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Πρόλογος 
 

Το παρόν Κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική 

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και αφορά σε θέµατα που 

άπτονται της εφαρµογής της τεχνολογίας VoIP. 

Η ΕΕΤΤ προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς να παρουσιάσουν τα 

σχόλια και τις απόψεις τους σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών VoIP στην ελληνική 

αγορά. Συγκεκριµένα η παρούσα διαβούλευση συντάχθηκε λαµβάνοντας υπόψη τις 

διατάξεις του Νόµου 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/2006) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και άλλες διατάξεις» (εφ’ εξής ο Νόµος). 

 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

έντυπη και ηλεκτρονική µορφή όχι αργότερα από τις 19 Ιουνίου 2006 και ώρα 16:30. 

Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: 

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ VOIP  

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι 

Αττική 

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : voip@eett.gr. 

Κατά τη διάρκεια της ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ 

απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, οι οποίες πρέπει να 

υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: 

voip@eett.gr. 

Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης που 

θα επακολουθήσει. 

 

 2

mailto:voip@eett.gr
mailto:voip@eett.gr


Περιεχόµενα 
 

Περιεχόµενα ...................................................................................................3 

1. Εισαγωγή....................................................................................................4 

1.1 Γενικά ...................................................................................................... 4 
1.2 Στόχοι ...................................................................................................... 5 

2. Νοµοθετικό πλαίσιο ...................................................................................7 

3. Μοντέλα Υπηρεσιών VoIP .......................................................................11 

3.1 Unmanaged VoIP .................................................................................. 12 
3.2 Managed VoIP....................................................................................... 14 

4. Αριθµοδότηση ..........................................................................................18 

4.1 Ευρωπαϊκή Πρακτική............................................................................. 19 
4.2 Υπηρεσίες ισότιµες µε την κλασσική τηλεφωνία.................................... 19 
4.3 Υπηρεσίες µη-ισότιµες µε την κλασσική τηλεφωνία .............................. 20 
4.4 Φορητότητα ........................................................................................... 24 

5. Πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης .........................................26 

5.1 ∆ροµολόγηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης ............................................ 27 
5.2 Παροχή πληροφοριών σχετικά µε τον χρήστη....................................... 28 
5.3 ∆ιαθεσιµότητα ∆ικτύου .......................................................................... 28 

6. Ποιότητα Υπηρεσίας ................................................................................30 

7. Ακεραιότητα ∆ικτύου ...............................................................................32 

8. Θέµατα ∆ιασύνδεσης ...............................................................................35 

9. Ενηµέρωση Καταναλωτών......................................................................38 

9.1 Τιµολογιακή Πολιτική ............................................................................. 38 
9.2 Αριθµοδότηση - Φορητότητα ................................................................. 38 
9.3 Πρόσβαση σε Αριθµούς Εκτάκτου Ανάγκης .......................................... 39 
9.4 Ποιότητα Υπηρεσίας .............................................................................. 39 
9.5 Ακεραιότητα – ∆ιαθεσιµότητα ∆ικτύου................................................... 40 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ .......................................................................41 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΑΚΡΩΝΥΜΑ .....................................................................44 

 3



1. Εισαγωγή 
 

1.1 Γενικά 

 

Voice over Internet Protocol (VoIP) είναι ένας γενικός όρος που 

χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη µεταφορά φωνής µέσω δικτύων δεδοµένων σε 

πραγµατικό χρόνο χρησιµοποιώντας µεταγωγή πακέτων (packet switching), σε 

αντίθεση µε τη µεταγωγή κυκλώµατος (circuit switching) που χρησιµοποιείται στη 

κλασσική τηλεφωνία. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την πραγµατοποίηση 

τηλεφωνικών κλήσεων µέσω του ∆ιαδικτύου και εξελίσσεται ως ένας πιθανός 

ανταγωνιστής της φωνητικής τηλεφωνίας µέσω του Κλασσικού Τηλεφωνικού ∆ικτύου 

(PSTN). Πολλές εταιρίες τηλεπικοινωνιών διεθνώς έχουν αρχίσει να επενδύουν 

δυναµικά στο Voice over IP και πολλοί προβλέπουν ότι ίσως πριν το 2009 όλες οι 

υπηρεσίες: φωνή, fax, µεταφορά δεδοµένων, video conferencing κλπ. θα παρέχονται 

ολοκληρωµένα και µόνο µέσω δικτύων IP. Οι υπηρεσίες VoIP κατά κύριο λόγο 

προϋποθέτουν την ύπαρξη σύνδεσης µε το ∆ιαδίκτυο και κατά προτίµηση 

ευρυζωνικής σύνδεσης, η οποία εξασφαλίζει ικανοποιητική ταχύτητα µετάδοσης 

δεδοµένων και επιτρέπει στο χρήστη να είναι συνέχεια συνδεδεµένος για να µπορεί 

να λαµβάνει όλες τις κλήσεις. 

 Η τεχνολογία VoIP δίνει σε έναν πάροχο µεγάλη ευελιξία σχετικά µε την 

υπηρεσία που θα προσφέρει στον τελικό χρήστη. Οι υπηρεσίες διαφέρουν σε 

πολυπλοκότητα, από απλή επικοινωνία µεταξύ χρηστών του ∆ιαδικτύου (peer-to-

peer), έως την παροχή όλων των λειτουργιών µιας κλασσικής τηλεφωνικής γραµµής. 

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η µετάδοση φωνής µέσω δικτύων IP, εκτός από 

εφαρµογή σε υπηρεσίες για το κοινό, χρησιµοποιείται και στα δίκτυα κορµού πολλών 

παρόχων τηλεφωνίας, καθώς και σε εταιρικά δίκτυα. Η συγκεκριµένη χρήση είναι έξω 

από το σκοπό της παρούσας ∆ιαβούλευσης.  

 Υπηρεσίες που βασίζονται στο VoIP έχουν κάνει την εµφάνιση τους και στην 

Ελλάδα ήδη απ’ το 2004, αν και η διείσδυση τους στην αγορά θεωρείται ακόµα 

περιορισµένη. Η εξέλιξη της τεχνολογίας όµως και η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, 

επιτρέπουν την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την ανάπτυξη νέων 

εφαρµογών, που αναµένεται να αυξήσουν το ενδιαφέρον των χρηστών και των 

παρόχων. Το γεγονός ότι µε χρήση τεχνολογιών VoIP επιτυγχάνεται η ενοποίηση 

δικτύων (δηλαδή η πρόσβαση στο Internet και η τηλεφωνία πάνω από ένα µοναδικό 

δίκτυο), έχει σαν αποτέλεσµα πολύ χαµηλές χρεώσεις για τον τελικό χρήστη. Αξίζει 
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να σηµειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις υπεραστικές κλήσεις VoIP τιµολογούνται 

χαµηλότερα από αστικές κλήσεις του τηλεφωνικού δικτύου. 

 

1.2 Στόχοι 

 
Η πολυπλοκότητα της νέας εξελισσόµενης τεχνολογίας σε συνδυασµό µε τη  

δυνατότητα εφαρµογής πολλών και διαφορετικών τεχνικών και εµπορικών µοντέλων 

παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους τελικούς χρήστες καθιστούν 

απαραίτητη της διενέργεια ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης σαν το πρώτο  βήµα προς µία 

όσο το δυνατόν πιο οµαλή και ευρεία είσοδο της τεχνολογίας στην Ελληνική αγορά. 

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης, καλούνται οι υφιστάµενοι 

και οι µελλοντικοί πάροχοι υπηρεσιών VoIP καθώς και όλοι οι  ενδιαφερόµενοι φορείς  

να πάρουν θέση σε σειρά σηµαντικών θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των: 

- Αρχιτεκτονική υπηρεσίας και διασύνδεση µε άλλα δίκτυα 

- Αριθµοδότηση 

- Χαρακτηριστικά προσφερόµενης υπηρεσίας (νοµαδικότητα, κλπ.) 

- Ποιότητα και αξιοπιστία της υπηρεσίας 

- Πρόσβαση σε αριθµούς εκτάκτου ανάγκης 

- Υποχρεώσεις βάσει της Καθολικής Υπηρεσίας 

- Ενηµέρωση καταναλωτών 

Η ΕΕΤΤ  επισηµαίνει ότι ορισµένα από τα θέµατα αυτά  όπως είναι η αριθµοδότηση 

και οι κλήσεις προς αριθµούς εκτάκτου ανάγκης, πρέπει να ρυθµιστούν άµεσα, ώστε 

να αντιµετωπιστούν εγκαίρως ζητήµατα διαχείρισης εθνικών πόρων και προστασίας 

των συµφερόντων των καταναλωτών. Από την άλλη µεριά, θέµατα όπως η ποιότητα 

υπηρεσίας και η διασύνδεση µε άλλα δίκτυα, χρήζουν παρακολούθησης έως ότου 

ωριµάσει περισσότερο η αγορά. 

