότι η συµµετοχή του ΟΤΕ στον επιµερισµό του 
κόστους των ζεύξεων διασύνδεσης θα προκαλέσει αύξηση των τελών διασύνδεσης καθώς 
επίσης και αύξηση των λιανικών τελών κλήσεων. Παράλληλα θεωρεί ότι το κόστος των 
ζεύξεων διασύνδεσης έχει συµπεριληφθεί στα τέλη τερµατισµού που εφαρµόζουν οι ΤΠ για 
κλήσεις προς τα δίκτυά τους. Έτσι ενδεχόµενη µείωση του κόστους των ζεύξεων 
διασύνδεσης µε µη παράλληλη µείωση των τελών τερµατισµού, θα επιφέρει ακριβότερα 
τέλη, ιδιαίτερα τα τέλη για κλήσεις από σταθερό προς κινητό.  

 
 

Ε5: Στην περίπτωση που ως κριτήρια για τον επιµερισµό του κόστους ζεύξεων 
διασύνδεσης προτείνονται ο όγκος και το είδος της τηλεπικοινωνιακής κίνησης που 
διαβιβάζεται µεταξύ των διασυνδεόµενων δικτύων, προτείνετε αλγόριθµο βάσει του οποίου θα 
γίνεται ο επιµερισµός  και θα υπολογίζεται το καταβλητέο ποσοστό κόστους. 

 
Στην παραπάνω ερώτηση απάντησαν πέντε (6) εταιρίες από τις δεκαέξι (16) συνολικά 

που πήραν µέρος στην ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. 
 Μία (1/6) εταιρεία θεωρεί ότι  το κόστος των ζεύξεων διασύνδεσης  πρέπει να 

κατανέµεται µε κριτήριο τον όγκο της εξερχόµενης κίνησης  που ανταλλάσσεται µεταξύ των 
δύο δικτύων, προτείνοντας δύο (2) αλγοριθµικές µεθόδους που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
εναλλακτικά: 

α.  ο κάθε πάροχος αναλαµβάνει εξολοκλήρου το κόστος για τις ζεύξεις 
διασύνδεσης που εξυπηρετούν κίνηση εξερχόµενη από το δίκτυό του  προς το άλλο δίκτυο 
(Λογικός ∆ιαχωρισµός των ζεύξεων διασύνδεσης). 

β.  να υπάρχει µια λογικά κοινή ζεύξη µεταξύ των δύο δικτύων το κόστος της 
οποίας επιµερίζεται µεταξύ των συµβαλλοµένων ανάλογα µε το ποσοστό της εξερχόµενης 
κίνησης από κάθε δίκτυο σε σχέση µε την συνολική κίνηση στην ζεύξη διασύνδεσης.  

Κατά άλλη άποψη, (1/6)  το κόστος των ζεύξεων διασύνδεσης πρέπει να το 
επιφορτίζεται το µέρος που ζητά την διασύνδεση µε την προϋπόθεση ότι το τέλος 
τερµατισµού ανά λεπτό προς το δίκτυό του να είναι προσαυξηµένο κατά τον αλγόριθµο:  
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((εφάπαξ τέλη / Χ) + µηνιαία τέλη) / Ψ,  
όπου: 
Χ : χρόνος απόσβεσης των εφάπαξ τελών σε µήνες, 
Ψ : µηνιαίος χρόνος κατάληψης γραµµής διασύνδεσης,  
εφάπαξ τέλη: το άθροισµα των εφάπαξ τελών θυρών και γραµµών διασύνδεσης των 

διασυνδεόµενων και  
µηνιαία τέλη: τοάθροισµα των µηνιαίων τελών θυρών και γραµµών διασύνδεσης των 

διασυνδεόµενων. 
Η επιπλέον χρέωση λόγω της αυξηµένης τιµής τερµατισµού δεν θα πρέπει σε καµία 

περίπτωση να υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους διασύνδεσης που ορίζεται ως :  
(εφάπαξ τέλη/Χ) + µηνιαία τέλη 
Σύµφωνα µε την ίδια πάντα άποψη, κάθε Τ.Π. θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 

τερµατισµού κίνησης και µέσω δικτύων transit αν κρίνει ότι είναι οικονοµικά συµφερότερο 
για αυτόν. 

Άλλη (1/6) εταιρία  θεωρεί ότι ο επιµερισµός του κόστους θα πρέπει να γίνεται µε 
βάση την κίνηση που τερµατίζει στο δίκτυο του άλλου. 

Κατά άλλη άποψη (1/6) προτείνεται ισότιµος επιµερισµός του κόστους διασύνδεσης. 
Στις περιπτώσεις εκείνες όµως, όπου πάνω από το 75% του συνολικού όγκου της κίνησης 
προέρχεται από έναν συµβαλλόµενο τότε αυτός θα πρέπει να επωµιστεί το συνολικό κόστος 
της ζεύξης. 

Άλλη (1/6) εταιρία προτείνει είτε την κατάργηση της εφάπαξ χρέωσης για τις 
ψηφιακές παροχές είτε,  εναλλακτικά, τον ορισµό εφάπαξ χρέωσης, µε βάση την διεθνή 
πρακτική, αυξηµένης κατά 20-25%, την οποία θα καταβάλει ο ΤΠ στον ΟΤΕ. Επιπλέον 
θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει επιµερισµός των παγίων τελών για τις ζεύξεις διασύνδεσης 
ανάλογα µε το είδος της κίνησης. Σύµφωνα µε την ίδια εταιρεία: 

• ο ΟΤΕ πρέπει να επιβαρύνεται µε το ποσοστό επί του συνολικού κόστους της 
ζεύξης διασύνδεσης το οποίο αντιστοιχεί σε κίνηση συλλογής κλήσεων από το 
δίκτυό του,  ενώ η επιβάρυνση του ΤΟ ισούται µε το ποσοστό επί του συνολικού 
κόστους της ζεύξης διασύνδεσης που αντιστοιχεί σε κίνηση τερµατισµού κλήσεων 
στο δίκτυο του ΟΤΕ.  

• τα τέλη για τις µισθωµένες γραµµές που χρησιµοποιούνται στις ζεύξεις 
διασύνδεσης πρέπει να υπολογίζονται µε βάση τα τιµολόγια χοντρικής διάθεσης 
µισθωµένων γραµµών 

• θα πρέπει να εφαρµοστούν και πάλι οι εκπτώσεις που εφαρµόζονταν στο ΥΠ∆ 
2001 σχετικά µε τον αριθµό των φορέων Ε1. 
Κατά άλλη άποψη (1/6)  δεδοµένου ότι η δροµολόγηση µεταξύ των δύο δικτύων δεν 

είναι απολύτως σταθερή και συµµετρική, είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί αλγόριθµος. 
Παράλληλα θεωρείται ότι στην περίπτωση εφαρµογής ενός τέτοιου αλγορίθµου θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως: 

• η ιδιαιτερότητα της κίνησης που προέρχεται µέσω των υπηρεσιών συλλογής 
κλήσεων καθώς είναι κίνηση που «δηµιουργείται» από τον ΤΠ,  

• διαφορετική απόδοση της µισθωµένης γραµµής όταν ο ΤΠ είναι πάροχος 
σταθερού δικτύου/υπηρεσιών, από όταν είναι πάροχος κινητού δικτύου/υπηρεσιών, 
λόγω των διαφορετικών τελών τερµατισµού,  

• τα σηµεία διασύνδεσης θα πρέπει να καθορίζονται µε συµφωνία των µερών και 
τέλος  

• εφόσον ο ΟΤΕ θα συµµετέχει στο κόστος των ζεύξεων διασύνδεσης θα πρέπει και 
να συµφωνεί στην διαστασιοποίηση αυτών.  
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5. Ειδικοί όροι διασύνδεσης για παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, 
 

E6 Προτείνετε εναλλακτικές µεθόδους πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και δώστε 
αναλυτική περιγραφή τους. Περιγράψτε αναλυτικά τις συµβατικές και οικονοµικές σχέσεις 
που διέπουν τα εµπλεκόµενα µέρη στις προτεινόµενες µεθόδους. Για κάθε µία από τις 
προτεινόµενες µεθόδους αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα. 

 

Στην ανωτέρω ερώτηση απάντησαν έντεκα (11) εταιρίες από τις δεκαέξι (16) που 
συνολικά πήραν µέρος στην ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. 

Έξι  εταιρίες (6/11)  υποστηρίζουν ότι πρέπει να προσφέρονται εναλλακτικές µέθοδοι 
πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και χρέωσης, έτσι ώστε ο ενδιαφερόµενος χρήστης να έχει 
ευχέρεια επιλογής εκείνης της µεθόδου που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του, και 
συγκεκριµένα τόσο η µέθοδος της χρονοχρέωσης (metered access) όσο και η  µέθοδος 
FRIACO (unmetered access), µε διάφορες παραλλαγές ή υποπεριπτώσεις. 

Μία  από τις παραπάνω εταιρείες προτείνει την αντικατάσταση του υφιστάµενου 
µοντέλου πρόσβασης / χρέωσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε η χρέωση των χρηστών να γίνεται 
από έναν φορέα. 

Ειδικότερα σχετικά µε το µοντέλο της χρονοχρέωσης αναπτύσσει δύο εναλλακτικούς 
µεθόδους χρέωσης της διασύνδεσης: 

Α)  Μέθοδος Συλλογής (Collection)  
Ο τελικός χρήστης καταβάλει τέλη µόνο στον ΠΥ∆. O ΕΠ καταβάλλει τέλη συλλογής 

κλήσης στον ΚΦΕ , ενώ ο ΠΥ∆ καταβάλλει τέλη στον ΕΠ βασιζόµενα στην µεταξύ τους 
εµπορική συµφωνία (είναι σύνηθες ο ΕΠ και ο ΠΥ∆ να ταυτίζονται). Για να είναι  βιώσιµη η 
παραπάνω λύση, προτείνεται τα τέλη διασύνδεσης για κλήσεις προς το διαδίκτυο που ο ΕΠ 
θα κληθεί να αποδόσει στον ΚΦΕ να είναι χαµηλότερα από την εκάστοτε λιανική τιµή των 
κλήσεων προς διαδίκτυο  και σε τέτοιο επίπεδο που να επιτρέπει λογικά περιθώρια 
κερδοφορίας για τους ΠΥ∆.  

Β)  Μέθοδος Τερµατισµού (Termination)  
Η µέθοδος αυτή προβλέπει χρέωση του τελικού χρήστη από τον ΚΦΕ και καταβολή 

τέλους τερµατισµού κλήσης στον ΕΠ, ο οποίος µε τη σειρά του αποδίδει τέλη στον ΠΥ∆ 
βασιζόµενα στην µεταξύ τους εµπορική συµφωνία. Στην ουσία πρόκειται για την αντίστροφη 
ροή χρέωσης σε σχέση µε τη µέθοδο Συλλογής. 

Μία άλλη από τις παραπάνω εταιρίες  προτείνει εκτός από το το κλασσικό µοντέλο 
χρονοχρέωσης, όπως περιγράφεται στ κείµενο της δηµόσιας διαβούλευσης (FRIACO) και 
την υποπερίπτωση του FRIACO όπου ο συνδροµητής έχει περιορισµένο χρόνο σύνδεσης στο 
διαδίκτυο.   

Μία άλλη εταιρεία από τις ανωτέρω, αναφέρει επιπλέον ως  εναλλακτικές µεθόδους 
πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και τις περιπτώσεις των Mobile dial-up και Mobile packet access 
(GSN � GPRS support node). 

