
  

 

 
 
          30.3.2007 

Απαντήσεις ΑΛΓΟΝΕΤ ΑΕ στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με 
την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης του ΟΤΕ.     

 
Ως γενικό σχόλιο θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι στη συγκεκριμένη πρόταση 
Υποδείγματος Προσφοράς Διασύνδεσης του ΟΤΕ  επιλεκτικά  υιοθετούνται ορισμένες 
κανονιστικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στην 406/34/3006 απόφαση Σας ενώ πάλι 
επιλεκτικά αγνούνται άλλες με αποτέλεσμα η πρόταση να είναι προσαρμοσμένη στο 
μέτρο που επιθυμεί ο ΟΤΕ να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις του αφαιρώντας ορισμένες 
ουσιαστικές παροχές στους αδειοδοτημένους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους (ΤΟ) η 
εξασφάλιση των οποίων υπόκειται πλέον στα αποτελέσματα επι μέρους 
διαπραγμάτευσης με τον ΟΤΕ. 
 
Επιπλέον, η έλλειψη αναφοράς σε προθεσμίες υλοποίησης αιτημάτων (όπως η 
ενεργοποίηση νέου αριθμοδοτικού φάσματος του ΤΠ) ή συμμόρφωνης του ΟΤΕ με τις 
υποχρεώσεις του σε συναφείς υπηρεσίες (όπως για παράδειγμα της παροχής μισθωμένων 
γραμμών για χρήση στο δίκτυο κορμού των ΤΠ) καθιστούν ακόμη πιο αδύναμη τη 
συγκεκριμένη προσφορά υπηρεσιών διασύνδεσης. 
 
Συνολικά, παρόλο που το νέο ΥΠΔ περιέχει ορισμένες βελτιώσεις θεωρούμε ότι δεν 
παρέχει ικανοποιητικές λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια οι ΤΠ 
και λειτουργεί περισσότερο περιοριστικά από τις υφιστάμενες συμφωνίες διασύνδεσης. 
 
Πιο ειδικά οι απόψεις της εταιρείας μας εκφράζονται και στις κατ’ άρθρο  παρατηρήσεις 
της απάντησης του ΣΑΤΠΕ δεδομένου ότι συμμετείχαμε στην διαμόρφωση τους. 
 
Επιπλέον των επισημάνσεων και προτάσεων που αναφέρονται στην απάντηση του 
ΣΑΤΠΕ θα θέλαμε να αναφέρουμε συνοπτικά και τις ακόλουθες παρατηρήσεις:  
 
 

1. Δεν αναφέρεται σε ουσιαστική δυνατότητα συνεγκατάστασης πέραν της 
δυνατότητας που δίνεται στο ΦΥΠ και περιοριστικά (σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και μόνο) στην Φυσική Συνεγκατάσταση, όπως εξάλλου συνέβη και στην νέα 
προσφορά αναφοράς  Μισθωμένων  Γραμμών Χονδρικής. 

 

 



  

 Τονίζεται ότι στην Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης του ΟΤΕ του 2003 γίνεται 
εκτεταμένη αναφορά στην Συνεγκατάσταση τόσο στους ορισμούς όσο και σε 
άρθρο που αφορά την υπηρεσία αυτή. 
Υπενθυμίζεται η κανονιστική υποχρέωση του ΟΤΕ για το θέμα αυτό καθώς 
αναφέρεται σαφώς στην 406/34/11.10.2007 Απόφασή ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 
1669/Β/14.11.2006 στο Παράρτημα ΙΙ). 
Επιπλέον της δυνατότητας συνεγκατάστασης, σε όφελος της ανάπτυξης 
ανταγωνισμού της αγοράς θεωρούμε ότι θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα σε 
ένα πάροχο (που έχει υποδομή συνεγκατάστασης) να παρέχει υπηρεσίες 
μετάδοσης κυκλωμάτων ζεύξεων διασύνδεσης σε άλλους παρόχους.  

2. Δεδομένης της ήδη σημαντικής ανάπτυξης του δικτύου ορισμένων παρόχων και 
των αναγκών που εκ των πραγμάτων προκύπτουν για μεταφορά κόμβων ή 
αναδιάθρωση του δικτύου τους θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για 
εφαρμογή ειδικής έκπτωσης στα εφάπαξ τέλη σύνδεσης στη μαζική μεταφορά 
ζεύξεων διασύνδεσης από ένα σημείο σε ένα άλλο.  