 Η ΕΕΤΤ αναγνωρίζει ότι οι νέες υπηρεσίες VoIP έχουν σηµαντικές διαφορές 

απ’ την κλασσική τηλεφωνία, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη ξεχωριστή 

αντιµετώπισή τους. Στα πλαίσια όµως της τεχνολογικής ουδετερότητας, κρίνεται 

σκόπιµο η διάκριση µεταξύ των υπηρεσιών τηλεφωνίας να µην βασίζεται στην 

τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την παροχή τους, αλλά στα χαρακτηριστικά και 

τη λειτουργικότητά τους. Το κριτήριο αυτό είναι πολύ σηµαντικό στην περίπτωση της 

επιλογής της κατάλληλης αριθµοσειράς για τις νέες υπηρεσίες. 

 Η τηλεφωνία IP είναι πολύ ανταγωνιστική, κυρίως λόγω των χαµηλών 

χρεώσεων που δύναται να προσφέρει στον καταναλωτή. Επίσης εισάγει νέες 
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υπηρεσίες, όπως το Unified Messaging1, και δυνατότητες, όπως η νοµαδικότητα2, 

που τη κάνουν πολύ ελκυστική στον καταναλωτή. Η ΕΕΤΤ στα πλαίσια ενίσχυσης 

του ανταγωνισµού στην ελληνική αγορά και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, επιδιώκει 

τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος, στο οποίο οι νέες υπηρεσίες µπορούν να 

αναπτυχθούν µε το καλύτερο δυνατό τρόπο χωρίς περιορισµούς, λαµβάνοντας σε 

κάθε περίπτωση όµως υπόψη το συµφέρον και την προστασία του καταναλωτή. 

 

                                                 
1 Υπηρεσία που επιτρέπει τον χειρισµό µηνυµάτων φωνής, φαξ και κειµένου ως µηνύµατα δεδοµένων 

σε ένα ενιαίο mailbox. Η πρόσβαση στα µηνύµατα αυτά γίνεται είτε µέσω υπολογιστή είτε µέσω 

τηλεφώνου. Ο πάροχος της υπηρεσίας µπορεί να προσφέρει διάφορες ευκολίες, όπως η µετατροπή των 

µηνυµάτων κειµένου σε αρχεία ήχου για να µπορεί ο χρήστης να τα ακούσει απ’ το τηλέφωνο. 
2 Η δυνατότητα του χρήστη να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία VoIP (δηλαδή να δέχεται και να 

πραγµατοποιεί κλήσεις) από οποιοδήποτε σηµείο σύνδεσης του µε το ∆ιαδίκτυο. 
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2. Νοµοθετικό πλαίσιο 
 

Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες, λαµβάνει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις που οδηγούν σε σύγκλιση 

των δικτύων τηλεπικοινωνιών, πολυµέσων και πληροφοριών και αφορά όλα τα 

σχετικά δίκτυα µεταφοράς και υπηρεσίες. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των 

παρόχων υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθορίζονται σε 

πέντε κοινοτικές Οδηγίες: την Οδηγία Πλαίσιο (Framework Directive 2002/21/EC), 

την Οδηγία Καθολικής Υπηρεσίας (Universal Service Directive 2002/22/EC), την 

Οδηγία Αδειοδότησης (Authorisation Directive 2002/20/EC), την Οδηγία Πρόσβασης 

(Access Directive 2002/19/EC) και την Οδηγία Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων 

(Privacy Directive 2002/58/EC). Λοιπά θέµατα ρυθµίζονται στην Οδηγία 

Ανταγωνισµού (Competition Directive 2002/77/EC) καθώς και στους ισχύοντες 

κανονισµούς, αποφάσεις και συστάσεις της Κοινότητας .  Τα Κράτη Μέλη  θεσπίζουν 

τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για την µεταφορά 

στην εθνική τους έννοµη τάξη των κοινοτικών οδηγιών. Στα  πλαίσια της 

υποχρέωσης αυτής εισήχθη  στην ελληνική έννοµη τάξη ο Νόµος 3431/2006 «περί 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».. 

Ο Νόµος 3431/2006 καθορίζει δύο βασικές έννοιες (Άρθρο 2 περ. η και θ 

αυτού) για την περιγραφή της υπηρεσίας που παρέχει ένας τηλεπικοινωνιακός 

πάροχος στο κοινό: 

- ∆ιαθέσιµες στο κοινό Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: οι υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται στο κοινό. 

- ∆ιαθέσιµη στο κοινό Τηλεφωνική Υπηρεσία ή ∆ηµόσια 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 µια ή περισσότερες  από τις ακόλουθες 

υπηρεσίες: παροχή υπηρεσίας τηλεφωνητή, υπηρεσίες πληροφοριών 

καταλόγου, καταλόγους, παροχή κοινοχρήστων 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.     

Οι δηµόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες είναι µια υποκατηγορία των ∆ιαθέσιµων στο 

κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 
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Κάθε κατηγορία συνεπάγεται ορισµένες υποχρεώσεις και δικαιώµατα για τον 

πάροχο σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στον Νόµο και στο νέο σχέδιο του 

Κανονισµού Γενικών Αδειών, το οποίο βρίσκεται στην διαδικασία δηµόσιας 

διαβούλευσης. Η παροχή ∆ηµόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών ενέχει συγκεκριµένες  

υποχρεώσεις και δικαιώµατα, για τους παρόχους. Κυρίως προβλέπονται τα κάτωθι: 

- Οι πάροχοι ∆ηµόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών παρέχουν την δυνατότητα 

στους Χρήστες να καλούν ατελώς από οποιονδήποτε τηλεπικοινωνιακό 

τερµατικό εξοπλισµό συνδροµητών συµπεριλαµβανοµένων και των  

κοινόχρηστων τηλεφώνων προς τους  αριθµούς έκτακτης ανάγκης.. 

- Οι πάροχοι ∆ηµόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών διαθέτουν ατελώς όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισµό της θέσης του καλούντος στις 

αρµόδιες αρχές για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για 

όλες τις κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης 

«112».  

- Οι πάροχοι ∆ηµόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να λαµβάνουν 

όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσουν αδιάκοπη πρόσβαση σε 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

- Οι πάροχοι ∆ηµόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών οφείλουν, µε  την επιφύλαξη 

της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών   να εκδίδουν σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή 

ονοµαστικούς τηλεφωνικούς καταλόγους των Συνδροµητών τους που δεν 

έχουν δηλώσει ρητά αντίρρηση στην καταχώρησή τους στους ως άνω 

καταλόγους και να διαθέτουν πρόσβαση στους Χρήστες σε µία τουλάχιστον 

υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου, η οποία καλύπτει όλους 

τους καταχωρηµένους συνδροµητικούς αριθµούς Φωνητικής Τηλεφωνίας ή 

Κινητής και Προσωπικής Επικοινωνίας.  

- Οι πάροχοι ∆ηµόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών οφείλουν να παρέχουν 

πρόσβαση σε υπηρεσίες συνδροµής µέσω τηλεφωνητή σε κάθε τελικό 

χρήστη που είναι συνδεδεµένος µε το ∆ηµόσιο Τηλεφωνικό ∆ίκτυο τους.  

- Ο πάροχος ∆ηµόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών δικαιούται να διακόπτει 

προσωρινά ή οριστικά την παροχή των Τηλεφωνικών Υπηρεσιών στους 

συνδροµητές λόγω µη εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων από 

τον συνδροµητή, όπως λόγω µη εξόφλησης λογαριασµών.  

- Οι λογαριασµοί χρέωσης των Συνδροµητών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

πρέπει να περιέχουν το ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης, το οποίο 

διατίθεται χωρίς πρόσθετο τέλος, όπως αυτό καθορίζεται από την EETT. 
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- Οι λογαριασµοί δεν επιτρέπεται να καλύπτουν διαστήµατα παροχής 

µεγαλύτερα του διµήνου. Οι συνδροµητές δεν θα χρεώνονται για κλήσεις, οι 

οποίες δεν ολοκληρώθηκαν ως προς το καλούµενο µέρος, ούτε θα 

χρεώνονται για το χρονικό διάστηµα το οποίο προηγείται του χρόνου 

πραγµατοποιήσεως της συνδέσεως µε το καλούµενο µέρος (ή το µέρος 

µεταβιβάσεως ή την υπηρεσία µεταδόσεως του µηνύµατος). 

- Ο πάροχος ∆ηµόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών οφείλει να δηµοσιεύει 

πλήρεις, ακριβείς και ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε τις ισχύουσες 

τιµές και τα τιµολόγιά του, τους τυποποιηµένους όρους και τις προϋποθέσεις 

πρόσβασης και χρήσης του ∆ηµόσιου Τηλεφωνικού ∆ικτύου του από τους 

Τελικούς Χρήστες.  