Σύµφωνα µε την άποψη µιας εκ των ανωτέρω εταιρειών, η βιωσιµότητα της µεθόδου 
πρόσβασης του FRIACO, όπως περιγράφεται στο κείµενο της διαβούλευσης, θα εξαρτηθεί 
από την τεχνική υλοποίηση που θα ακολουθηθεί καθώς επίσης και από τα τέλη πρόσβασης. 
Προτείνει την διασύνδεση σε επίπεδο διαβιβαστικών κέντρων µε σταθερή χρέωση των 
γραµµών διασύνδεσης. Επίσης προτείνει µια εναλλακτική µορφή χρονοχρέωσης (revenue 
sharing) σύµφωνα µε την οποία τοκόστος πρόσβασης µεταφέρεται στον παροχέα του PSTN 
δικτύου. Τα πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης µεθόδου είναι ότι ο χρήστης θα έχει την 
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δυνατότητα να συνδεθεί σε όποιο παροχέα ∆ιαδικτύου επιθυµεί χωρίς να έχει την υποχρέωση 
να καταβάλει κάποια συνδροµή. Ενώ παράλληλα απλοποιεί την διαδικασία πρόσβασης 
καθώς τα τέλη θα περιλαµβάνονται στο τηλεφωνικό λογαριασµό. Παράλληλα θεωρεί ότι η 
εισαγωγή των τεχνολογιών xDSL θα ικανοποιήσει την αυξανόµενη ζήτηση για ταχύτερη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο και προτείνει ως τρόπο διάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας, ο τελικός 
χρήστης να έρχεται σε επαφή µόνο µε τον πάροχο του ∆ιαδικτύου. 

Μία από τις παραπάνω  προτείνει δύο εναλλακτικές µεθόδους υλοποίησης του  
FRIACO: η πρώτη περιλαµβάνει τη συνδροµή στον ΠΥ∆ µε ελεύθερη πρόσβαση για 
περιορισµένο χρόνο στο διαδίκτυο και χρονοχρέωση των επιπλέον κλήσεων, ενώ η δεύτερη 
περιλαµβάνει τη συνδροµή στον ΠΥ∆ µε ελεύθερη πρόσβαση για απεριόριστο χρόνο στο 
διαδίκτυο.  

Τρεις εταιρίες (3/11)  υποστηρίζουν ότι για την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο  πρέπει να 
ακολουθείται µόνο η µέθοδος της χρονοχρέωσης . 

Μία από τις παραπάνω εταιρίες, προτείνει ως µέτρο για την ανάπτυξη της σχετικής 
αγοράς και  την ενίσχυση του αναγωνισµού µεταξύ των ΠΥ∆  , τη διατήρηση των βασικών 
αρχών της ισχύουσας µεθόδου πρόσβασης µέσω ΕΠΑΚ µε δύο βασικές τροποποιήσεις:  

- τη µείωση του κόστους εισόδου κάθε νέου χρήστη και  

- τη µείωση της υπέρµετρης επιβάρυνσης των ΠΥ∆ από εκείνους τους χρήστες που 
κάνουν αλόγιστη χρήση των υπηρεσιών.  
Για την υλοποίηση των ανωτέρω η  εταιρία προτείνει τη συµµετοχή των ΠΥ∆ στα 

τηλεπικοινωνιακά έσοδα των παρόχων µε παράλληλη αύξηση του ΕΠΑΚ ή/και ενδεχόµενη 
τροποποίηση των ζωνών χρέωσης.  

Μία άλλη  από τις παραπάνω  εταιρίες αναφέρει ως λόγο για τη χαµηλή διείσδυση του 
διαδικτύου στην Ελλάδα, το υψηλό κόστος εισόδου των χρηστών, ιδιαίτερα αυτών που 
κάνουν ολιγόωρη χρήση. Για την αύξηση της διείσδυσης η παραπάνω εταιρεία προτείνει τη 
µείωση του κόστους εισόδου των νέων χρηστών µε παράλληλη επιβάρυνση των χρηστών οι 
οποίοι κάνουν πολύωρη χρήση του διαδικτύου. Για να επιτευχθεί αυτό προτείνεται η αύξηση 
της τιµής του ΕΠΑΚ, ένα µέρος της οποίας θα αποδίδεται  στον ΠΥ∆ µε παράλληλη µείωση 
από πλευράς ΠΥ∆ των τιµών συνδροµών πρόσβασης. Ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την  
επιτυχία της εν λόγω µεθόδου η εταιρεία προτείνει τις εξής: 

- το ποσοστό του ΕΠΑΚ το οποίο αποδίδεται  από τον ΚΦΕ προς τους ΠΥ∆, να είναι 
τέτοιο ώστε να καλύπτει το κόστος των ΠΥ∆ και  

- η οριστική κατάργηση των τιµολογίων της υφιστάµενης µεθόδους πρόσβασης µέσω 
ΕΠΑΚ. 

Η τέταρτη εταιρία από τις παραπάνω προτείνει εναλλακτικά ως µέθοδο πρόσβασης 
την περίπτωση της σύνδεσης µέσω µισθωµένης γραµµής µε τον Εναλλακτικό Πάροχο, ο 
οποίος είναι ταυτόχρονα και πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου. Σ΄ αυτήν την περίπτωση ο 
χρήστης επιβαρύνεται µε το κόστος εκµίσθωσης της γραµµής καθώς επίσης και µε το κόστος 
που αντιστοιχεί στην ταχύτητα σύνδεσης. Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι ο 
χρήστης έχει για αποκλειστική χρήση τη µισθωµένη γραµµή µε αποτέλεσµα τηδυνατότητα 
παροχής εγγυηµένης ποιότητας υπηρεσίων. Προκειµένου να γίνει πιο ελκυστική η παραπάνω 
µέθοδος, η εν λόγω εταιρία προτείνει τη µείωση των τιµών των µισθωµένων γραµµών.. 
Επίσης θεωρεί ότι η χρήση των τεχνολογιών xDSL θα επιτρέψει τη σηµαντική αύξηση της 
διείσδυσης του διαδικτύου στην Ελλάδα. 

Μία εταιρία (1/11)  αναφέρει ότι για την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο  πρέπει να 
ακολουθείται µόνο  η µέθοδος FRIACO. Συγκεκριµένα προτείνει τη µεθοδολογία  FRIACO, 
θεωρώντας όµως ότι θα πρέπει να οριστούν:  
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- τα κόστη διασύνδεσης του Εναλλακτικού Παρόχου µε τον ΟΤΕ, 

-  τα κόστη διασύνδεσης του ΕΠ µε τον ΠΥ∆ και το σηµείο που θα γίνεται 
συγκέντρωση των κλήσεων (σηµείο περισυλλογής) για παράδοση στον ΕΠ.  

Παράλληλα προτείνει  ως σχήµα χρεώσεων το αντίστοιχο µε εκείνο που εφαρµόζεται 
στην Αγγλία, σύµφωνα µε το οποίο,   τα κόστη χωρίζονται σε: κόστος ανά φορέα FRIACO 
(γραµµή Ε1) και κόστος ανά πόρτα FRIACO στα διαβιβαστικά κέντρα  του ΟΤΕ.  

Ο ΟΤΕ θα  συλλέγει τις κλήσεις FRIACO από τα τοπικά του κέντρα και θα τις 
προωθεί στα διαβιβαστικά κέντρα που είναι πλησιέστερα, όπου ο ΕΠ θα τις συλλέγει για 
προώθηση στον ΠΥ∆ (σε περίπτωση που δεν παρέχει υπηρεσίες ∆ιαδικτύου) ή στο δίκτυο 
του, όπου και έχει σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο.  

Μια εταιρία (1/11) αναφέρει τις υπάρχουσες εναλλακτικές µεθόδους πρόσβασης στο 
διαδίκτυο ( µε χρήση ΕΠΑΚ, µε χρήση ΚΕΦ µέσω της διασύνδεσης, µε χρήση ΑΠΤΒ και µε 
χρήση δορυφορικών συνδέσεων), υποστηρίζοντας ότι η παροχή FRIACO µέσω του PSTN 
δικτύου θα δηµιουργούσε τεχνικά προβλήµατα στο δίκτυο καθώς και προβλήµατα ποιότητας 
των παρεχόµενων υπηρεσιών ενώ παράλληλα θα είχε οδηγούσε σε οικονοµική επιβάρυνση 
των χρηστών σταθερής τηλεφωνίας. 

 
 

Στην παραπάνω ερώτηση απάντησαν δώδεκα (12) εταιρίες από τις δεκαέξι (16) που 
συνολικά πήραν µέρος στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. 

Πέντε εταιρίες (5/12)  συµφωνούν ότι η εισαγωγή του FRIACO στην Ελληνική αγορά 
πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο θα βοηθήσει στην περαιτέρω διείσδυση του ∆ιαδικτύου στη 
Ελλάδα. Μία από τις παραπάνω θεωρεί ότι η ΕΕΤΤ θα πρέπει να αναλάβει χωριστή 
πρωτοβουλία για την επίλυση των τεχνικών και οικονοµικών ζητήµατα που διέπουν την 
εισαγωγή του FRIACO.  

Μία άλλη εταιρία (1/12)  πιστεύει ότι θα βοηθήσει σε περιορισµένη έκταση, διότι 
θεωρεί ότι το FRIACO απευθύνεται σε συγκεκριµένες κατηγορίες χρηστών, οι οποίοι είναι 
ήδη χρήστες του διαδικτύου και οι οποίοι κάνουν πολύωρη χρήση του διαδικτύου. Επίσης 
σηµειώνει ότι η επιτυχία της εισαγωγής του FRIACO θα εξαρτηθεί και από τους 
οικονοµικούς όρους παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας.   

Μία άλλη εταιρία (1/12) απλά το χαρακτηρίζει µία σηµαντική επιλογή. 
Μία άλλη εταιρία (1/12) πιστεύει ότι η εισαγωγή του FRΙACO θα βοηθήσει µεν στην 

ανάπτυξη του ανταγωνισµού στην αγορά του διαδικτύου, δεν θα βοηθήσει όµως στην αύξηση 
της διείσδυσης του διαδικτύου στην Ελλάδα.  

Κατά άλλη άποψη  (1/12)  η εισαγωγή του FRIACO  θα βοηθήσει υπό την 
προυπόθεση ότι θα είναι οικονοµικότερη για τον τελικό χρήστη σε σχέση µε το υπάρχον 
σχήµα.  

Κατά την κατηγορηµατική άποψη τεσσάρων εταιρειών  (4/12) η εισαγωγή του 
FRIACO δεν θα βοηθήσει την αγορά. Μία  από αυτές θεωρεί ότι το FRIACO θα βοηθήσει 
µόνο αυτούς που κάνουν πολύωρη χρήση του διαδικτύου ενώ θα έχει αρνητικές συνέπειες 
στη διείσδυση του διαδικτύου καθώς θα οδηγήσει σε αυξήσεις των πάγιων χρεώσεων 
πρόσβασης. ∆ύο από τις παραπάνω εταιρίες  εκτιµούν ότι το ενδιαφέρον για το FRIACO θα 
είναι περιορισµένο, επισηµαίνοντας ότι, δεδοµένου του πάρα πολύ χαµηλού κόστους 
πρόσβασης, η χαµηλή διείσδυση του διαδικτύου στην Ελλάδα πιθανότατα σχετίζεται µε 

E7 Θεωρείτε ότι η εισαγωγή του FRIACO στην Ελληνική αγορά πρόσβασης στο 
∆ιαδίκτυο θα βοηθήσει στην περαιτέρω διείσδυση του ∆ιαδικτύου στη Ελλάδα και την 
ανάπτυξη του ανταγωνισµού στην σχετική αγορά και γιατί; 
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θέµατα κουλτούρας, κλίµατος, έλλειψη εξοικείωσης µε Η/Υ στις µεγάλες ηλικίες του 
πληθυσµού και γενικότερα χαµηλή διείσδυση των Η/Υ, καθώς και έλλειψη ελληνικού 
περιεχοµένου. Κατά µία άποψη  ,  η  εισαγωγή του FRIACO δεν µπορεί να αποτελέσει  
πρόσφορη λύση για την Ελλάδα, δεδοµένης της πολυπλοκότητας των τεχνικών λύσεων που 
απαιτούνται για την οµαλή εφαρµογή του FRIACO αλλά και της χρονοβόρας διαδικασίας 
ωρίµανσης των εµπορικών συµφωνιών των επιµέρους φορέων. 