3.  Επιμερισμός Κόστους Ζεύξεων Διασύνδεσης. Προτείνουμε να επιμερίζεται πέρα 
από το ετήσιο κόστος λειτουργίας των ζεύξεων διασύνδεσης και το εφάπαξ 
κόστος τους. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί υπολογίζοντας τη 
μεταβολή των ισοδύναμων ζεύξεων διασύνδεσης από έτος σε έτος ώστε ο ΟΤΕ 
να επιφορτίζεται και με τα αναλογούντα εφάπαξ τέλη όταν προκύπτει συνολική 
αύξηση της ισοδύναμης χωρητικότητας από το μέγιστο επίπεδο όλων των 
προηγουμένων ετών. 

4. Αναδρομολόγηση κίνησης. Θεωρούμε, δεδομένης και της πρακτικής του ΟΤΕ να 
καθυστερεί υπέρμετρα την παράδοση κυκλωμάτων και φορέων διασύνδεσης, να 
παρέχεται η δυνατότητα αναδρομολόγησης της κίνησης (ή της κίνησης υπερροής) 
σε άλλο σημείο διασύνδεσης υψηλότερα στην ιεραρχία του δικτύου του ΟΤΕ 
όπως αυτός κρίνει. ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου του. 

5.   Στην νέα Προσφορά Αναφοράς δεν γίνεται καμιά αναφορά στην Φορητότητα  σε 
αντίθεση με την προηγούμενη Προσφορά Αναφοράς. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει 
να ξαναμπεί έστω και σε Παράρτημα της Προσφοράς Αναφοράς 2007.  

6.   Δεν περιλαμβάνεται αναφορά στον τερματισμό σε νούμερα μη γεωγραφικών 
αριθμών όπως των σειρών 896, 50 και 70 των άλλων παρόχων ενώ υπάρχει 
σαφής αναφορά στην υποχρέωση αυτή στην απόφαση 406/34/2006. 

7. Ειδκότερα για τον τερματισμό σε (ή εκκίνηση κλήσεων προς) νούμερα ΕΠΑΚ και 
δεδομένου του ειδικού καθεστώτος λιανικής τιμολόγησης των υπηρεσιών αυτών 
θα θέλαμε να κάνουμε την εξής πρόταση:  

 Ο ΟΤΕ να παρέχει υπηρεσίες εκκίνησης κλήσεων προς τους αριθμούς ΕΠΑΚ 
άλλων παρόχων παρόχου ατελώς για παράδοση των κλήσεων σε επίπεδο ΤΚοΔ. 
Η κίνηση αυτή δεν θα προσμετράται στην κίνηση προς το δίκτυο του ΤΟ για τον 
επιμερισμό κόστους των φορέων διασύνδεσης.  
Κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με την υπηρεσία που παρέχεται στους παρόχους 
υπρηεσιών internet (ISP) για παραλαβή κίνησης ΕΠΑΚ με PRI σε επίπεδο νομού.  
Για παράδοση της κίνησης σε ΔΔοΚ (εφόσον δεν υπάρχει διασύνδεση σε ΤδοΚ) 
να καταβάλεται το ατνίστοιχο τέλος απλής ή διπλής διαβίβασης (ΤΑΔ ή ΤΔΔ). 

 

 



  

8. Θα πρέπει να υπάρχει αναφορά σε δέσμευση για χρόνους υλοποίησης αιτημάτων 
μεταβολής των υπηρεσιών διασύνδεσης όπως η εισαγωγή νέου αριθμοδοτικού 
φάσματος, η υλοποίηση αλλαγών σε τέλη τερματισμού κλπ. 

9.  Δεν υπάρχει καμμία σχετική αναφορά για τον χειρισμό ή την υλοποίηση 
αιτημάτων εικονικών παρόχων που παρέχονται μέσω κάποιου άλλου παρόχου με 
διασύνδεση της υποδομής του οποίου κάνει χρήση ο εικονικός πάροχος. 

 
 

 

 