- Ο πάροχος ∆ηµόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών οφείλει να προσφέρει στον 

Συνδροµητή την δυνατότητα   φορητότητας  του αριθµού ή των αριθµών του  

σύµφωνα µε τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 

- Εφόσον στο πάροχο ∆ηµόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών έχουν εκχωρηθεί 

µη γεωγραφικοί αριθµοί από το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης, θα πρέπει να 

εξασφαλίσει, εφόσον είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτό, ότι στους αριθµούς 

αυτούς έχουν πρόσβαση όλοι οι τελικοί χρήστες σε οποιοδήποτε µέρος της 

Ε.Ε. και εάν βρίσκονται. 

Μία υπηρεσία VoIP µπορεί να χαρακτηριστεί ως ∆ηµόσια Τηλεφωνική 

Υπηρεσία εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος, ήτοι πρόκειται 

για 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. Η 

υπηρεσία αυτή είναι ισότιµη µε τις υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας και κατά 

συνέπεια ο πάροχος που την προσφέρει αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του 

παρόχου φωνητικής τηλεφωνίας. Αν ο πάροχος δεν µπορεί να ικανοποιήσει πλήρως 

όλες αυτές τις απαιτήσεις µπορεί να επιλέξει να χαρακτηριστεί η υπηρεσία του ως 
µη-ισότιµη. Μια υπηρεσία VoIP µη-ισότιµη µε την κλασσική τηλεφωνία είναι µια 

απλή Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών µε περιορισµένες  υποχρεώσεις και 

δικαιώµατα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2004 διαβούλευση3 σχετικά 

µε τις υπηρεσίες VoIP και τη θέση τους στο νοµοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. Μεταξύ 

άλλων, εξέτασε ποιες υπηρεσίες VoIP θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 

                                                 
3 “The treatment of Voice over Internet Protocol (VoIP) under the EU Regulatory Framework – 

An Information and Consultation Document”, 14 June 2004. 
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∆ηµόσιες Τηλεφωνικές Υπηρεσίες και ποιες επιπτώσεις θα είχε η εφαρµογή των 

αντίστοιχων νοµοθετικών υποχρεώσεων στη βιωσιµότητα του VoIP στην ευρωπαϊκή 

αγορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τις ανησυχίες της για την αλλαγή των 

δεδοµένων στην παροχή τηλεφωνίας που µπορεί να οδηγήσουν σε υποβάθµιση των 

υπηρεσιών που προσφέρονται στους καταναλωτές, ειδικά σε ότι αφορά  τόσο την 

παροχή κλήσεων προς αριθµούς εκτάκτου ανάγκης όσο και την εξασφάλιση 

ποιότητας, αξιοπιστίας και ασφάλειας των δικτύων IP. Τέλος, η Επιτροπή έκανε 

ορισµένες προτάσεις στις Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές σχετικά µε την αντιµετώπιση 

του VoIP στα πλαίσια των κοινοτικών Οδηγιών καθώς και  την αριθµοδότηση των 

καινούργιων αυτών υπηρεσιών.  
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3. Μοντέλα Υπηρεσιών VoIP 
 

 Υπάρχουν πολλά είδη υπηρεσιών που βασίζονται στην τεχνολογία VoIP και 

κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορες κατηγοριοποιήσεις. Η ΕΕΤΤ διακρίνει δύο 

γενικά µοντέλα υπηρεσιών ανάλογα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους αν και 

εµπορικά ο διαχωρισµός δεν είναι τόσο σαφής, αφού έχουν εµφανιστεί υπηρεσίες 

που συνδυάζουν χαρακτηριστικά και από τις δύο κατηγορίες. Ο παρακάτω 

διαχωρισµός σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί δεσµευτικός για τους 

παρόχους στην περιγραφή της υπηρεσίας που θα παρέχουν στον καταναλωτή. Τα 

δύο µοντέλα υπηρεσιών είναι: 

- Unmanaged VoIP service - σε αυτή την κατηγορία έχουµε παροχή ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας χωρίς όµως εξασφάλιση ποιότητας. Ο πάροχος 

δηλαδή δίνει στον χρήστη το εργαλείο για να πραγµατοποιήσει κλήσεις VoIP, 

αλλά δεν διαθέτει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την ποιότητα της κλήσης από 

άκρο σε άκρο (end-to-end) και σε µερικές περιπτώσεις δεν δίνει τη 

δυνατότητα κλήσεων προς ή από το PSTN. Στην unmanaged τηλεφωνία VoIP 

επιτρέπεται η νοµαδικότητα, δηλαδή η δυνατότητα του χρήστη να συνδέεται 

από οποιοδήποτε σηµείο πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και να πραγµατοποιεί και 

να δέχεται κλήσεις, είτε βρίσκεται σε ενσύρµατο είτε σε ασύρµατο δίκτυο. Η 

κατηγορία αυτή ονοµάζεται και Voice over Internet – VoI, αφού η κλήση 

δροµολογείται µέσω του ∆ιαδικτύου. 

- Managed VoIP service - σε αυτή τη κατηγορία έχουµε παροχή υπηρεσίας µε 

την εξασφάλιση, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό, της ποιότητας των 

κλήσεων. Ο πάροχος δίνει τον απαραίτητο εξοπλισµό στον χρήστη ανάλογα 

µε τη µορφή που θα έχει η υπηρεσία και επιπλέον του παρέχει τη δυνατότητα 

κλήσεων προς και από το PSTN, όπως επίσης και υπηρεσίες που συνήθως 

διαθέτει κανείς όταν χρησιµοποιεί µια παραδοσιακή τηλεφωνική σύνδεση, 

όπως αναγνώριση αριθµού κλήσης, προσωπικός τηλεφωνητής, αναµονή και 

εκτροπή κλήσεων. Για κλήσεις προς άλλα δίκτυα ο πάροχος αναλαµβάνει τη 

σύνδεση του καλούµενου µε το κατάλληλο gateway και πληρώνει τα τέλη 

τερµατισµού στο δίκτυο του άλλου παρόχου.  

Τα δύο µοντέλα υπηρεσιών περιγράφονται πιο αναλυτικά στις παρακάτω 

παραγράφους. 
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3.1 Unmanaged VoIP 

 

Στο σχήµα 1 φαίνεται µια τυπική peer-to-peer περίπτωση χρήσης unmanaged 

VoIP µεταξύ χρηστών που βρίσκονται στο ∆ιαδίκτυο. Ο χρήστης Α έχει κατεβάσει 

από το ∆ιαδίκτυο ένα πρόγραµµα VoIP στον υπολογιστή του, το οποίο είναι 

συνήθως δωρεάν, ενώ ο χρήστης Β χρησιµοποιεί ένα τηλέφωνο VoIP που βασίζεται 

στο ίδιο πρόγραµµα που χρησιµοποιεί και ο Α. Ο κατασκευαστής του προγράµµατος 

παρέχει πρόσβαση σ’ έναν διακοµιστή διευθύνσεων, ο οποίος περιέχει τις 

διευθύνσεις άλλων χρηστών του προγράµµατος. Ο διακοµιστής διευθύνσεων δεν 

είναι απαραίτητος, στην περίπτωση που ο καλών χρήστης γνωρίζει την IP διεύθυνση 

του καλούµενου.  

 

 
Σχήµα 1: Μια τυπική διάταξη unmanaged VoIP. 

 

Στο παραπάνω παράδειγµα οι χρήστες επικοινωνούσαν χρησιµοποιώντας το 

ίδιο πρόγραµµα παρόλο που θα ήταν δυνατό να  χρησιµοποιούν και διαφορετικά. Η 

συµβατότητα µε άλλα προγράµµατα δεν υποστηρίζεται από όλους τους 

κατασκευαστές. 

Η ποιότητα της κλήσης δεν είναι εγγυηµένη και εξαρτάται από την κατάσταση 

του δικτύου και την ταχύτητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο των χρηστών. Επιπλέον, ο 
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χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο PSTN και εποµένως δεν διαθέτει 

ούτε τηλεφωνικό αριθµό, ούτε πρόσβαση στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.  

Μία άλλη περίπτωση unmanaged VoIP είναι όταν ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα κλήσεων προς ή/και από το PSTN. Στο σχήµα 2 φαίνεται µια τέτοια 

τυπική περίπτωση. Ο χρήστης Α χρησιµοποιεί ένα κλασσικό τηλέφωνο µε ΑΤΑ4, ενώ 

ο χρήστης Β βρίσκεται στο PSTN. Ο πάροχος VoIP χρησιµοποιεί SIP5 και έχει έναν 

διακοµιστή που αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση της κλήσης. Η µορφή αυτή του VoIP 

δίνει πρόσβαση σε αριθµούς του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης (αριθµούς που 

ακολουθούν το πρότυπο Ε.164). 