 

 

E8: Το δεδοµένο ότι ενδεχόµενη εισαγωγή του FRIACO σε ένα σταθερό δηµόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο, δύναται να µεταβάλει σηµαντικά τα δεδοµένα τηλεφωνικής κίνησης, 
εξαιτίας των διαφοροποιήσεων που εµφανίζουν οι κλήσεις για πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο από 
τις τηλεφωνικές κλήσεις (π. χ. διάρκεια κλήσεων, συχνότητα επαναλήψεων σε περίπτωση 
κατειληµµένου), καθιστά κατά την γνώµη σας αναγκαία την ύπαρξη συγκεκριµένης µεθόδου 
προστασίας του σταθερού δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου από συµφόρηση λόγω υψηλής 
κίνησης; Προτείνετε και περιγράψτε αναλυτικά µεθόδους προστασίας του. 

 
Στην παραπάνω ερώτηση απάντησαν οκτώ (8) εταιρίες από τις δεκαέξι (16) που 

συνολικά πήραν µέρος στην ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. 
H ύπαρξη συγκεκριµένης µεθόδου προστασίας του σταθερού δηµόσιου τηλεφωνικού 

δικτύου από συµφόρηση λόγω υψηλής κίνησης θεωρείται αναγκαία από έξι εταιρίες (6/8). 
Μία από αυτές προτείνει ως βραχυπρόθεσµη λύση, τη διασύνδεση µόνο στα διαβιβαστικά 
κέντρα του ΟΤΕ ενώ µακροπρόθεσµα εισηγείται τη δηµιουργία ενός νέου δικτύου IP, 
επισηµαίνοντας ότι, τουλάχιστον αρχικά, η αύξηση της κίνησης δεν αναµένεται να είναι 
άµεση λόγω της χαµηλής διείσδυσης του διαδικτύου.  

Μία άλλη από τις παραπάνω εταιρείες προτείνει το διαχωρισµό της κίνησης 
διαδικτύου από την τηλεφωνική κίνηση, σε σηµεία όσο το δυνατόν κοντινότερα στον τελικό 
χρήστη µε διασύνδεση του εναλλακτικού φορέα στο τοπικά κέντρα του ΟΤΕ, θεωρώντας ως 
ιδανική λύση τη δηµιουργία ενός νέου δικτύου IP.  

Μία άλλη από τις παραπάνω εταιρείες προτείνει ως µέτρο προστασίας την 
διαχωρισµό των ζεύξεων διασύνδεσης που χρησιµοποιούνται για µεταφορά φωνής από τις 
ζεύξεις που χρησιµοποιούνται για µεταφορά κίνησης διαδικτύου .  

Κατά µία άποψη   (1/8) τα πιθανά προβλήµατα από την εφαρµογή του FRIACO δεν 
είναι ακριβώς γνωστά . Θεωρεί όµως ότι η κατάλληλη τοποθέτηση των ζεύξεων διασύνδεσης 
καθώς επίσης και η διευκόλυνση συνεγκατάστασης θα επέτρεπε την αποφυγή πιθανών 
προβληµάτων.  

Μία άλλη εταιρία (1/8) πιστεύει ότι δεν είναι  άµεσα αναγκαία κάποια µέθοδος  
προστασίας καθώς ακόµα και µε την  εφαρµογή του FRIACO, που θα καθιστά την 
µεγαλύτερη παραµονή στο ∆ιαδίκτυο πιο ελκυστική, οι χρήστες δεν αναµένεται να αυξήσουν 
κατά πολύ την µέση διάρκεια σύνδεσης στο άµεσο µέλλον. 

 
 

E9: Θεωρείτε ότι οι υπηρεσίες πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται στις προσφερόµενες από τον ΟΤΕ υπηρεσίες στα πλαίσια του 
δηµοσιευόµενου ΥΠ∆ και γιατί; Αν ναι, ποιες αρχές θεωρείτε ότι πρέπει να ακολουθεί η 
τιµολόγηση των ανωτέρω υπηρεσιών; 
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Στην παραπάνω ερώτηση απάντησαν δέκα (10) εταιρίες από τις δεκαέξι (16) που 
συνολικά πήραν µέρος στην ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. 

Έξι εταιρίες (6/10) θεωρούν ότι οι υπηρεσίες πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο θα πρέπει  να 
συµπεριλαµβάνονται στις προσφερόµενες από τον ΟΤΕ υπηρεσίες στα πλαίσια του 
δηµοσιευόµενου ΥΠ∆, µε κατάλληλη οικονοµική αναπροσαρµογή (κοστοστρεφή 
τιµολόγηση των σχετικών υπηρεσιών ) και  ιδιαίτερα των τελών τερµατισµού προς αριθµούς 
ΕΠΑΚ    

Τρεις εταιρίες (3/10)  προτείνουν τη δηµοσίευση ξεχωριστού ΥΠ∆ στο οποίο θα 
συµπεριλαµβάνονται οι υπηρεσίες πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο  

Μία εταιρία (1/10) θεωρεί ότι το υπάρχον ΥΠ∆ ήδη περιέχει υπηρεσίες πρόσβασης 
στο διαδίκτυο µέσω χρήσης της υπηρεσίας συλλογής κλήσεων. Παράλληλα επισηµαίνει ότι 
το FRIACO δεν συγκαταλέγεται στις υπηρεσίες που θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στο 
ΥΠ∆ βάσει του Π∆ 165/99.   

 
6. Φορητότητα � προεπιλογή 

 
E10 : Ποια θέµατα πρέπει να περιλαµβάνει το Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης του 

ΟΤΕ αναφορικά µε την προεπιλογή φορέα; Αναπτύξτε τις απόψεις σας . 

 
Όλοι οι συµµετέχοντες στη ∆ηµόσια  ∆ιαβούλευση που ανταποκρίθηκαν στην 

ερώτηση αυτή (9/9) θεωρούν ότι το Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης του ΟΤΕ πρέπει, 
εκτός των οριζοµένων από τις κανονιστικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ, να περιλαµβάνει τα 
οικονοµικά στοιχεία και τις διαδικασίες παροχής της Προεπιλογής Φορέα (ΠΦ). Επίσης, 
τρεις από τους συµµετέχοντες (3/9) θεωρούν ότι το ΥΠ∆ του ΟΤΕ πρέπει να περιλαµβάνει 
στοιχεία αναφορικά µε το SLA που πρέπει να παρέχει ο ΟΤΕ. Τέλος, ένας από τους 
συµµετέχοντες (1/9) κρίνει απαραίτητη τη θέσπιση ενός Κώδικα ∆εοντολογίας που θα 
µπορούσε να αναφέρεται στο ΥΠ∆. 

Τα οικονοµικά στοιχεία που πρέπει, κατά τη γνώµη των συµµετεχόντων, να 
περιέχονται στο ΥΠ∆ του ΟΤΕ περιλαµβάνουν: 

α) το κόστος ενεργοποίησης γραµµής για κάθε είδος γραµµής (πχ PSTN, ISDN),  
β) το κόστος σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για προεπιλογή φορέα, 
γ) τα τέλη συλλογής κλήσεων. 
Τα ανωτέρω µεγέθη πρέπει να υπόκεινται σε κοστοστρέφεια, σύµφωνα µε το ισχύον 

κανονιστικό πλαίσιο. Μάλιστα, ένας από τους συµµετέχοντες (1/9) προσθέτει ότι στο ΥΠ∆ 
πρέπει να αναφέρεται πως ισχύει η αρχή της αναδροµικότητας σε περίπτωση που οι τιµές που 
ανακοινώνονται από τον ΟΤΕ δεν έχουν γίνει αποδεκτές ως κοστοστρεφείς από την ΕΕΤΤ. 

Σχετικά µε τις διαδικασίες, έξι από τους συµµετέχοντες (6/9) αναφέρονται αναλυτικά 
στη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων των συνδροµητών για προεπιλογή φορέα. 
Επιπλέον, τρεις από αυτούς (3/6) αναφέρονται και στις διαδικασίες ενεργοποίησης των 
παρόχων, οι οποίες ξεκινούν από την υποβολή στον ΟΤΕ της αίτησης των παρόχων για να 
ενεργοποιηθούν ως προεπιλεγµένοι φορείς µέχρι τη στιγµή που θα ολοκληρωθούν επιτυχώς 
οι δοκιµές ορθής λειτουργίας. Συγκεκριµένα, προτείνεται το ΥΠ∆ να περιλαµβάνει :  

Α) σχετικά µε την ενεργοποίηση των εναλλακτικών παρόχων 
α) την αίτηση του τηλεπικοινωνιακού παρόχου στον ΟΤΕ για τη σύναψη συµφωνίας 

διασύνδεσης για προεπιλογή φορέα 
β) τις δοκιµές ορθής λειτουργίας 
γ) το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα των ενεργειών από την υποβολή της αίτησης µέχρι 

την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών 
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δ) τις λειτουργίες που επιτελεί ο ΟΤΕ προκειµένου να προωθήσει τις κλήσεις προς 
τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο 

ε) τις υποχρεώσεις του ΟΤΕ και των παρόχων για τη διασφάλιση της παρεχόµενης 
υπηρεσίας στο συνδροµητή 

στ) τις τυχόν ασυµβατότητες της προεπιλογής φορέα µε άλλες υπηρεσίες  
ζ) το χρόνο και τον τρόπο τιµολόγησης για τα κόστη ενεργοποίησης ανά γραµµή 
η) τις διαδικασίες επίλυσης διαφωνιών που πιθανόν να ανακύψουν στα πλαίσια των 

διαδικασιών 
Β) σχετικά µε την ενεργοποίηση των συνδροµητών 
α) την  αίτηση προεπιλογής φορέα, την οποία θα συµπληρώνει ο συνδροµητής για την 

παροχή της υπηρεσίας 
β) τα σηµεία, τον τρόπο και το ωράριο  παραλαβής των αιτήσεων από τον ΟΤΕ 
γ)τους τρόπους ενηµέρωσης των τηλεπικοινωνιακών παρόχων για τις ενεργοποιήσεις/ 

απενεργοποιήσεις µε βάση τις επιλογές των συνδροµητών που περιέχονται στις αιτήσεις 
τους, ιδίως στις περιπτώσεις τροποποίησης ή ακύρωσης της διευκόλυνσης. 

Τέσσερις από τους συµµετέχοντες (4/9) θεωρούν ότι για την προεπιλογή φορέα 
πρέπει να  υπάρχει η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και εν γένει να 
καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και του 
ΟΤΕ. 

Αναφορικά µε το SLA που πρέπει να παρέχει ο ΟΤΕ,  ένας από τους συµµετέχοντες 
θεωρεί ότι επιπρόσθετα θα πρέπει να προβλεφθούν και οριστούν ποινικές ρήτρες  : 

α) σε περιπτώσεις παράβασης των υποχρεώσεων και των χρονοδιαγραµµάτων αυτών 
(µη τήρηση προθεσµιών ενεργοποίησης, άρνηση διεκπεραίωσης αίτησης, περιορισµός 
αριθµού ενεργοποιήσεων) αλλά και 

β) σε περιπτώσεις που ο ΟΤΕ θα εφαρµόζει πρακτικές αθέµιτου ανταγωνισµού 
απέναντι στους πελάτες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων (για παράδειγµα παροχή ειδικών 
εκπτωτικών πακέτων σε αυτούς, επικοινωνία µε αυτούς κατά το χρονικό διάστηµα της 
ενεργοποίησης κοκ) 

Οι ρήτρες θα καταβάλλονται µε συµψηφισµό των οφειλών του Τ.Π. προς τον ΟΤΕ. 
Σύµφωνα µε την πρόταση ενός (1/3) από τους ανωτέρω συµµετέχοντες, το SLA για την 
Προεπιλογή Φορέα πρέπει να περιλαµβάνει ενδεικτικά τα εξής στοιχεία:  

 
Ενέργεια Μέτρο 

επίδοσης 
Στόχος 

επίδοσης 
Ρήτρα 

αστοχίας 

Επιτυχής 
τερµατισµός δοκιµών 
ΠΦ και έναρξη της 
υπηρεσίας. 

