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ΘΕΜΑ:

Απαντήσεις σε θέματα που σχετίζονται με την ασύρματη
πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ μέσω
τεχνολογίας WiMAX

ΣΧΕΤ.:

1) Επιστολή του Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας
με θέμα: «Πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ
με ασύρματη πρόσβαση WiMAX» Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 30035 /1907-2010
2) Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 13/Β/3-2-2006.
3) Υπ’ Αριθμ. 44035/1626 Υπουργική Απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα:
«Kαθορισμός του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας»,
ΦΕΚ 1481/Β/16-08-2007.
4) Υπ’ Αριθμ. 472/170 Απόφαση της ΕΕΤΤ με θέμα:
«Κανονισμός για τον καθορισμό στόχων επίδοσης στην
παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, τον προσδιορισμό του
περιεχομένου και της μορφής των προς δημοσίευση
πληροφοριών και του τρόπου δημοσίευσής τους για τις
επιχειρήσεις
που
υπέχουν
υποχρεώσεις
Καθολικής
Υπηρεσίας.», ΦΕΚ 885/Β/14-05-2008.

Αξιότιμε κύριε,
Σχετικά με τα ερωτήματα που μας θέτετε (ανωτέρω σχετικό 1) αναφορικά με
την ασύρματη πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μέσω τεχνολογίας
WiMAX, σας θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:

1) Ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., όπως ορθά αναφέρετε στην επιστολή σας, είναι πάροχος
Καθολικής Υπηρεσίας και κατά συνέπεια έχει την υποχρέωση παροχής της
υπηρεσίας Σύνδεσης σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και
πρόσβαση σε διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές
θέσεις (ανωτέρω σχετικό 3). Η υπηρεσία αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Ν.3431/2006 (ανωτέρω σχετικό 2) και ειδικότερα στα σημεία ζ και η του
Άρθρου 2 αυτού, συνίσταται στα παρακάτω:
«ζ) «Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο»: δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που
χρησιμοποιείται για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών
υπηρεσιών. Υποστηρίζει τη μεταφορά φωνητικής επικοινωνίας μεταξύ
σημείων τερματισμού, καθώς και άλλες μορφές επικοινωνίας, όπως
τηλεομοιοτυπία και δεδομένα.
η) «Διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία ή δημόσια τηλεφωνική
υπηρεσία»: υπηρεσία διαθέσιμη στο κοινό για τη δημιουργία και τη λήψη
εθνικών και διεθνών κλήσεων και για την πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης, μέσω αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο
τηλεφωνικής αριθμοδότησης. Επιπλέον, ανάλογα με την περίπτωση, η
υπηρεσία δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
υπηρεσίες: παροχή υπηρεσίας τηλεφωνητή, υπηρεσίες πληροφοριών
καταλόγου, καταλόγους, παροχή κοινόχρηστων τηλεφώνων, παροχή
υπηρεσίας με ειδικούς όρους, παροχή ειδικών ευκολιών σε πελάτες με ειδικές
ανάγκες ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες ή / και παροχή μη γεωγραφικών
υπηρεσιών.»
Δεδομένης της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας (άρθρο 3 παρ. γ του
Ν.3431/2006 – ανωτέρω σχετικό 2) που διέπει τόσο το εθνικό όσο και το
Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η
πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μπορεί να παρέχεται τόσο με
χρήση ενσύρματων όσο και με χρήση ασύρματων μέσων. Κατά συνέπεια, η
ασυρματική πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο με χρήση τεχνολογίας
WiMAX καλύπτει την υποχρέωση παροχής υπηρεσίας σύνδεσης σε σταθερές
θέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβασης σε διαθέσιμες στο
κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις, όπως αυτή ορίζεται στο
θεσμικό πλαίσιο της Καθολικής Υπηρεσίας. Τα παραπάνω ισχύουν φυσικά με
την επιφύλαξη παροχής υπηρεσίας πρόσβασης η οποία οφείλει να καλύπτει
τους σχετικούς στόχους επίδοσης για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 472/170 Απόφαση της ΕΕΤΤ
(ανωτέρω σχετικό 4).
2) Ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ως πάροχος με
σημαντική ισχύ στις σχετικές αγορές οφείλει να παρέχει έμμεση ή/και άμεση
πρόσβαση σε εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών
προκειμένου οι τελευταίοι να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες / συνδρομητές. Η
υποχρέωση του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για παροχή άμεσης πρόσβασης παρέχεται μόνο
μέσω αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και δεν επεκτείνεται σε
περιπτώσεις παροχής πρόσβασης μέσω ασυρματικών τεχνολογιών. Κατά
συνέπεια, η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών παρόχων για παροχή

υπηρεσιών τηλεφωνίας στην περίπτωση που θίγετε, μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο με χρήση υπηρεσιών μέσω επιλογής/προεπιλογής
φορέα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
Με τιμή,

Α. ΣΥΡΙΓΟΣ
Αντιπρόεδρος Τηλεπικοινωνιών