 

 
 

Σχήµα 2: Μια τυπική διάταξη unmanaged VoIP, ανάµεσα σε χρήστη VoIP και PSTN.  

 

Η υπηρεσία του σχήµατος 1 αποτελεί  µια εφαρµογή ∆ιαδικτύου που δεν 

παρέχει στον χρήστη πρόσβαση σε αριθµούς από το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης 

                                                 
4 Analog Terminal Adapter – µια συσκευή που µετατρέπει µια κλήση από ένα κλασσικό 

τηλέφωνο σε κλήση VoIP. 
5 SIP – Session Initiation Protocol: Πρωτόκολλο VoIP που αναπτύχθηκε απ’ την IETF. 
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και ουσιαστικά ο χρήστης χρησιµοποιώντας µία εφαρµογή (λογισµικό) στο ∆ιαδίκτυο 

έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει µε χρήστες που χρησιµοποιούν ανάλογες 

εφαρµογές ∆ιαδικτύου. Κατά συνέπεια η ανωτέρω υπηρεσία στο βαθµό που 

δροµολογείται αποκλειστικά µέσω του ∆ιαδικτύου, ακόµα και όταν συµπεριλαµβάνει 

τη δυνατότητα κλήσεων προς το PSTN, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως απλή 

εφαρµογή ∆ιαδικτύου. Στην περίπτωση αυτή  οι εταιρείες που παρέχουν το ειδικό 

λογισµικό επικοινωνίας που χρησιµοποιούν οι καταναλωτές δεν απαιτείται να 

ενταχθούν στο  καθεστώς Γενικών Αδειών.  

Στις περιπτώσεις όπου για την παροχή της υπηρεσίας χρησιµοποιούνται 

αριθµοί από το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης, η υπηρεσία δεν µπορεί να θεωρηθεί 

ως απλή εφαρµογή ∆ιαδικτύου και συνεπώς ο πάροχος εντάσσεται στο πλαίσιο 

Γενικών Αδειών και οφείλει να υποβάλλει σχετική ∆ήλωση Καταχώρησης σύµφωνα 

µε τον Κανονισµό Γενικών Αδειών.  

 

3.2 Managed VoIP 

 

Η managed εφαρµογή του VoIP είναι κατά κανόνα µια υπηρεσία που 

παρέχεται έναντι αµοιβής, συνήθως από τον πάροχο ευρυζωνικής πρόσβασης και 

εγγυάται, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό, τη ποιότητα µιας κλήσης. Ο χρήστης 

µπορεί να πραγµατοποιήσει κλήσεις προς το PSTN και να δεχτεί κλήσεις από αυτό.  

Οι managed VoIP υπηρεσίες χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, ανάλογα 

µε το περιεχόµενό τους και το είδος των καταναλωτών στους οποίους προορίζονται. 

Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής: 

 

Managed VoIP µαζί µε ευρυζωνική σύνδεση 

 

Πολλοί πάροχοι ευρυζωνικής σύνδεσης προσφέρουν το VoIP ως µια 

υπηρεσία επιπρόσθετη της παρεχόµενης πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο ή  τυχόν άλλων 

υπηρεσιών. Η υπηρεσία VoIP σε αυτή τη περίπτωση ονοµάζεται και Voice over 

Broadband (VoB) και προσφέρεται κυρίως σε οικιακούς πελάτες και µικρές 

επιχειρήσεις. Ορισµένοι πάροχοι που διαθέτουν και άλλες υπηρεσίες, όπως σταθερή 

τηλεφωνία ή fast Internet, µπορούν να τις συµπεριλάβουν και αυτές στο πακέτο που 

προσφέρουν στον καταναλωτή, καθιστώντας µε τον τρόπο αυτό πιο ελκυστικό το 

προϊόν τους. Η τακτική αυτή υιοθετείται τόσο από παρόχους πρόσβασης στο 

∆ιαδίκτυο που βλέπουν το VoIP ως µια ευκαιρία να εισχωρήσουν στο χώρο της 

 14



τηλεφωνίας, όσο και  από παρόχους που ήδη παρέχουν κλασσική τηλεφωνία σε µια 

προσπάθεια να προσφέρουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες σε χαµηλές τιµές. 

Σ’ αυτή την κατηγορία VoIP εντάσσονται οι υπηρεσίες που προσφέρονται 

µαζί µε ευρυζωνική σύνδεση και δεν επιτρέπουν τη νοµαδικότητα. Αυτές οι 

υπηρεσίες µπορούν να θεωρηθούν ως υποκατάστατο των ∆ηµόσιων Τηλεφωνικών 

Υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερό σηµείο. Όταν ο πάροχος προσφέρει VoIP 

υπηρεσίες µε προδιαγραφές που τις καθιστούν ισότιµες µε τις κλασσικές δηµόσιες 

τηλεφωνικές υπηρεσίες µπορεί να επιλέξει να δηλώσει στην ∆ήλωση Καταχώρησης 

για την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ότι παρέχει  

∆ηµόσιες Τηλεφωνικές Υπηρεσίες, αναλαµβάνοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις και 

τα δικαιώµατα που ισχύουν για τους παρόχους ∆ηµοσίων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών, 

σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο Κεφ. 2 της παρούσας ∆ιαβούλευσης.  

Ο εξοπλισµός που συνήθως διαθέτει ο πάροχος στο χρήστη είναι είτε µια 

συσκευή ATA, όταν ο χρήστης διαθέτει ήδη ευρυζωνικό modem, είτε µια συσκευή 

IAD (Integrated Access Device) η οποία λειτουργεί ως modem, router και ATA. Στην 

IAD συνδέονται κατευθείαν ο υπολογιστής, για πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, και το VoIP 

ή το κλασσικό τηλέφωνο για την πραγµατοποίηση κλήσεων.  

Γενικά η υπηρεσία αυτή είναι διαφανής ως προς την ποιότητα της κλήσης, την 

ασφάλεια και τον εξοπλισµό που χρησιµοποιεί ο τελικός χρήστης. Ο χρήστης δηλαδή 

δεν αντιλαµβάνεται διαφορετική υπηρεσία από το PSTN. 

Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται µια χαρακτηριστική περίπτωση κλήσης της 

κατηγορίας αυτής. Ο χρήστης Α χρησιµοποιεί τηλέφωνο VoIP, ενώ ο Β κλασσικό 

τηλέφωνο µε ATA. Και οι δύο χρήστες βρίσκονται στο δίκτυο του παρόχου κι έτσι η 

κλήση δεν περνά από gateway.  
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Σχήµα 3: Μια τυπική διάταξη managed VoIP. 

 

Στην παραπάνω περίπτωση, αφού η κλήση µένει µέσα στο δίκτυο του 

παρόχου υπάρχει η δυνατότητα ο πάροχος να εξασφαλίσει την ποιότητα της. Γενικά 

ο πάροχος µπορεί να εξασφαλίσει την ποιότητα µιας VoIP κλήσης όσο αυτή µένει 

µέσα στο δίκτυό του δίνοντας προτεραιότητα στα συγκεκριµένα πακέτα της κλήσης. 

Η κλήση δεν περνά σε καµία περίπτωση απ’ το ∆ιαδίκτυο, ακόµα και αν χρειάζεται να 

τερµατισθεί σε άλλα δίκτυα (PSTN, δίκτυα άλλων παρόχων VoIP), αφού ο πάροχος 

VoIP έχει διασύνδεση µε τα υπόλοιπα δίκτυα.  

 

Εταιρικό VoIP 

 

Μια ξεχωριστή κατηγορία managed VoIP είναι το εταιρικό managed VoIP, 

δηλαδή η παροχή Υπηρεσιών VoIP σε εταιρικούς πελάτες. Οι απαιτήσεις των 

εταιρικών πελατών είναι µεγάλες και η κάθε περίπτωση απαιτεί ξεχωριστή 

αντιµετώπιση, καθώς περιλαµβάνονται περιπτώσεις από απλή πρόσβαση σε 

υπηρεσία VoIP έως σχεδιασµό και υλοποίηση ολόκληρου του εταιρικού δικτύου σε 

VoIP.  

Πολλές εταιρείες έχουν ήδη αντικαταστήσει το εσωτερικό τηλεφωνικό τους 

δίκτυο µε VoIP. Με αυτόν τον τρόπο διαθέτουν µόνο ένα δίκτυο δεδοµένων που 
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εξυπηρετεί φωνή και δεδοµένα. Η αλλαγή αυτή προϋποθέτει και αλλαγή του 

τηλεφωνικού κέντρου (PBX) της εταιρείας σε ένα IP PBX, το οποίο είναι software-

based. Στη συνέχεια η εταιρεία µπορεί να επιλέξει να συνδεθεί µε πάροχο VoIP ή όχι. 