Ηµέρες από 
την επίτευξη 
συµφωνίας για την 
ΠΦ. 

35 ηµέρες 

Το 1/20 του 
κόστους 
ενεργοποίησης 
φορέα για κάθε 
ηµέρα πέραν του 
στόχου, χωρίς 
ανώτατο όριο. 

Παραλαβή 
αίτησης συνδροµητή 
για ΠΦ. 

Ηµέρες από 
την υπογραφή της 
αίτησης από τον 
συνδροµητή. 

 

2 εργάσιµες 
ηµέρες για το 100% 
των αιτήσεων. 

 
10 € για κάθε 

αίτηση ανά πλήρη 
εργάσιµη ηµέρα. 

Ενεργοποίηση 
αίτησης για ΠΦ και 
ενηµέρωση σχετικά µε 

Την εποµένη 
εργάσιµη ηµέρα µετά 
την ενεργοποίηση 

5 εργάσιµες 
ηµέρες από την 
παραλαβή της 

€20 ανά 
αίτηση ανά εργάσιµη 
µέρα ή µέρος αυτής. 
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την ολοκλή-ρωση 
αυτής. 

αλλά όχι αργότερα 
από την 5η ηµέρα 
µετά την λήψη της 
αίτησης του 
συνδροµητή. 

αίτησης, για το 
100% των 
αιτήσεων. 

Αποκατάσταση 
λειτουργίας ΠΦ. 

 
 

Ώρες από την 
ειδοποίηση του Τ.Π. 
στον ΟΤΕ, ότι έχει 
διακοπή η ΠΦ για 
κάποιον (ους) 
συνδροµητή (ές). 

4 ώρες για 
το 100%  των 
περιπτώσεων. 

€ 20 ανά 
γραµµή ανά ηµέρα ή 
µέρος αυτής. 

 
Τέλος, ο συµµετέχων στη διαβούλευση που κρίνει απαραίτητη τη θέσπιση ενός 

Κώδικα ∆εοντολογίας προτείνει αυτός να περιλαµβάνει θέµατα διαφάνειας τιµολογίων, 
προώθησης της υπηρεσίας προεπιλογής φορέα, διασφάλισης του απορρήτου και της 
εµπιστευτικότητας, συµβολαίων των συνδροµητών και κακής χρήσης του help desk. 

 
Ειδικοί όροι διασύνδεσης όσον αφορά την εισαγωγή φορητότητας και προεπιλογή, 
 
E11:  Περιγράψτε αναλυτικά τις διαδικασίες που απαιτείται να αναπτυχθούν από τον 

ΟΤΕ και τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την παροχή της Προεπιλογής Φορέα στους 
συνδροµητές. Ιδίως αναφερθείτε στις διαδικασίες διεκπεραίωσης αιτήσεων συνδροµητών, 
τη διενέργεια δοκιµών (testing), καθώς και τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ 
των παρόχων. Θεωρείτε ότι οι διαδικασίες αυτές πρέπει να περιλαµβάνονται στο Υπόδειγµα 
Προσφοράς ∆ιασύνδεσης του ΟΤΕ  ή/και στις επιµέρους συµφωνίες διασύνδεσης και γιατί; 

 
Στην παραπάνω ερώτηση απάντησαν οκτώ (8) εταιρίες από τις δεκαέξι (16) που 

συνολικά πήραν µέρος στην ∆ηµόσια  ∆ιαβούλευση. 
Καταρχήν σηµειώνεται ότι τέσσερις από αυτές (4/8) πιστεύουν ότι θα πρέπει να 

εξετασθεί η δυνατότητα αυτοµατοποιηµένης (µέσω ειδικού λογισµικού) διαδικασίας 
ενεργοποίησης της προεπιλογής φορέα. Συγκεκριµένα, οι εναλλακτικοί πάροχοι πρέπει να 
µπορούν να χρησιµοποιούν ειδικό λογισµικό, το οποίο θα επιτρέπει την αυτόµατη εισαγωγή 
στοιχείων αίτησης στο σύστηµα του ΟΤΕ, καθώς και πιθανόν την αυτοµατοποιηµένη 
ενεργοποίηση της υπηρεσίας σε συγκεκριµένο χρόνο. Η ύπαρξη ενός απλού και εύχρηστου 
ηλεκτρονικού συστήµατος θα οδηγήσει στη γρηγορότερη, ευκολότερη και 
αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των αιτηµάτων προεπιλογής των συνδροµητών. 

Οι διαδικασίες οι οποίες προτείνεται να αναπτυχθούν από τον ΟΤΕ και τους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την παροχή της Προεπιλογής Φορέα συνοψίζονται ως  
ακολούθως:  

1. Εξέταση αιτήµατος ενεργοποίησης παρόχου για προεπιλογή Φορέα   
Η αίτηση του τηλεπικοινωνιακού παρόχου (Τ.Π.) προς τον ΟΤΕ για να συναφθεί 

συµφωνία διασύνδεσης που προβλέπει την Προεπιλογή Φορέα πρέπει να αναφέρει την 
υπηρεσία του ΟΤΕ στην οποία απευθύνεται το αίτηµα, τα στοιχεία της υφιστάµενης  
συµφωνίας διασύνδεσης (εάν αυτή υφίσταται), τα στοιχεία του νοµίµου εκπροσώπου, τον 
κωδικό προεπιλογής φορέα που έχει εκχωρηθεί στον πάροχο και µη δεσµευτική πρόβλεψη 
για τον αριθµό των αιτήσεων συνδροµητών που εκτιµάται ότι θα κατατεθούν. Επίσης, πρέπει 
να αναφέρει τα σηµεία  επικοινωνίας µεταξύ παρόχων και ΟΤΕ, καθώς και συγκεκριµένες 
ώρες επικοινωνίας.  
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Σε 15 ηµέρες από την κατάθεση του αιτήµατος, ο ΟΤΕ είναι υποχρεωµένος να 
καλέσει τον νόµιµο εκπρόσωπο του τηλεπικοινωνιακού παρόχου για την υπογραφή της 
συµπλήρωσης της υφιστάµενης συµφωνίας διασύνδεσης µε την πρόβλεψη της προεπιλογής 
φορέα.  

2. Οι δοκιµές ορθής λειτουργίας.  
Το µέγιστο χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβήσει από την σύναψη συµφωνίας µέχρι 

την επιτυχή περάτωση των σχετικών δοκιµών θα πρέπει να είναι 35 ηµέρες. Η προτεινόµενη 
από ένα συµµετέχοντα διαδικασία δοκιµών είναι η εξής:  

Ο ΟΤΕ ενεργοποιεί τον Τ.Π. για προεπιλογή σε όλα τα κέντρα του στην Ελλάδα, 
όπου αυτό επιτρέπεται βάσει της τεχνολογίας των κέντρων. Η διαδικασία αυτή πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός 15 εργασίµων ηµερών. Με την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών ο ΟΤΕ 
ειδοποιεί τον Τ.Π. εγγράφως. 

 Ο Τ.Π. υποβάλλει κατάσταση µέχρι 2 γεωγραφικούς αριθµούς ανά αστικό κέντρο 
ΟΤΕ και για ένα πλήθος από 1 µέχρι 40 αστικά κέντρα, καθώς και τις αντίστοιχες αιτήσεις 
συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο νόµος.  

Ο ΟΤΕ ενεργοποιεί µέσα σε 5 εργάσιµες ηµέρες τις αιτήσεις αυτές, και αναφέρει  
µέχρι το τέλος των 5 ηµερών ποιες γραµµές ενεργοποιήθηκαν.  

Επί 5 εργάσιµες ηµέρες χρήσης των γραµµών αυτών, τόσο ο ΟΤΕ όσο και ο Τ.Π. 
καταγράφουν την τηλεφωνική κίνηση, όπως θα έκαναν κανονικά για λόγους χρέωσης του 
πελάτη. Στο τέλος αυτής της περιόδου, ο ΟΤΕ παραδίδει κατάσταση µε τους γεωγραφικούς 
αριθµούς που συµµετείχαν στην δοκιµή, την ηµεροµηνία και ώρα ενεργοποίησης της ΠΦ, 
την ηµεροµηνία και ώρα που τελείωσε η καταγραφή, τον συνολικό αριθµό των επιτυχηµένων 
κλήσεων που έχουν γίνει µέσα σε αυτή την περίοδο και την συνολική διάρκεια αυτών.  

Αν το πλήθος και η διάρκεια των κλήσεων που έχει καταγράψει ο Τ.Π. δεν απέχει 
πέρα από το 1% από τα στοιχεία που παραδίδει ο ΟΤΕ για κάθε γεωγραφικό αριθµό, 
θεωρείται ότι οι δοκιµές είναι επιτυχείς.  

Αν οι δοκιµές δεν είναι επιτυχείς, τότε τα δύο µέρη πρέπει να επιλύσουν τα 
προβλήµατα εντός 10 ηµερών. Σε περίπτωση µη επίλυσης, ο Τ.Π. έχει το δικαίωµα να 
προσφύγει στην ΕΕΤΤ, και να ζητήσει εφαρµογή του SLA.  

Οι δοκιµές πρέπει να περιλαµβάνουν µετρήσεις ποιότητας παροχής του CLI και 
γενικότερα τεχνικής συµβατότητας. 

3. Υποδοχή Αιτήσεων Συνδροµητών για Προεπιλογή Φορέα από τον ΟΤΕ   
Θεωρείται κρίσιµος ο καθορισµός της διαδικασίας παραλαβής των αιτήσεων από τον 

ΟΤΕ και προτείνεται  η υλοποίηση ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ΟΤΕ µε τα 
προεπιλεγµένα δίκτυα µε σκοπό την ανταλλαγή των αιτήσεων προεπιλογής ώστε να καταστεί 
αποδοτικότερη η διαδικασία επικοινωνίας µεταξύ των παρόχων. Πρέπει να καθοριστούν τα 
σηµεία, ο τρόπος και το ωράριο παραλαβής των αιτήσεων προεπιλογής φορέα καθώς και ο 
τρόπος πιστοποίησης παραλαβής της αίτησης.  

Ένας από τους συµµετέχοντες αναφέρεται στο θέµα του µεγάλου πλήθους  των 
αποδεικτικών παραλαβής. ∆εδοµένου ότι αναµένεται ο αριθµός των αιτήσεων να είναι 
µερικές χιλιάδες την εβδοµάδα, πρέπει να εκδίδονται αντίστοιχα αποδεικτικά (µερικές 
χιλιάδες) µε την παραλαβή της αίτησης. Η διαδικασία προτείνεται να αντιµετωπίζεται από το 
πληροφοριακό σύστηµα του ΟΤΕ.  