Ένα IP PBX δεν είναι απαραίτητο να συνδεθεί µε πάροχο VoIP αφού είναι δυνατόν 

να συνδεθεί στο PSTN για τις υπηρεσίες φωνής, όπως και ένα κλασσικό PBX.  

Οι πάροχοι εταιρικού VoIP µπορούν να προσφέρουν υπηρεσία σε εταιρείες 

µε IP PBX αλλά και σε εταιρείες µε κλασσικά PBX που δεν έχουν τηλεφωνία VoIP 

στο εσωτερικό τους δίκτυο. Ακόµα µπορούν να αναλάβουν την υλοποίηση του IP 

PBX της εταιρείας στις δικές τους εγκαταστάσεις. Η υπηρεσία αυτή αναφέρεται ως 

hosted IP PBX ή IP Centrex.  

Η σύνδεση VoIP είναι συµφέρουσα για εταιρείες, γιατί τους δίνει τη 

δυνατότητα να µειώσουν τον αριθµό των µισθωµένων κυκλωµάτων που 

χρησιµοποιούν για σύνδεση µε τον πάροχο, χρησιµοποιώντας ένα ενιαίο δίκτυο 

µετάδοσης φωνής και δεδοµένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις: 

 

1. Θεωρείτε ότι για την ανάπτυξη των υπηρεσιών VoIP και τη διαµόρφωση του

κατάλληλου ρυθµιστικού περιβάλλοντος είναι επαρκής ο διαχωρισµός των υπηρεσιών

στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες; 

- ∆ηµόσιες Τηλεφωνικές Υπηρεσίες στις οποίες εντάσσονται και οι υπηρεσίες

VoIP οι οποίες είναι ισότιµες µε τις υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας και ο

πάροχος ακολουθεί όλες τις υποχρεώσεις που έχουν και οι πάροχοι

φωνητικής τηλεφωνίας. 

- Υπηρεσίες φωνής µέσω πρωτοκόλλων IP (µη-ισότιµες µε τις υπηρεσίες

φωνητικής τηλεφωνίας) για την παροχή των οποίων απαιτείται η ∆ήλωση

Καταχώρησης. 

- Υπηρεσίες φωνής µέσω ∆ιαδικτύου χωρίς χρήση αριθµών από το Εθνικό

Σχέδιο Αριθµοδότησης µε πιθανή δυνατότητα τερµατισµού σε δηµόσια

τηλεφωνικά δίκτυα, οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο των Γενικών

Αδειών.  

Κρίνετε ότι χρειάζεται περαιτέρω κατηγοριοποίηση; Αιτιολογείστε τις απόψεις σας. 

 

2. Ποιες από τις υποχρεώσεις που έχουν οι πάροχοι φωνητικής τηλεφωνίας θεωρείτε

ότι θα πρέπει να επιβληθούν στους παρόχους υπηρεσιών VoIP µη ισότιµων της

δηµόσιας φωνητικής τηλεφωνίας; 

 

 17



4. Αριθµοδότηση 
 

Με την πάροδο του χρόνου, ολοένα και περισσότερες εταιρείες παροχής 

τηλεφωνίας VoIP κάνουν την εµφάνισή τους στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Το 

γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη τη θέσπιση κανόνων  που θα αφορούν το είδος 

της αριθµοσειράς που θα χρησιµοποιηθεί για τις υπηρεσίες VoIP. Τα κυριότερα 

κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλέγει η κατάλληλη αριθµοσειρά είναι τα παρακάτω: 

- Να µην υπάρχουν φραγµοί αναφορικά µε το είδος της παρεχόµενης 

υπηρεσίας VoIP (π.χ. νοµαδικότητα) 

- Να µην υπάρχουν φραγµοί που θα εµποδίζουν τους χρήστες να υλοποιήσουν 

πιθανή επιθυµία τους για µετάβαση από PSTN σε υπηρεσίες VoIP  

- Να εξασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των αριθµοδοτικών πόρων  

Οι κατηγορίες αριθµών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παροχή 

τηλεφωνίας VoIP είναι δύο: 

- Γεωγραφικοί αριθµοί (Geographic numbers) 

- Μη γεωγραφικοί αριθµοί (Non-geographic numbers) 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 2 του Νόµου 3431/2006, ως «γεωγραφικός αριθµός» ορίζεται 

ο αριθµός ο οποίος περιλαµβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης (ΕΣΑ), µέρος 

της ακολουθίας των ψηφίων του οποίου έχει γεωγραφική σηµασία και 

χρησιµοποιείται για τη δροµολόγηση κλήσεων προς τον φυσικό τόπο του σηµείου 

τερµατισµού του δικτύου (ΣΤ∆).  

Ως «µη γεωγραφικος αριθµός» ορίζεται όποιος αριθµός δεν είναι γεωγραφικός και 

περιλαµβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης (ΕΣΑ),,όπως αριθµοί κινητών 

τηλεφώνων, αριθµοί ατελούς κλήσης, αριθµοί πρόσθετου τέλους κ.λ.π. Πρόκειται 

δηλαδή για αριθµούς που ανήκουν µεν στο ΕΣΑ, αλλά δεν σχετίζονται µε τη 

γεωγραφική περιοχή του χρήστη. 

Η επιλογή της κατάλληλης αριθµοσειράς για παροχή τηλεφωνίας VoIP δεν 

είναι απλή υπόθεση, δεδοµένου ότι η πιθανή χρήση γεωγραφικών αριθµών, για 

παράδειγµα, ενισχύει τον ανταγωνισµό µε το PSTN, αλλά µπορεί και να θέσει 

περιορισµούς στη νοµαδικότητα. Αντίθετα, η δηµιουργία νέας αριθµοσειράς 

υποστηρίζει µεν τη νοµαδικότητα, αλλά είναι πιθανό να καταστήσει δυσχερή τον 

ανταγωνισµό µε το PSTN.  
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4.1 Ευρωπαϊκή Πρακτική 

 

Η Ευρωπαϊκή πρακτική αναφορικά µε το είδος της αριθµοσειράς που θα 

επιλεγεί διαφέρει από χώρα σε χώρα. Έτσι, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο 

γεωγραφικοί όσο και µη γεωγραφικοί αριθµοί ή ακόµα και ταυτόχρονη χρήση και των 

δύο. Το είδος της αριθµοσειράς που θα επιλεγεί, µπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα 

µε το είδος της υπηρεσίας VoIP που προσφέρει ο κάθε πάροχος.  

Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται η χρήση 

γεωγραφικών αριθµών για υπηρεσίες VoIP. Από τις χώρες αυτές λίγες επιτρέπουν 

πλήρως τη νοµαδικότητα σε αυτή την αριθµοσειρά (π.χ. Βρετανία, ∆ανία, Εσθονία). 

Οι περισσότερες χώρες επιµένουν στην διατήρηση της γεωγραφικής διάστασης του 

αριθµού, δηλαδή στη χρησιµοποίηση του αριθµού είτε από σταθερό σηµείο είτε 

νοµαδικά µέσα στην περιορισµένη περιοχή που ορίζεται από το πρόθεµα του 

αριθµού.  

Στη πλειοψηφία τους οι χώρες που χρησιµοποιούν µη γεωγραφικούς 

αριθµούς δηµιουργούν µια καινούργια αριθµοσειρά για υπηρεσίες VoIP. Η 

αριθµοσειρά αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από νοµαδικές αλλά και από µη 

νοµαδικές υπηρεσίες. Τέλος να σηµειώσουµε ότι στις περισσότερες χώρες γίνεται 

χρήση τόσο γεωγραφικών όσο και µη-γεωγραφικών αριθµών, ώστε να καλύπτονται 

καλύτερα οι ανάγκες των διαφόρων παρόχων VoIP. 

 

4.2 Υπηρεσίες ισότιµες µε την κλασσική τηλεφωνία 

 
Όπως προαναφέρθηκε, οι υπηρεσίες VoIP που θεωρούνται ισότιµες µε την 

κλασσική τηλεφωνία είναι οι υπηρεσίες που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τη 

δηµόσια τηλεφωνική υπηρεσία και κατά συνέπεια αναλαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα 

και υποχρεώσεις µε αυτήν. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, οι πάροχοι VoIP 

που προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες µπορούν ακόµα και σήµερα να λάβουν 

άδεια Παροχής ∆ηµόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών και να κάνουν χρήση 

γεωγραφικών αριθµών για τις υπηρεσίες αυτές. Επιπλέον έχουν το δικαίωµα 

φορητότητας µε άλλους παρόχους ∆ηµόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών που 

χρησιµοποιούν γεωγραφικούς αριθµούς. 