4. ∆ιεκπεραίωση Αιτήσεων Συνδροµητών για Προεπιλογή Φορέα από τον ΟΤΕ   
Πέρα από τα οριζόµενα στην κανονιστική απόφαση της ΕΕΤΤ, η συγκεκριµένη 

διαδικασία προτείνεται να περιλαµβάνει ενηµέρωση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων για τις 
ενεργοποιήσεις/ απενεργοποιήσεις µε βάση τις επιλογές των συνδροµητών, ιδίως στις 
περιπτώσεις τροποποίησης ή ακύρωσης της διευκόλυνσης της προεπιλογής φορέα. 
Συγκεκριµένα προτείνεται : 
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η ενηµέρωση από τον ΟΤΕ του προεπιλεγµένου δικτύου για την ενεργοποίηση της 
υπηρεσίας, ώστε αυτό να µπορεί να  γνωστοποιεί στο συνδροµητή  την έναρξη της 
υπηρεσίας,   

στην περίπτωση νέας αίτησης προεπιλογής από συνδροµητή που τροποποιεί τις 
επιλογές του, ο ΟΤΕ, εκτός από το νέο προεπιλεγµένο δίκτυο, να ενηµερώνει και το 
προηγούµενο δίκτυο για την ακύρωση / απενεργοποίηση,  

ο ΟΤΕ να υποβάλει κατάσταση µε τις αιτήσεις που ενεργοποιήθηκαν την 
προηγούµενη εργάσιµη εκπρόθεσµα (πέρα από την προθεσµία των 7 εργάσιµων ηµερών από 
την παραλαβή της αίτησης). 

Ένας από τους συµµετέχοντες προτείνει την απόρριψη από τον ΟΤΕ κάθε νέας 
αίτησης για προεπιλογή από τον ίδιο συνδροµητή, η οποία υποβάλλεται εντός του χρονικού 
διαστήµατος των 7 ηµερών κατά το οποίο εξετάζεται η αρχική αίτησή του και τησχετική 
ενηµέρωση  του αρχικού προεπιλεγµένου παρόχου, εκτός και εάν προηγουµένως ο 
συνδροµητής ακυρώσει την αίτηση προεπιλογής στον αρχικό πάροχο. 

Επίσης, ένας από τους συµµετέχοντες θεωρεί ότι οι τυχόν ασυµβατότητες της 
Προεπιλογής Φορέα µε άλλες υπηρεσίες που έχει ο ιδιοκτήτης της τηλεφωνικής γραµµής 
(π.χ. φραγή εξερχόµενων κλήσεων) πρέπει να συµπεριληφθούν στο ΥΠ∆. Εάν δεν 
συµπεριλαµβάνονται, τότε θεωρείται ότι µε την ενεργοποίηση της Προεπιλογής Φορέα, οι 
τυχόν φραγές της τηλεφωνικής σύνδεσης αίρονται για κλήσεις που γίνονται µε Προεπιλογή 
Φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει εντός της προθεσµίας των 2 ηµερών από την 
παραλαβή της αίτησης, ο ΟΤΕ να αναφέρει στον Τ.Π. τυχόν υφιστάµενες φραγές.  

5. Αναφορές Εποπτείας προς την ΕΕΤΤ    
Η ΕΕΤΤ πρέπει να ενεργοποιήσει µηχανισµό ελέγχου της τήρησης των χρονικών 

πλαισίων που τίθενται στον Κανονισµό εισαγωγής της Προεπιλογής Φορέα και να µην 
περιορίζεται µόνο στις καταγγελίες των εναλλακτικών παρόχων.  

Επίσης, προτείνεται να γίνεται παράλληλα µία περιοδική αναφορά προς την ΕΕΤΤ 
από τον ΟΤΕ που θα περιέχει το συνολικό αριθµό ενεργοποιήσεων προεπιλογής, το πλήθος 
ενεργοποιήσεων ανά πάροχο και τον αντίστοιχο αριθµό αιτήσεων που εκκρεµούν συνολικά 
και ανά πάροχο.  

6. Θέσπιση Κώδικα ∆εοντολογίας µεταξύ των Παρόχων 
Ένας από τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση που απάντησαν στην παρούσα 

ερώτηση (1/8) κρίνει απαραίτητη τη θέσπιση ενός κώδικα δεοντολογίας.  Ο κώδικας πρέπει 
να περιλαµβάνει θέµατα διαφάνειας τιµολογίων, προώθησης της υπηρεσίας προεπιλογής 
φορέα, διασφάλισης του απορρήτου και της εµπιστευτικότητας, συµβολαίων των 
συνδροµητών και κακής χρήσης του help desk. Οι διαδικασίες πρέπει να οριστούν στον 
κώδικα εκ των προτέρων και να συµµορφώνονται µε αυτές όλοι οι πάροχοι. Οι πάροχοι θα 
πρέπει να προωθούν την υπηρεσία προεπιλογής φορέα κατά τρόπο που να µην 
παραπληροφορεί τους καταναλωτές. ∆εν πρέπει να υλοποιούν την προεπιλογή φορέα χωρίς 
την πλήρη και συνειδητή συγκατάθεση του καταλανωτή και χωρίς την υπογραφή σύµβασης. 
Οι πάροχοι θα πρέπει να ενηµερώνουν τους συνδροµητές κατά τρόπο διαφανή και σαφή για 
τα τιµολόγιά τους και για τον τρόπο που γίνονται οι χρεώσεις πριν από την υπογραφή της 
σύµβασης. Οι συµβάσεις θα πρέπει να περιγράφουν µε τρόπο σαφή και κατανοητό όλους 
τους όρους και ιδιαίτερα τη διαδικασία παροχής της προεπιλογής φορέα, τον τρόπο 
πληρωµής των λογαριασµών και τον τρόπο λήξης τους. Οι πάροχοι θα πρέπει να φροντίζουν 
για τη συµβατότητα και συµµόρφωσή τους µε τις διαδικασίες του υπόχρεου παροχής της 
διευκόλυνσης προεπιλογής φορέα στους συνδροµητές του. Οι πάροχοι δεν θα πρέπει να 
κάνουν κακή χρήση του help desk της εταιρείας τους, όπως για παράδειγµα να κάνουν 
αρνητικά σχόλια για άλλους παρόχους ή να διαφηµίζουν τις δικές τους υπηρεσίες. 
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Τέλος, όλες οι εταιρίες που απάντησαν στο σχετικό υποερώτηµα (5/5) πιστεύουν ότι 
οι ανωτέρω διαδικασίες πρέπει να περιλαµβάνονται στο Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης 
του ΟΤΕ. 

 

 
Στην ερώτηση αυτή απάντησαν δέκα από τους συµµετέχοντες στη ∆ιαβούλευση 

(10/16). Οι οκτώ από αυτούς (8/10) θεωρούν ότι το Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης του 
ΟΤΕ πρέπει, εκτός των οριζοµένων από τις κανονιστικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ, να 
περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία και τις διαδικασίες παροχής της Φορητότητας Αριθµών 
(ΦΑ).  Επίσης, δύο από αυτούς (2/8) κρίνουν ότι το ΥΠ∆ πρέπει να συµπεριλαµβάνει 
περιγραφή των εναλλακτικών τεχνικών λύσεων που υποστηρίζονται από τον ΟΤΕ για την 
υλοποίηση της φορητότητας αριθµών (π.χ. oR, AC). Επίσης, ένας από αυτούς (1/8) θεωρεί 
ότι το ΥΠ∆ του ΟΤΕ πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία αναφορικά µε το SLA που πρέπει να 
παρέχει ο ΟΤΕ. Ακόµη, ένας από αυτούς (1/8) κρίνει απαραίτητη τη θέσπιση ενός Κώδικα 
∆εοντολογίας που θα µπορούσε να αναφέρεται στο ΥΠ∆. Αντίθετα, δύο εταιρίες (2/10) 
θεωρούν ότι, καθώς δεν έχει ακόµα αποσαφηνιστεί η ακριβής τεχνική και διαδικαστική 
υλοποίηση της φορητότητας, δεν µπορούν ακόµα να υποβάλουν συγκεκριµένες προτάσεις 
και θα ήταν σωστότερο το θέµα να συµπεριληφθεί στο επόµενο ΥΠ∆. 

Τα οικονοµικά στοιχεία που πρέπει, κατά τη γνώµη των συµµετεχόντων, να 
περιέχονται στο ΥΠ∆ του ΟΤΕ περιλαµβάνουν: 

α) το κόστος συναλλαγής,  
β) το κόστος επαναδροµολόγησης, 
γ) το κόστος µεταφοράς, που πρέπει να είναι χαµηλότερο από τα τέλη διαβίβασης 

κλήσης ανά είδος σύνδεσης (single, double), 
ανάλογα µε τη λύση που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση της φορητότητας. 

Μάλιστα, ένας από τους συµµετέχοντες (1/8) προσθέτει ότι τα ανωτέρω µεγέθη πρέπει να 
βασίζονται στην κοστοστρέφεια, την αµοιβαιότητα και πρέπει να επιτρέπουν στους 
εναλλακτικούς παρόχους να εισέλθουν στο χώρο αυτό, ενώ ταυτόχρονα να είναι άµεσα 
ανταγωνιστικοί. 

Σχετικά µε τις διαδικασίες, οι οκτώ εταιρίες θεωρούν ότι το Υπόδειγµα Προσφοράς 
∆ιασύνδεσης του ΟΤΕ πρέπει να περιλαµβάνει τις διαδικασίες µεταφοράς και ενεργοποίησης 
αριθµών από το αριθµοδοτικό φάσµα του ΟΤΕ στα δίκτυα των υπολοίπων παρόχων, 
συµπεριλαµβανοµένων των χρονικών περιθωρίων. Επιπλέον, τρεις από αυτούς (3/8) 
αναφέρονται και στις διαδικασίες σύναψης συµφωνιών µεταξύ των παρόχων και του ΟΤΕ για 
τη φορητότητα αριθµών. Συγκεκριµένα, προτείνεται το ΥΠ∆ να περιλαµβάνει :  

Α) σχετικά µε την ενεργοποίηση των εναλλακτικών παρόχων 
α) την αίτηση του τηλεπικοινωνιακού παρόχου προς τον ΟΤΕ για τη σύναψη 

συµφωνίας που προβλέπει τη φορητότητα αριθµών 
β) τις δοκιµές ορθής λειτουργίας 
γ) το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα των ενεργειών από την υποβολή της αίτησης µέχρι 

την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών 
δ) τις λειτουργίες που επιτελεί ο ΟΤΕ προκειµένου να προωθήσει τις κλήσεις προς 

τον πάροχο-δέκτη 
ε) το χρόνο και τον τρόπο τιµολόγησης για τα κόστη ενεργοποίησης ανά γραµµή 
Β) σχετικά µε την ενεργοποίηση των συνδροµητών 

E12: Ποια θέµατα θεωρείτε ότι πρέπει να περιλαµβάνει το Υπόδειγµα Προσφοράς 
∆ιασύνδεσης του ΟΤΕ αναφορικά µε τη φορητότητα αριθµών; Αναπτύξτε τις απόψεις 
σας. 
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α) την  αίτηση φορητότητας, την οποία θα συµπληρώνει ο συνδροµητής για την 
παροχή της υπηρεσίας και στην οποία θα φαίνεται και το τρόπος που ο συνδροµητής που 
µεταφέρει τον αριθµό του επιθυµεί να υλοποιηθεί η διαδικασία 

β) τα σηµεία, τον τρόπο και το ωράριο υποδοχής των αιτήσεων από τον ΟΤΕ 
γ) τη διαδικασία επικοινωνίας ανάµεσα στον ΟΤΕ και τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο 

κατά την υλοποίηση της φορητότητας αριθµού και της νέας δροµολόγησης 
δ) το µέγιστο όριο αριθµών που µπορεί να εξυπηρετεί µηνιαία ο ΟΤΕ. 
ε) τους λόγους απόρριψης αίτησης συνδροµητή για φορητότητα 
στ) τη διαδικασία µε την οποία θα ακυρώνεται η προηγούµενη µεταφορά στον 

πάροχο-δέκτη και θα ενεργοποιείται νέα µεταφορά σε άλλον πάροχο. 
ζ) τη διαδικασία που θα εξασφαλίζει στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα να έχει 

σταθερή πρόσβαση στις υπηρεσίες φωνής/δεδοµένων από την αρχή της µεταφοράς του στο 
δίκτυο του παρόχου-δέκτη και στην περίπτωση δυσλειτουργίας της διασύνδεσης (π.χ. 
διατήρηση των δεδοµένων δροµολόγησης του συνδροµητή από τον πάροχο- δότη για 2 
µέρες). 

 η) τη διαδικασία που θα εξασφαλίζει ότι η ποιότητα των υπηρεσιών προς τον τελικό 
χρήστη διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, αντίστοιχα µε τα επίπεδα υπηρεσιών που θα 
παρέχονταν σε αυτόν εάν δεν είχε µεταφερθεί. 

Εδικότερα, για την εκκίνηση της διαδικασίας φορητότητας, ένας  από τους 
συµµετέχοντες  στη ∆ιαβούλευση θεωρεί ως αρχή της διαδικασίας την υποβολή από το 
συνδροµητή αίτησης στον πάροχο-δότη για τη µεταφορά του αριθµού και το κλείσιµο του 
λογαριασµού. Ο συνδροµητής στη συνέχεια θα απευθύνεται στον πάροχο-δέκτη του αριθµού 
για να ανοίξει καινούργιο λογαριασµό µε τον αριθµό που θα µεταφερθεί. Κατόπιν ο πάροχος-
δέκτης επικοινωνεί µε τον πάροχο-δότη για να επιβεβαιώσει τη διακοπή της σύνδεσης και το 
κλείσιµο του λογαριασµού, καθώς και την ανταλλαγή άλλων απαιτούµενων πληροφοριών. Η 
επικοινωνία του συνδροµητή µε τον πάροχο-δότη κρίνεται απολύτως απαραίτητη γιατί 
µεταξύ του παρόχου και του συνδροµητή υπάρχει συµβόλαιο, για την διακοπή του οποίου 
απαιτείται σχετική υπογραφή. Αντίθετα, ένας άλλος από τους συµµετέχοντες προτείνει την 
ακόλουθη διαδικασία : 

α) Ο πάροχος-δέκτης αιτείται από τον πάροχο-δότη την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. 
β) Ο πάροχος-δότης ελέγχει τη δυνατότητα του τελικού χρήστη να µεταφερθεί. 
γ) Σε χρόνο προκαθορισµένο ο πάροχος-δότης πρέπει : ι) να ενεργοποιήσει την 

υπηρεσία και να ενηµερώσει το δέκτη πάροχο (π .χ .3 µέρες) ή ιι) να αρνηθεί την υπηρεσία 
(π .χ . 1 µέρα) 

δ) Ο πάροχος-δέκτης ενηµερώνει την κεντρική Εθνική Βάση ∆εδοµένων για την 
Φορητότητα (στην 2η  φάση από 1η Ιουλίου). 

Επίσης, ένας από τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση προτείνει τους ακόλουθους 
λόγους απόρριψης µιας αίτησης συνδροµητή για φορητότητα : 

α) ο συνδροµητής έχει κάποιας µορφής περιοριστικό συµβόλαιο σχετικά µε τη χρήση 
του αριθµού (π.χ. ελάχιστος χρόνος συµβολαίου) 

β) ο συνδροµητής έχει εκκρεµείς οφειλές προς τον πάροχο-δότη 
γ) τα προσωπικά στοιχεία της αίτησης που αποστέλλει ο πάροχος-δέκτης διαφέρουν 

από τα στοιχεία που διαθέτει ο πάροχος-δότης 
Σχετικά µε τις εναλλακτικές τεχνικές λύσεις που υποστηρίζονται από τον ΟΤΕ για την 

υλοποίηση της φορητότητας αριθµών, δύο από τους συµµετέχοντες στη διαβούλευση 
θεωρούν ότι το ΥΠ∆ του ΟΤΕ πρέπει να περιγράφει αναλυτικά το τεχνικό  πλαίσιο των δύο 
φάσεων υλοποίησης, δηλαδή τόσο κατά την περίοδο εφαρµογής της αµοιβαίας εξαρτηµένης 
λύσης (Ιανουάριος 2003-Ιούνιος 2003), όσο και κατά την περίοδο της ανεξάρτητης λύσης 
(από τον Ιούλιο 2003). Οι δυνατότητες υλοποίησης πρέπει να έχουν στόχο τη µικρότερη 
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δυνατή µετατροπή στα δίκτυα των παρόχων-δεκτών. Επίσης, ένας από αυτούς (1/2) θεωρεί 
ότι πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του τρόπου αναζήτησης δεδοµένων, ειδικά 
κατά τη δεύτερη φάση υλοποίησης (All call uery και uery on Release). Οι πάροχοι από τους 
οποίους γίνεται η εκκίνηση της κλήσης και ειδικά οι µικρότεροι, πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα ενηµέρωσης από τον πάροχο-δότη ότι ο καλούµενος αριθµός έχει µεταφερθεί και 
στη συνέχεια να εφαρµόζουν oR. Ακόµη, ένας από αυτούς τους συµµετέχοντες (1/2) 
προσθέτει ότι τα προθέµατα δροµολόγησης πρέπει να είναι µέρος του ΥΠ∆. 

Τέλος, ένας από τους συµµετέχοντες θεωρεί απαραίτητη την σύσταση ενός Κώδικα 
∆εοντολογίας, ο οποίος µπορεί να αναφέρεται στο ΥΠ∆ και µε τον οποίο θα 
συµµορφώνονται οι πάροχοι, όχι µόνο εθελοντικά αλλά θα θεωρείται υποχρέωσή τους να 
υπογράφουν και να συµµορφώνονται µε τον Κώδικα αυτόν, ο οποίος θα ανανεώνεται και θα 
εκσυγχρονίζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ο Κώδικας πρέπει να περιλαµβάνει θέµατα 
διαδικασιών υλοποίησης, διαφάνειας τιµολογίων, συµβολαίων των συνδροµητών, τεχνικής 
συµβατότητας και κακής χρήσης του help desk καθώς και θέµατα προώθησης της υπηρεσίας 
φορητότητας αριθµών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι πάροχοι θα πρέπει να προωθούν 
την υπηρεσία φορητότητας κατά τρόπο που να µην παραπληροφορεί τον πελάτη, δεν θα 
πρέπει να υλοποιούν την υπηρεσία της φορητότητας χωρίς την πλήρη και συνειδητή 
συγκατάθεση του πελάτη και χωρίς την υπογραφή σχετικής σύµβασης, δεν θα πρέπει να 
προσφέρουν κίνητρα, όπως δώρα και ειδικά bonus στους πελάτες, προκειµένου να 
ενεργοποιήσουν την υπηρεσία της φορητότητας και δεν θα πρέπει να εκδίδουν και να 
κυκλοφορούν πληροφορίες παραπλανητικές ή υποτιµητικές για τις υπηρεσίες άλλων 
παρόχων.  

 

 

 

Στην παραπάνω ερώτηση απάντησαν εννέα (9) εταιρίες από τις 16 που συνολικά 
πήραν µέρος στην ∆ηµόσια  ∆ιαβούλευση. ∆ύο από αυτές (2/9) θεωρούν ότι, καθώς δεν έχει 
ακόµα αποσαφηνιστεί η ακριβής τεχνική και διαδικαστική υλοποίηση της φορητότητας, δεν 
µπορούν ακόµα να υποβάλουν συγκεκριµένες προτάσεις και θα ήταν σωστότερο το θέµα να 
µεταφερθεί στο επόµενο ΥΠ∆. Οι υπόλοιπες εταιρείες προτείνουν εκτός από τις διαδικασίες 
που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων φορητότητας και αναφέρονται στην 
προηγούµενη ερώτηση, να περιλαµβάνονται στο ΥΠ∆ του ΟΤΕ :  

• Όλες οι υπηρεσίες που αφορούν φορητότητα των εξής αριθµών: γεωγραφικών, ΙΙ∆, 
προσωπικών, ατελούς χρέωσης, µεριζόµενου κόστους, κλήσης µέσω καρτών, πρόσβασης 
σε υπηρεσίες δεδοµένων και πρόσθετης χρέωσης (για υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης 
προς ενήλικες και προς όλους). 
•  Η υπηρεσία Επαναδροµολόγησης : ο ΟΤΕ θα πρέπει να παρέχει σε άλλους 
εναλλακτικούς παρόχους την πληροφορία σωστής δροµολόγησης της κλήσης, στην 
περίπτωση που δεν διατηρούν δική τους βάση δεδοµένων σχετικά µε τους 
µεταφερόµενους αριθµούς, αλλά διαθέτουν διασύνδεση µε όλους τους παρόχους τηλεπ. 
υπηρεσιών.  

E13: ∆εδοµένων των υποχρεώσεων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων για τη 
δροµολόγηση των κλήσεων µε την εισαγωγή της φορητότητας αριθµών, αναλύστε τις υπηρεσίες 
που αφορούν τη φορητότητα γεωγραφικών και µη γεωγραφικών αριθµών και πρέπει, κατά τη 
γνώµη σας, να περιέχονται στο Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης του ΟΤΕ.  
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• Η υπηρεσία Μεταφοράς: ο ΟΤΕ πρέπει να αναλαµβάνει να µεταφέρει κλήσεις που του 
αποδίδονται από κάποιο πάροχο προς κάποιον άλλο µε τον οποίο δεν έχει διασύνδεση. 
Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος διατηρεί βάση δεδοµένων σχετικά µε τη φορητότητα. 
• Η υπηρεσία συνδυασµού Επαναδροµολόγησης και Μεταφοράς:  Στην περίπτωση  
αυτή ο πάροχος που είναι διασυνδεδεµένος µε τον ΟΤΕ δεν διαθέτει δική του  βάση 
δεδοµένων µεταφεροµένων αριθµών αλλά και δεν διατηρεί εν γένει διασύνδεση µε άλλους 
παρόχους. Ο ΟΤΕ πρέπει να αναλαµβάνει να εκτελέσει τις διαδικασίες 
επαναδροµολόγησης και µεταφοράς για λογαριασµό του παρόχου. Τα ανωτέρω µπορούν 
να ισχύσουν και  για τις κλήσεις προς δίκτυα κινητών υπηρεσιών χρησιµοποιώντας ως 
ενδιάµεσο το δίκτυο του ΟΤΕ. 
• Η υπηρεσία προώθησης κλήσης σε αριθµό που έχει µεταφερθεί.  
• Η πληροφόρηση (off-line) καλούντος ότι ο αριθµός έχει µεταφερθεί και η αντίστοιχη 
για την κλήση αυτή χρέωση. 

Επίσης, δύο από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (2/7) θεωρούν ότι στο ΥΠ∆ του ΟΤΕ 
πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά κάθε εναλλακτικός τεχνικός τρόπος υλοποίησης  (ΑC ή 
oR). 

 
 

 
Όλοι οι συµµετέχοντες στη δηµόσια διαβούλευση που απάντησαν στην ερώτηση αυτή 

(8/8) θεωρούν ότι  η υπηρεσία που παρέχεται από τους σύντοµους κωδικούς της σειράς 138, 
πρέπει να περιλαµβάνεται στο Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης του ΟΤΕ. ∆ύο από 
αυτούς  (2/8) διευκρινίζουν ότι στο ΥΠ∆ του ΟΤΕ πρέπει να περιλαµβάνεται αποκλειστικά 
και µόνο η πρόσβαση στον κωδικό 138ΧΨ που αφορά την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης 
Πελατών του ΟΤΕ. Αντίθετα, κατά τη γνώµη τους, η πρόσβαση στους κωδικούς 138ΧΨ των 
λοιπών παρόχων από το δίκτυο του ΟΤΕ, δεν θα πρέπει να καλύπτεται από το ΥΠ∆ γιατί δεν 
αποτελεί υπηρεσία τερµατισµού στο δίκτυο του ΟΤΕ. 