Μέχρι σήµερα οι δηµόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες δεν είχαν τεχνολογικά τη 

δυνατότητα νοµαδικότητας. Με την τεχνολογία VoIP όµως, δίνεται η δυνατότητα σε 

έναν πάροχο να προσφέρει µία υπηρεσία ισότιµη των κλασσικών δηµόσιων 
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τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερό σηµείο και επιπλέον να επιτρέπει στον χρήστη 

να είναι νοµαδικός αν το θελήσει. Η ποιότητα και η αξιοπιστία της υπηρεσίας δεν θα 

είναι εξασφαλισµένη όταν ο χρήστης είναι εκτός του προσυµφωνηµένου σταθερού 

σηµείου, το οποίο καθιστά πλέον την υπηρεσία µη-ισότιµη της κλασσικής 

τηλεφωνίας. Επιπλέον, οι αριθµοί  χάνουν τη γεωγραφικότητά τους στην περίπτωση 

που η υπηρεσία αυτή χρησιµοποιεί γεωγραφικούς αριθµούς και ο χρήστης είναι 

νοµαδικός, Το ερώτηµα που τίθεται είναι, αν είναι επιθυµητό και µε ποιους ίσως 

επιπλέον όρους να χαρακτηριστεί ως ∆ηµόσια Τηλεφωνική Υπηρεσία µια τέτοια 

υπηρεσία, η οποία είναι ισότιµη των κλασσικών δηµόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών 

σε συγκεκριµένο σηµείο και µη-ισότιµη σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο. Ένας τέτοιος 

χαρακτηρισµός θα ενίσχυε µεν  τον ανταγωνισµό χωρίς να εισάγει φραγµούς στις 

δυνατότητες που µπορεί να προσφέρει η νέα τεχνολογία, αλλά συγχρόνως θα 

δηµιουργούσε ενδεχόµενη σύγχυση στον καταναλωτή αναφορικά µε την ποιότητα 

υπηρεσίας που του παρέχεται.  

 

4.3 Υπηρεσίες µη-ισότιµες µε την κλασσική τηλεφωνία 

 

Στις παραγράφους που ακολουθούν, περιγράφονται αναλυτικά τα 

πλεονεκτήµατα της χρήσης της κάθε αριθµοσειράς για υπηρεσίες VoIP οι οποίες δεν 

είναι ισότιµες µε την κλασσική τηλεφωνία, ενώ µπορούν να παρέχονται και ως 

νοµαδικές υπηρεσίες. Παράλληλα αναλύονται οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί η κάθε αριθµοσειρά, καθώς και τα κυριότερα θέµατα που µπορεί να 

προκύψουν από πιθανή χρήση της. 

 

4.3.1. Γεωγραφικοί αριθµοί  
 

Η χρήση των γεωγραφικών αριθµών για παροχή τηλεφωνίας VoIP 

παρουσιάζει µία σειρά από σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Το σηµαντικότερο από αυτά 

είναι ότι η χρήση τους συµβάλλει στην προώθηση του ανταγωνισµού µε το PSTN 

αφού οι αριθµοί αυτοί είναι αναγνωρίσιµοι στο ευρύ κοινό. Θεωρητικά, η χρήση των 

γεωγραφικών αριθµών θα επέτρεπε και την φορητότητα µεταξύ κλασσικής 

τηλεφωνίας και τηλεφωνίας VoIP. Επί του παρόντος όµως υποχρέωση φορητότητας 

υπάρχει µόνο µεταξύ παρόχων ∆ηµόσιων Υπηρεσιών Τηλεφωνίας. 

Επιπλέον, η χρήση γεωγραφικών αριθµών σε σχέση µε τη χρήση νέας 

αριθµοσειράς, εγγυάται καλή διαλειτουργικότητα (interoperability) τόσο στις εθνικές 
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όσο και στις διεθνείς κλήσεις, καθώς οι αριθµοί αυτοί είναι ήδη διαδεδοµένοι, µε 

αποτέλεσµα να είναι πιο εύκολα προσβάσιµοι. 

 Ανάλογα µε το αν παρέχεται η δυνατότητα νοµαδικότητας, παρακάτω 

περιγράφονται τρεις τρόποι µε τους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 

αριθµοσειρά των γεωγραφικών αριθµών: 

 

1. Να µην επιτρέπεται η νοµαδικότητα 

 

Ο χρήστης µπορεί να πραγµατοποιεί και να δέχεται κλήσεις VoIP µόνο από ένα 

σταθερό σηµείο. Η περίπτωση αυτή, αφορά παρόχους VoIP οι οποίοι προσφέρουν 

υπηρεσίες σταθερού σηµείου που, είτε δεν πληρούν όλα τα κριτήρια για να 

χαρακτηριστούν ως υπηρεσίες ισότιµες µε την κλασσική τηλεφωνία, είτε πληρούν τα 

κριτήρια αλλά δεν επιθυµούν οι πάροχοι να τις εντάξουν στην κατηγορία αυτή.  

Ο τρόπος αυτός χρησιµοποίησης των γεωγραφικών αριθµών ουσιαστικά 

εµποδίζει τον πάροχο που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει γεωγραφικούς αριθµούς  να 

προσφέρει µια από τις σηµαντικότερες υπηρεσίες που µπορεί να παρέχει η 

τηλεφωνία VoIP, τη νοµαδικότητα. 

 

2. Να επιτρέπεται η νοµαδικότητα, αλλά να απαιτείται σχέση µε τη γεωγραφική 

περιοχή του αριθµού. 

 

Στην περίπτωση αυτή, ο τελικός χρήστης έχει δηλώσει µία συγκεκριµένη διεύθυνση 

της οποίας η περιοχή (π.χ. Θεσσαλονίκη) υποδεικνύεται από το πρόθεµα του 

αριθµού που καλείται, αλλά µπορεί να πραγµατοποιεί και να δέχεται κλήσεις όχι µόνο 

στη συγκεκριµένη διεύθυνση, αλλά σε οποιοδήποτε µέρος. Το πρόθεµα του αριθµού, 

δηλαδή, που εκχωρεί ο πάροχος VoIP στο χρήστη έχει άµεση σχέση µε την περιοχή 

του. Ο τρόπος αυτός χρήσης των γεωγραφικών αριθµών υποστηρίζει µεν τη 

νοµαδικότητα και διαφυλάσσει τους δηµοφιλείς γεωγραφικούς κωδικούς από 

εξάντληση (π.χ. 210, 2310), αλλά δηµιουργεί µία σειρά από ζητήµατα τα οποία 

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. 

Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα αποτελεί το γεγονός ότι η δυνατότητα 

για νοµαδικότητα θα έχει ως αποτέλεσµα να χάσουν οι αριθµοί τη γεωγραφικότητά 

τους. Επίσης, πιθανή χρήση της νοµαδικότητας θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις 

κλήσεις προς τους αριθµούς έκτακτης ανάγκης, καθώς θα καθιστά δύσκολη τη 

δροµολόγηση τους (περιγράφεται αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο). 

Τέλος, σοβαρό κίνδυνο αποτελεί και το ζήτηµα της δήλωσης ψευδών 

στοιχείων από χρήστες VoIP, κυρίως στην περίπτωση των unmanaged υπηρεσιών 
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όπου η δήλωση στοιχείων µπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και η πρόσβαση στην 

υπηρεσία γίνεται µε τη χρήση λογισµικού (Softphone). Στην περίπτωση αυτή, κατά 

την εγγραφή στην υπηρεσία του κάθε χρήστη VoIP θα πρέπει ο πάροχος VoIP να 

ελέγχει τη διεύθυνση του, έτσι ώστε να πιστοποιεί την περιοχή στην οποία βρίσκεται 

και να του παρέχει τον αριθµό µε το ανάλογο πρόθεµα. 

 

3. Να καταργηθεί οποιοδήποτε κριτήριο σχετίζεται µε τη γεωγραφική περιοχή 

του χρήστη.  

 

Σε αντίθεση µε την προηγούµενη περίπτωση, ο τελικός χρήστης µπορεί να 

χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε αριθµό δίχως να δηλώσει διεύθυνση στην 

συγκεκριµένη περιοχή. Το πρόθεµα του αριθµού, δηλαδή, που εκχωρεί ο πάροχος 

VoIP στο χρήστη δεν είναι απαραίτητο να σχετίζεται µε την περιοχή του. Στην 

περίπτωση αυτή, δεν θα απαιτείται πλέον να δροµολογούνται οι κλήσεις ψηφίο προς 

ψηφίο, αλλά ολόκληροι οι αριθµοί µέσω πινάκων δροµολόγησης (routing tables) µε 

τη βοήθεια «έξυπνων δικτύων» (Intelligent Networks). Όπως και στην προηγούµενη 

περίπτωση, η νοµαδικότητα δηµιουργεί µία σειρά από ζητήµατα που πρέπει να 

επισηµανθούν. 

Η κατάργηση της σχέσης του αριθµού µε την περιοχή του χρήστη θα έχει ως 

αποτέλεσµα να χάσει πλήρως ο αριθµός τη γεωγραφικότητά του. Επιπρόσθετα, το 

γεγονός αυτό θα συµβάλλει σε πιθανή εξάντληση των αριθµοδοτικών πόρων των 

δηµοφιλών γεωγραφικών κωδικών, καθώς οι περισσότεροι χρήστες ενδεχοµένως να 

προτιµήσουν τους κωδικούς αυτούς, από αυτούς που θα τους αντιστοιχούσαν 

σύµφωνα µε την περιοχή τους. 

Σε κάθε περίπτωση, αν επιτραπεί η χρήση γεωγραφικών αριθµών σε 

συνδυασµό µε νοµαδικότητα, ο καλών δεν θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει όταν 

πραγµατοποιεί µια κλήση σε ποια γεωγραφική περιοχή βρίσκεται ο καλούµενος. Για 

λόγους διαφάνειας προς τον τελικό καταναλωτή, η χρέωση των κλήσεων αυτών θα 

πρέπει να γίνεται βάσει των γεωγραφικών αριθµών που καλεί ο συνδροµητής και όχι 

βάσει της πραγµατικής γεωγραφικής θέσης που βρίσκεται ο καλούµενος 

συνδροµητής. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να ρυθµίζονται και τα τέλη τερµατισµού 

που θα καταβάλλει ο πάροχος απ’ το δίκτυο του οποίου εκκινεί την κλήση. 

 

4.3.2. Μη γεωγραφικοί αριθµοί 
 

Στην τηλεφωνία VoIP η έννοια των µη γεωγραφικών αριθµών ταυτίζεται µε τη 

δηµιουργία µιας νέας αριθµοσειράς, η οποία θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για 
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υπηρεσίες VoIP. Η αριθµοσειρά αυτή µπορεί είτε να ενταχθεί σε µία ήδη υφιστάµενη, 

αριθµοσειρά τονίζοντας ότι για την συγκεκριµένη οµάδα αριθµών δεν υφίσταται 

γεωγραφική σηµασία  (π.χ. 216 ) είτε να δηµιουργηθεί µία νέα σειρά µη γεωγραφικών 

αριθµών (π.χ. 40). Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της δηµιουργίας µιας νέας 

αριθµοσειράς για υπηρεσίες VoIP έγκειται στο γεγονός ότι αποφεύγονται οι 

περιορισµοί που εισάγει η χρήση των γεωγραφικών αριθµών και έτσι παρέχεται 

αρκετή ελευθερία στους παρόχους VoIP στην περιγραφή της υπηρεσίας που θα 

προσφέρουν. 

Η ενδεχόµενη χρήση µιας νέας αριθµοσειράς αποκλειστικά για υπηρεσίες 

VoIP θα δυσχεράνει τον ανταγωνισµό µε το PSTN αφού δεν θα υπάρχει καµία 

δυνατότητα φορητότητας από το PSTN σε τηλεφωνία VoIP. Επιπρόσθετα, οι αριθµοί 

αυτοί δεν θα είναι αναγνωρίσιµοι από το ευρύ κοινό,  µε αποτέλεσµα  να διστάζουν οι 

χρήστες να πραγµατοποιούν κλήσεις.  Παρακάτω περιγράφονται δύο τρόποι µε τους 

οποίους µπορεί να δηµιουργηθεί νέα  αριθµοσειρά: 

 

1. Αριθµοσειρά γενικής χρήσης  

 

Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι αριθµοί που θα χρησιµοποιηθούν είναι µη 

γεωγραφικοί. Οι αριθµοί δίνονται από τον πάροχο VoIP στο συνδροµητή VoIP για 

όσο χρόνο διαρκεί το συµβόλαιό του. Η αριθµοσειρά που θα δηµιουργηθεί αφορά 

τόσο νοµαδικές, όσο και µη νοµαδικές υπηρεσίες.  

 

2. Αριθµοσειρά αποκλειστικά για νοµαδικές υπηρεσίες  

 

Όµοια µε την προηγούµενη περίπτωση, οι αριθµοί εκχωρούνται  από τον 

πάροχο VoIP στον συνδροµητή VoIP για όσο καιρό διαρκεί το συµβόλαιό του. Η 

διαφοροποίηση συνίσταται στο γεγονός ότι η περίπτωση αυτή αφορά αποκλειστικά 

σε παροχή υπηρεσιών που περιέχουν νοµαδικότητα. Έτσι, θα µπορούσε για 

παράδειγµα να δηµιουργηθεί µία νέα αριθµοσειρά αποκλειστικά για νοµαδικές 

υπηρεσίες VoIP και να γίνει χρήση γεωγραφικών αριθµών για υπηρεσίες σταθερού 

σηµείου.  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά τα σενάρια χρήσης των 

γεωγραφικών και των µη γεωγραφικών αριθµών ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας 

που προσφέρει ο κάθε πάροχος VoIP. 
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1ος Σενάριο 
 

Υπηρεσίες µη-ισότιµες µε την κλασσική τηλεφωνία 
Κατηγορία αριθµών 

Σταθερού σηµείου Νοµαδικές 

Γεωγραφικοί √ - 

Μη γεωγραφικοί - √ 

 

2ος Σενάριο 
 

Υπηρεσίες µη-ισότιµες µε την κλασσική τηλεφωνία 
Κατηγορία αριθµών 

Σταθερού σηµείου Νοµαδικές 

Γεωγραφικοί √ √ 

Μη γεωγραφικοί - - 

 

3ος Σενάριο 
 

Υπηρεσίες µη-ισότιµες µε την κλασσική τηλεφωνία 
Κατηγορία αριθµών 

Σταθερού σηµείου Νοµαδικές 

Γεωγραφικοί - - 

Μη γεωγραφικοί √ √ 

 

4.4 Φορητότητα 

 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 59 του Ν.3431/2006, όλοι οι συνδροµητές των 

δηµόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των κινητών υπηρεσιών, 

µπορούν να διατηρούν, µετά την υποβολή αίτησης, τον αριθµό ή τους αριθµούς τους, 

ανεξαρτήτως της επιχείρησης που παρέχει την υπηρεσία (φορητότητα αριθµού): α) 

εφόσον πρόκειται για γεωγραφικούς αριθµούς, σε συγκεκριµένο τόπο, και β) εφόσον 

πρόκειται για µη γεωγραφικούς αριθµούς, σε οποιοδήποτε τόπο. Η υποχρέωση για 

φορητότητα υπάρχει µόνο ανάµεσα σε παρόχους δηµόσιων τηλεφωνικών 

υπηρεσιών.  
Στην περίπτωση της τηλεφωνίας VoIP, η φορητότητα µεταξύ παρόχων VoIP 

θα επέτρεπε στον χρήστη να διατηρεί τον αριθµό του όταν αλλάζει παρόχους VoIP, 
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στα πλαίσια της ίδιας υπηρεσίας και εντός της χώρας. Απώτερος σκοπός της 

φορητότητας είναι η ενίσχυση του ανταγωνισµού στην  τηλεπικοινωνιακή αγορά, 

παρέχοντας παράλληλα στον τελικό καταναλωτή την ελευθερία να επιλέγει κάθε 

φορά την υπηρεσία που επιθυµεί διατηρώντας τον αριθµό του. 

Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι  φορητότητα από το PSTN σε VoIP 

έχει νόηµα µόνο αν επιτραπεί χρήση γεωγραφικών αριθµών για υπηρεσίες VoIP, 

καθώς οι αριθµοί που χρησιµοποιούνται για τηλεφωνία PSTN είναι γεωγραφικοί. 

 

 
 Ερωτήσεις: 

 

3. Συµφωνείτε µε τη χρήση αποκλειστικά γεωγραφικών αριθµών για τις υπηρεσίες VoIP

που είναι ισότιµες µε τη φωνητική τηλεφωνία; 

 

4. Στην περίπτωση που ο πάροχος προσφέρει υπηρεσίες VoIP ισότιµες της φωνητικής

τηλεφωνίας πιστεύετε ότι θα πρέπει να του επιτραπεί να παρέχει στον χρήστη και

νοµαδικότητα;  

  

5. Ποιο από τα σενάρια αριθµοδότησης που αναφέρονται στο κείµενο ∆ηµόσιας

∆ιαβούλευσης θεωρείτε καταλληλότερο για τις µη-ισότιµες υπηρεσίες VoIP; 

 

6. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θα πρέπει να εκχωρούνται γεωγραφικοί αριθµοί στις

µη-ισότιµες υπηρεσίες VoIP που επιτρέπουν τη νοµαδικότητα (Παρ. 4.3.1,

περιπτώσεις 2 και 3), πιστεύετε ότι θα πρέπει η αρχική εκχώρηση να σχετίζεται µε τη

γεωγραφική περιοχή του χρήστη; 

 

7. Πιστεύετε ότι η φορητότητα αριθµών θα πρέπει να επεκταθεί πέραν των παρόχων

φωνητικής τηλεφωνίας και µεταξύ: 

α) παρόχων µη-ισότιµων υπηρεσιών VoIP; 