Αναφορικά µε τον τρόπο τιµολόγησης, τρεις από τους επτά συµµετέχοντες στη 
διαβούλευση που ανταποκρίθηκαν στο υποερώτηµα αυτό (3/7) θεωρούν ότι πρέπει να 
εφαρµόζονται τα τέλη συλλογής κλήσεων.  ∆ύο από τους συµµετέχοντες (2/7) θεωρούν ότι η 
τιµολόγηση πρέπει να προκύπτει ως αποτέλεσµα εµπορικής συµφωνίας µεταξύ των δικτύων. 
Ειδικότερα, ένας από αυτούς (1/2) θεωρεί ότι στην περίπτωση του ΟΤΕ, για λόγους ισότιµης 
µεταχείρισης, πρέπει να ακολουθείται η τιµολόγηση για τα τέλη πρόσβασης σε λοιπούς 
σύντοµους κωδικούς του ΟΤΕ, όπως αυτοί περιγράφονται στο υφιστάµενο ΥΠ∆. Επίσης, 
ένας από τους συµµετέχοντες (1/7) θεωρεί ότι πρέπει να εφαρµόζονται τα τέλη τερµατισµού 
ανά δίκτυο. Επίσης, ένας από τους συµµετέχοντες (1/7) προτείνει η υπηρεσία που παρέχεται 
από τους σύντοµους κωδικούς της σειράς 138 να αποτελεί υπηρεσία χωρίς χρέωση µεταξύ 
όλων των παρόχων. Σηµειώνεται ότι ένας από τους ανωτέρω συµµετέχοντες (1/7) θεωρεί ότι 
στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει απευθείας διασύνδεση µεταξύ δύο δικτύων και ο ΟΤΕ 
παρέχει υπηρεσίες διαβίβασης κλήσεων, τότε πρέπει να εφαρµόζεται η χρέωση single και 
double transit. 

Τέλος, ο βασικότερος όρος παροχής της υπηρεσίας που αναφέρεται από τους 
παρόχους είναι η αµοιβαιότητα, δηλ. η παροχή της υπηρεσίας αµφίδροµα στα δίκτυα που 

E14: Θεωρείτε ότι η υπηρεσία που παρέχεται από τους σύντοµους κωδικούς της 
σειράς 138 πρέπει να περιλαµβάνεται στο Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης του ΟΤΕ Α.Ε. 
και γιατί; Εάν ναι, περιγράψτε αναλυτικά τους όρους παροχής της εν λόγω υπηρεσίας και 
ιδιαίτερα τον τρόπο τιµολόγησης.  
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δεσµεύονται µε τη σύµβαση διασύνδεσης. Άλλος όρος που αναφέρεται είναι οι κλήσεις να 
παραδίδονται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σηµείο τερµατισµού. Επίσης αναφέρεται ότι η 
υπηρεσία πρέπει να είναι προσβάσιµη  24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 µέρες την εβδοµάδα. 

 

7. ∆ιασύνδεση και υπηρεσίες SMS 
 

 
Στην παραπάνω ερώτηση απάντησαν εννέα (9) εταιρίες από τις δεκαέξι (16) που 

συνολικά πήραν µέρος στη ∆ηµόσια  ∆ιαβούλευση. 
Έξι (6/9) εταιρείες προτείνουν µεθόδους υλοποίησης  της συγκεκριµένης υπηρεσίας. 
Ειδικότερα µια  εκ των ανωτέρω  προτείνει  τις εξής δύο (2) µεθόδους υλοποίησης: 
-σύµφωνα µε τον πρώτο τρόπο, ο πάροχος της υπηρεσίας υλοποιεί ένα κέντρο 

διαχείρισης µηνυµάτων από το οποίο θα δροµολογούνται τα µηνύµατα προς τις υπηρεσίες 
εκτάκτου ανάγκης, 

σύµφωνα µε τον δεύτερο τρόπο, το κέντρο διαχείρισης µηνυµάτων υπάρχει µόνο 
στους κινητούς παρόχους, και µέσω της διασύνδεσης µε τους υπόλοιπους παρόχους γίνεται η 
αµφίδροµη επικοινωνία. Οι κλήσεις προς υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης διαβιβάζονται από τα 
δίκτυα των άλλων παρόχων και καταλήγουν στους κινητούς παρόχους, οι οποίοι και θα 
δροµολογούν την κλήση προς τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης. Σε αυτή την περίπτωση µόνο 
οι κινητοί πάροχοι έχουν συνάψει συµφωνίες διασύνδεσης µε τις υπηρεσίες εκτάκτου 
ανάγκης και οι υπόλοιποι πάροχοι πληρώνουν ένα εύλογο τίµηµα που καθορίζεται από τον 
κινητό πάροχο. Η ίδια πάντα εταιρεία επισηµαίνει ότι πριν από οποιαδήποτε τελική απόφαση 
θα πρέπει να διερευνηθούν οικονοµικά θέµατα όπως η χρηµατοδότηση ή µη των συσκευών 
από τις εταιρίες που παρέχουν την υπηρεσία, καθώς επίσης και θέµατα τεχνικής 
συµβατότητας. 

Μία άλλη  εταιρία προτείνει για την υλοποίηση της παραπάνω υπηρεσίας την 
εγκατάσταση σε κάθε υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης εξυπηρετητών (server) οι οποίοι θα 
διασυνδέενται µέσω IP µε τον εξυπηρετητή (gateway server) των δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας. Έτσι τα µηνύµατα SMS θα δροµολογούνται από κάθε δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας στον εξυπηρετητή της αντίστοιχης υπηρεσίας εκτάκτου ανάγκης. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ορθή υλοποίηση της ανωτέρω µεθόδου είναι η διαλειτουργικότητα 
µεταξύ των εξυπηρετητών. Προτείνεται ο καθορισµός των προδιαγραφών να ανατεθεί σε 
ανεξάρτητο φορέα.  

Μία άλλη εταιρία προτείνει την υλοποίηση της συγκεκριµένης υπηρεσίας από 
ανεξάρτητο φορέα ο οποίος ήδη παρέχει ή προτίθεται να παρέχει παρόµοιες υπηρεσίες. Για 
την υλοποίηση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η διασύνδεση του φορέα µε το δίκτυο του 
ΟΤΕ καθώς επίσης και µε το δίκτυο των κινητών παρόχων. Επίσης οι φορείς υπηρεσιών 
εκτάκτου ανάγκης θα πρέπει να προµηθευτούν κατάλληλες συσκευές όπου θα απεικονίζονται 
τα επείγοντα µηνύµατα. Επισηµαίνει ότι για την διασύνδεση του ανεξάρτητου φορέα µε το 
δίκτυο του ΟΤΕ δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές. Τέλος σηµειώνεται ότι 
απαιτούνται ειδικές συσκευές από την πλευρά του αποστολέα και του παραλήπτη οι οποίες 
είναι διαθέσιµες στο εµπόριο.  

 Άλλη εταιρεία σηµειώνει  ότι η υπηρεσία πρόσβασης σε αριθµούς εκτάκτου ανάγκης 
µέσω SMS δεν έχει υλοποιηθεί ούτε στα κινητά δίκτυα και προτείνει ένα σχέδιο ενεργειών 
για την υλοποίηση της παραπάνω υπηρεσίας τα κυριότερα σηµεία του οποίου είναι: ανάθεση 

E15: Προτείνετε και περιγράψτε αναλυτικά µεθόδους υλοποίησης της υπηρεσίας 
πρόσβασης σε αριθµούς εκτάκτου ανάγκης µέσω SMS. 
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της ευθύνης µελέτης, σχεδιασµού, υλοποίησης, υποστήριξης και λειτουργίας στις αντίστοιχες 
οµάδες έργου, καθορισµός της υπηρεσίας µε όρους "έκτασης" της υπηρεσίας (ποιες 
υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης θα προσφερθούν), οµάδων χρηστών της υπηρεσίας (ποια άτοµα 
µε ειδικές ανάγκες) και µεθόδων πρόσβασης στην υπηρεσία (ποιες τεχνολογίες ανταλλαγής 
µηνυµάτων), καθορισµός χρονικού πλαισίου και προϋπολογισµού, σχεδιασµός και 
αξιολόγηση της υπηρεσίας σε συνεργασία µε τις επιλεχθείσες οµάδες χρηστών. 

Μία εταιρία  προτείνει να αναλάβει ένας κρατικός φορέας τον σχεδιασµό, την 
ανάπτυξη (υποδοµή και λογισµικό), τη λειτουργία και την υποστήριξη του αντίστοιχου 
συστήµατος µε το µέγιστο δυνατό βαθµό ασφαλείας. Επίσης σηµειώνει ότι η ίδια µέσω του 
δικτύου της έχει την δυνατότητα να εξασφαλίσει την αποστολή γραπτών µηνυµάτων από 
τους συνδροµητές της προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

Άλλη εταιρία (1/9)  τονίζει ότι η υπηρεσία πρόσβασης σε αριθµούς εκτάκτου ανάγκης 
µέσω SMS, δεν είναι διαθέσιµη από τον ΟΤΕ, οπότε είναι πρόωρο να εκτιµηθούν οι  τεχνικές 
απαιτήσεις διασύνδεσης.   

Κατά άλλη άποψη (1/9) δεν προβλέπεται η παροχή SMS στο σταθερό δίκτυο του 
ΟΤΕ. 

 
 

 
Στην παραπάνω ερώτηση απάντησαν δέκα (10) εταιρίες από τις δεκαέξι (16) που 

συνολικά πήραν µέρος στην ∆ηµόσια  ∆ιαβούλευση. 
Από αυτές πέντε  (5) εταιρίες  (5/10) απάντησαν ότι οι υπηρεσίες SMS θα πρέπει να 

συµπεριλαµβάνονται στις προσφερόµενες από τον ΟΤΕ υπηρεσίες στα πλαίσια του 
δηµοσιευόµενου ΥΠ∆. Μία (1/5) από αυτές  το αιτιολογεί υποστηρίζοντας ότι οι υπηρεσίες 
SMS αποτελούν πλέον σηµαντικό µέρος της χρήσης των τηλεφωνικών δικτύων. ∆ύο (2/5) 
από αυτές θεωρούν ότι η τιµολόγηση των ανωτέρω υπηρεσιών πρέπει να ακολουθεί την αρχή 
της κοστοστρέφειας και της αµοιβαιότητας.  

Μία από τις παραπάνω εταιρείες κάνει εκτενή αναφορά στους λόγους για τους 
οποίους θεωρεί ότι οι υπηρεσίες SMS θα πρέπει να περιέχονται στα σχετικά ΥΠ∆. 
Συγκεκριµένα, αναφέρει ότι : 

-υπάρχει ανάγκη τόνωσης του ανταγωνισµού στην παροχή υπηρεσιών SMS, ιδιαίτερα 
στην Ελλάδα όπου η συγκεκριµένες υπηρεσίες είναι πολύ δηµοφιλείς,  

-η µη παροχή τους από δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας στερεί τόσο τον ΟΤΕ όσο και  
τους εναλλακτικούς φορείς σηµαντικά έσοδα καθώς επίσης και  τους χρήστες σταθερής 
τηλεφωνίας  από την δυνατότητα να απολαµβάνουν νέες υπηρεσίες ενώ υποστηρίζει ότι -
υπάρχει ευρωπαϊκή τάση και εµπειρία για την εισαγωγή της υπηρεσίας αποστολής και λήψης 
SMS από σταθερά τηλέφωνα. Επιπλέον θεωρεί ότι η ΕΕΤΤ θα πρέπει να πάρει όλα τα 
αναγκαία µέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν διαφανείς και ανταγωνιστικοί όροι  διασύνδεσης 
µεταξύ των φορέων που παρέχουν την συγκεκριµένη υπηρεσία και των εταιριών κινητής 
τηλεφωνίας. Σχετικά µε την τιµολόγηση της εν λόγω υπηρεσίας η ίδια εταιρεία θεωρεί ότι 
εφόσον η αποστολή µηνυµάτων SMS από σταθερά δεν διαφοροποιείται από κλήσεις φωνής, 
η χρέωση θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις χρεώσεις για αντίστοιχες υπηρεσίες 
διασύνδεσης (συλλογή, τερµατισµό, διαβίβαση) λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται 
για την αποστολή SMS µηνυµάτων (περίπου 5-10 δευτερόλεπτα και εποµένως περίπου το 1/6 

E16: Θεωρείτε ότι οι υπηρεσίες SMS θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις 
προσφερόµενες από τον ΟΤΕ υπηρεσίες στα πλαίσια του δηµοσιευόµενου ΥΠ∆ και γιατί; Αν 
ναι, ποιες αρχές θεωρείτε ότι πρέπει να ακολουθεί η τιµολόγηση των ανωτέρω υπηρεσιών; 
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των αντίστοιχων τελών για τις υπηρεσίες διασύνδεσης). Τέλος προτείνει την ανάπτυξη 
ειδικής αριθµοδότησης για τη δηµιουργία ειδικών µοντέλων είσπραξης του τιµήµατος 
αποστολής και λήψης SMS, µε σκοπό την ανάπτυξη ειδικών κατηγοριών χρέωσης SMS 
(premium rate). 

Μία εταιρία (1/10) θεωρεί ότι υπηρεσίες SMS θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στο 
ΥΠ∆, όταν η υλοποίησή τους θα έχει φτάσει σε τελική µορφή και οι ρόλοι των 
εµπλεκοµένων µερών θα έχουν αποσαφηνιστεί. 

Σύµφωνα µε τέσσερις εταιρίες (4/10) οι υπηρεσίες SMS  δεν θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται στο ΥΠ∆. Τρεις από αυτές το αιτιολογούν υποστηρίζοντας ότι η 
αποστολή SMS σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αποτελεί αντικείµενο της Καθολικής 
Υπηρεσίας η οποία εξαιρείται από το κανονιστικό πλαίσιο για τη διασύνδεση (Οδηγία 
97/33), ενώ η τέταρτη θεωρεί ότι εφόσον οι συγκεκριµένες υπηρεσίες δεν προσφέρονται από 
τον ΟΤΕ στους συνδροµητές του, δεν είναι δυνατό να προσφερθεί και ο τερµατισµός SMS σε 
σταθερά δίκτυα. 

 

8. Άλλα ζητήµατα σχετικά µε την ∆ιασύνδεση 

 

Στην παραπάνω ερώτηση απάντησαν τέσσερις (4) εταιρίες από τις δεκαέξι (16) που 
συνολικά πήραν µέρος στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. 

Μία εταιρία (1/4)  παρουσιάζει τα σηµερινά προβλήµατα επικοινωνίας µεταξύ του 
ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων και ζητά να ενσωµατωθούν  στο ΥΠ∆ συγκεκριµένες 
διαδικασίες επικοινωνίας µεταξύ του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων, οι οποίες θα 
µπορούν να ελέγχονται από την ΕΕΤΤ. Θεωρεί ότι έτσι θα λυθούν οι µεγάλες καθυστερήσεις 
που παρουσιάζονται από πλευράς ΟΤΕ ιδιαίτερα στις περιπτώσεις παροχής ζεύξεων 
διασύνδεσης. 

Επίσης προτείνει το ΥΠ∆ να µην ισχύει για τις θυγατρικές εταιρείες, ή θυγατρικές 
θυγατρικών του ΟΤΕ, δεδοµένου ότι έτσι δίνεται η δυνατότητα στον οργανισµό να 
παρακάµψει την αρχή της κοστοστρέφειας.  Θεωρεί ότι οι θυγατρικές του ΟΤΕ µπορούν να 
συνάπτουν συµφωνίες µε τον ΟΤΕ έξω από τα πλαίσια του Υποδείγµατος ∆ιασύνδεσης, 
αρκεί είτε να καθορισθεί ότι οι λιανικές χρεώσεις των υπηρεσιών τηλεφωνίας που παρέχουν, 
είναι ίδιες µε τις λιανικές χρεώσεις του ΟΤΕ, είτε να υπόκεινται σε έλεγχο και έγκριση από 
την ΕΕΤΤ. 

Μία άλλη εταιρία (1/4) θεωρεί ότι στο ΥΠ∆ θα πρέπει να θίγονται τα ακόλουθα:  
• διατάξεις σχετικά µε αναδροµικότητα δεδοµένου των δυσκολιών απόδειξης 
κοστοστρέφειας, 
• πρόβλεψη σε βάθος χρόνου της τιµολογιακής πολιτικής, προκειµένου να µπορούν να 
προβλεφθούν οι διακυµάνσεις των τιµών που περιέχονται στο ΥΠ∆, για να µπορούν οι 
εναλλακτικοί πάροχοι να καθορίζουν την εµπορική τους πολιτική, 
• κοστοστρεφείς τιµές για όλες τις υπηρεσίες που περιέχονται στο ΥΠ∆, καθώς επίσης 
και ρύθµιση σχετικά µε κοστοστρεφείς τιµές για  συνεγκατάσταση σε εγκαταστάσεις 
ΟΤΕ, 
• καθορισµό τέλους τερµατισµού για υπηρεσίες 90Χ, 

E17: Υπάρχουν άλλα ζητήµατα σχετικά µε τη διασύνδεση τα οποία, αν και δεν 
θίγονται στο παρόν κείµενο, θεωρείτε κρίσιµα για την υλοποίηση της  ∆ιασύνδεσης. Ποια 
είναι αυτά; Να γίνει σύντοµη περιγραφή των σχετικών ζητηµάτων καθώς επίσης και 
περιεκτική παρουσίαση των σχετικών απόψεων. 
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• πρόβλεψη για δυνατότητα αλλαγής των άκρων σε υπάρχουσες ζεύξεις διασύνδεσης 
καθώς επίσης και πρόβλεψη για την οικονοµική επιβάρυνση σε αντιστοιχία µε όσα 
προβλέπονται σε περίπτωση  αλλαγής άκρου µισθωµένης γραµµής. 

Μία άλλη εταιρία (1/4) προτείνει την πρόβλεψη στο ΥΠ∆ ποινικών ρητρών για τις 
περιπτώσεις εκείνες υπαίτιας µη τήρησης από τον ΟΤΕ των προθεσµιών που προβλέπονται 
στα σχετικά παραρτήµατα του ΥΠ∆ για την ικανοποίηση αιτηµάτων   υλοποίησης της 
διασύνδεσης καθώς επίσης και για τους χρόνους παράδοσης και επιδιόρθωσης βλαβών. 
Παράλληλα προτείνει το παράρτηµα για την Λειτουργία και Συντήρηση να µην 
συµπεριλαµβάνεται στο ΥΠ∆ ώστε να µη δεσµεύει τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους κατά 
τη διαπραγµάτευση των Συµβάσεων ∆ιασύνδεσης και να µην απαιτείται η εκ νέου έγκρισή 
του από την ΕΕΤΤ κάθε φορά που αυτό θα τροποποιείται. Τέλος προτείνει την κατάργηση 
των τελών τερµατισµού κλήσεων για τις κλήσεις εκτάκτου ανάγκης, δεδοµένου ότι αφενός η 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές εµπίπτει στο περιεχόµενο της Καθολικής Υπηρεσίας και 
αφετέρου οι παροχή των υπηρεσιών αυτών από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προς 
τους πελάτες τους είναι δωρεάν. 

Άλλη εταιρία (1/4 προτείνει ως θέµατα που πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στο ΥΠ∆ 
τα εξής : 

• Αντιµετώπιση υπερροϊκής κίνησης (overflow traffic):Θα πρέπει να περιλαµβάνονται 
διατάξεις για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που προκύπτουν όταν  η κίνηση 
διασύνδεσης  δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί από µία ζεύξη διασύνδεσης. Συγκεκριµένα 
προτείνεται η κίνηση υπερροής να διαβιβάζεται στο αµέσως υψηλότερο, ιεραρχικά 
επίπεδο διασύνδεσης, µε αντίστοιχη αύξηση του τέλους  διασύνδεσης.  
• ∆υνατότητα υλοποίησης της διασύνδεσης µε ζεύξεις διασύνδεσης οι οποίες ανήκουν 
εναλλακτικά είτε στον ΟΤΕ είτε στους εναλλακτικούς φορείς. Συγκεκριµένα προτείνει 
τρεις επιλογές διασύνδεσης:  

o τo σηµείο διασύνδεσης να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του εναλλακτικού 
παρόχου, οπότε το κύκλωµα διασύνδεση παρέχεται από τον ΟΤΕ, 
o το σηµείο διασύνδεσης να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ οπότε το 
κύκλωµα διασύνδεσης παρέχεται από τον εναλλακτικό πάροχο, 
o το σηµείο διασύνδεσης να βρίσκεται σε ενδιάµεσο σηµείο, οπότε το κύκλωµα 
διασύνδεσης παρέχεται από κοινού από τον ΟΤΕ και τον εναλλακτικό πάροχο. 

• Οριστικοποίηση του σχήµατος χρέωσης µεταξύ του ΟΤΕ και των εναλλακτικών 
παρόχων για πρόσβαση σε αριθµούς πρόσθετης χρέωσης του ΟΤΕ από συνδροµητές των 
εναλλακτικών παρόχων και το αντίστροφο. Συγκεκριµένα προτείνει το ακόλουθο σχήµα 
σύµφωνα µε το οποίο όπου τo originating δίκτυο  (το δίκτυο από το οποίο εκκινεί η 
κλήση) κερδίζει (P � D + C), το terminating δίκτυο (το δίκτυο στο οποίο τερµατίζει η 
κλήση) κερδίζει (D � C), όπου: 

P : τιµή λιανικής προς τον τελικό χρήστη (retail price) 
D : τιµή µετά τις εκπτώσεις (retail price after discounts) D = P * (1- discounts) 
Discounts : το ποσοστό παρακράτησης από το originating δίκτυο  (δίκτυο από το 

οποίο εκκινεί η κλήση) (διαχείριση, επισφάλειες) 
C : τέλη συλλογής (interconnection rates) 

• Ενσωµάτωση Συµφωνιών Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA) από πλευράς ΟΤΕ οι οποίες θα 
καθορίζουν µε σαφήνεια τις διαδικασίες διασύνδεσης, όπως η παρόδοση κυκλωµάτων 
διασύνδεσης, η αντιµετώπιση βλαβών και ο καθορισµός της ποιότητας διασύνδεσης. 
Θεωρεί ότι η απουσία SLA δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στους εναλλακτικούς 
παρόχους, αφού έτσι δεν εξασφαλίζεται το ελάχιστο επίπεδο  καλής λειτουργίας των 
κυκλωµάτων διασύνδεσης. 
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• Ζητήµατα σχετικά µε την υπηρεσία διαβίβασης κλήσεων. Συγκεκριµένα προτείνει να 
καταργηθεί η επιλογή που υπάρχει στο ΥΠ∆ 2002 σύµφωνα µε την οποία, οι εναλλακτικοί 
πάροχοι δύναται να συνάψουν ξεχωριστή συµφωνία για κίνησης διαβίβασης. 

Τέλος θεωρεί ότι χορήγηση των αριθµών σε δέσµες µε ελάχιστο αριθµό χορήγησης 
τους  10000 αριθµούς, οδηγεί σε άσκοπο κόστος και σε αχρήστευση ενός µεγάλου αριθµού 
εκχωρηθέντων αριθµών, καθώς η ζήτηση για τις σχετικές υπηρεσίες είναι πολύ µικρή. 
Προτείνει σε πρώτη φάση στους µη γεωγραφικούς αριθµούς να υπάρχει πρόβλεψη για 
χορήγηση µικρότερων δεσµίδων (των εκατό (100), πεντακοσίων  (500) ή χιλίων (1000) 
αριθµών) και σε δεύτερη φάση το ίδιο µέτρο να επεκταθεί και σε γεωγραφικούς αριθµούς (πχ 
δεσµίδες των χιλίων 1000 αριθµών).  