β) παρόχων µη-ισότιµων υπηρεσιών VoIP και παρόχων υπηρεσιών φωνητικής

τηλεφωνίας; 
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5. Πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
 

Η δυνατότητα κλήσεων προς αριθµούς έκτακτης ανάγκης είναι ζωτικής 

σηµασίας  για τη δηµόσια ασφάλεια. Στην κλασσική τηλεφωνία, η πρόσβαση τόσο 

στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό 112, όσο και στους εθνικούς αριθµούς έκτακτης 

ανάγκης θεωρείται δεδοµένη. Στην περίπτωση της τηλεφωνίας VoIP η πρόσβαση 

στους αριθµούς αυτούς δεν είναι δεδοµένη. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην 

ύπαρξη της νοµαδικότητας, η οποία καθιστά δύσκολο τον εντοπισµό του καλούντος 

χρήστη και κατά συνέπεια τη δροµολόγηση της κλήσης του στο πλησιέστερο κέντρο 

έκτακτης ανάγκης. Επιπροσθέτως, ο ενδεχόµενος κίνδυνος µη λειτουργίας της 

τερµατικής συσκευής σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος είναι ένας ακόµη λόγος για 

τον οποίο η πρόσβαση στους αριθµούς έκτακτης ανάγκης µέσω της τηλεφωνίας 

VoIP δεν µπορεί να θεωρείται δεδοµένη..  

Σύµφωνα µε τα Άρθρα 50 και 57 του Ν.3431/2006, κάθε πάροχος δηµοσίου 

τηλεφωνικού δικτύου σε σταθερές θέσεις είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει την 

αδιάκοπη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Συγχρόνως ο πάροχος πρέπει 

να διαθέτει ατελώς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισµό της θέσης 

του καλούντος στις αρµόδιες αρχές για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, αλλά λόγω της σηµασίας των κλήσεων αυτών για τη δηµόσια 

ασφάλεια είναι επιθυµητό να παρέχουν και αυτοί αξιόπιστη πρόσβαση προς τους 

αριθµούς αυτούς.  

 Η βασική πρόσβαση στα κέντρα έκτακτης ανάγκης είναι µέσα στις 

δυνατότητες της Τεχνολογίας VoIP. Το κυριότερο πρόβληµα, όµως, συνίσταται στην 

παροχή των επιπλέον χαρακτηριστικών που καθιστούν τη πρόσβαση «πλήρη». Η 

πλήρης πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνδέεται µε την εκπλήρωση 

τριών τεχνικών απαιτήσεων: 

1) προσδιορισµός της θέσης από την οποία προέρχεται η κλήση  

2) σωστή διαχείριση και µεταφορά των στοιχείων αναγνώρισης του καλούντα 

(Calling Line Identification – CLI), ώστε να µπορεί να επιτραπεί στο κέντρο 

έκτακτης να καλέσει τον χρήστη σε περίπτωση διακοπής της κλήσης 

3) αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας και σε περίπτωση τυχόν διακοπής 

ρεύµατος. 

Επιπλέον, θεωρείται δεδοµένη η σωστή δροµολόγηση της κλήσης στο κέντρο 

έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται ο 
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χρήστης. Η σωστή δροµολόγηση είναι κάτι που θεωρείται δεδοµένο στο PSTN αλλά 

µπορεί να αποτελέσει πρόβληµα για τα δίκτυα IP και το VoIP. 

 

5.1 ∆ροµολόγηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης 

 

Οι κλήσεις προς αριθµούς έκτακτης ανάγκης πρέπει να δροµολογούνται προς 

το πλησιέστερο στην τοποθεσία του χρήστη κέντρο. Αυτό προϋποθέτει ότι ο 

πάροχος γνωρίζει το σηµείο του δικτύου απ’ το οποίο ο χρήστης πραγµατοποιεί τη 

κλήση, είτε γιατί η υπηρεσία προς τον χρήστη παρέχεται σε γνωστή διεύθυνση 

(PSTN), είτε γιατί ο πάροχος VoIP µπορεί να εντοπίσει τον χρήστη µέσα στο δίκτυό 

του (κινητή τηλεφωνία).   

Προς το παρόν, η νοµαδική χρήση του VoIP δεν επιτρέπει στον πάροχο να 

γνωρίζει τη τοποθεσία του χρήστη. Έτσι, σε περίπτωση που ένας νοµαδικός χρήστης 

πραγµατοποιήσει  µια κλήση προς έναν εθνικό αριθµό έκτακτης ανάγκης από κάποιο 

σηµείο της χώρας, ή ακόµα από το εξωτερικό, ο πάροχος δεν θα µπορεί να τη 

δροµολογήσει στο πλησιέστερο κέντρο. Ο χρήστης µπορεί να έχει πρόσβαση στο 

δίκτυο από οποιοδήποτε σηµείο, οποιασδήποτε χώρας ενώ ο πάροχος VoIP 

αντίστοιχα µπορεί να είναι εγκατεστηµένος σε οποιαδήποτε χώρα.  

Ένας πιθανός τρόπος για τη σωστή δροµολόγηση των κλήσεων αυτών είναι 

να ενηµερώνει ο χρήστης κάθε φορά που µετακινείται τον πάροχο VoIP για την 

περιοχή που βρίσκεται, Η ακρίβεια αυτής της µεθόδου αµφισβητείται. Ο χρήστης 

µπορεί να αµελήσει να ενηµερώσει για την θέση του ή ακόµα να κάνει κακόβουλη 

χρήση αυτής της υπηρεσίας δίνοντας ψευδή στοιχεία και παραπλανώντας τις 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.  

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να 

εφαρµοστούν οι παρακάτω αρχές για την δροµολόγηση των κλήσεων έκτακτης 

ανάγκης και την παροχή πληροφοριών θέσης: 

- Για παρόχους δηµόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών, η δροµολόγηση µιας 

κλήσης και η παροχή πληροφοριών σχετικά µε την τοποθεσία του καλούντα 

στα κέντρα έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να είναι εφικτή χωρίς να απαιτείται ο 

χρήστης να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την θέση του πριν 

πραγµατοποιήσει τη κλήση ή πριν την αρχική εγκατάσταση του τερµατικού 

του εξοπλισµού. 

- Για παρόχους υπηρεσιών φωνής µέσω IP που δεν µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως δηµόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες, η δροµολόγηση µιας 

κλήσης θα πρέπει να είναι εφικτή χωρίς να χρειαστεί ο χρήστης να παρέχει 
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πληροφορίες σχετικά µε την θέση του πριν πραγµατοποιήσει τη κλήση. 

Μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την 

θέση του πριν την αρχική εγκατάσταση του τερµατικού του εξοπλισµού. 

 

Σύµφωνα µε τις συστάσεις της Ε.Ε. ο πάροχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για 

τη σωστή παροχή πληροφοριών θέσης και για τη δροµολόγηση της κλήσης. Αυτό σε 

πολλές περιπτώσεις µπορεί να σηµαίνει ότι ο πάροχος της υπηρεσίας VoIP πρέπει 

να συνεργαστεί µε τον πάροχο του δικτύου (ευρυζωνικής πρόσβασης) στο οποίο 

βρίσκεται ο χρήστης, για να µπορέσει να πάρει πληροφορίες για το ακριβές σηµείο 

πρόσβασης του χρήστη. 

 

5.2 Παροχή πληροφοριών σχετικά µε τον χρήστη 

 

Οι πάροχοι δηµόσιων δικτύων τηλεφωνίας έχουν την υποχρέωση να 

παρέχουν στοιχεία για τον εντοπισµό της τοποθεσίας (διεύθυνση) του χρήστη στα 

κέντρα έκτακτης ανάγκης, όταν αυτός καλεί τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό έκτακτης 

ανάγκης 112. Η παροχή των στοιχείων αυτών είναι υποχρεωτική µόνο όπου αυτό 

είναι τεχνικά εφικτό. Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν τις αρµόδιες αρχές να 

εκτελέσουν το έργο τους άµεσα και αποτελεσµατικά. 

Επιπλέον, οι πάροχοι πρέπει να παρέχουν πληροφορίες αναγνώρισης του 

καλούντα (CLI), όπου αυτό είναι τεχνικά βιώσιµο. Οποιοσδήποτε χειρισµός του CLI 

από τα δίκτυα πρέπει να συµµορφώνεται µε τα σχετικά διεθνή  πρότυπα. 

Συγκεκριµένα, η επιβεβαίωση της αξιοπιστίας του CLI στην προέλευσή του είναι 

ευθύνη του παρόχου από όπου η κλήση δηµιουργείται.  

Η παροχή CLI, όπου αυτή εφαρµόζεται, µπορεί να αναιρεθεί από τον χρήστη, 

σε περίπτωση που αυτός επιθυµεί να κρατήσει τα προσωπικά του στοιχεία 

απόρρητα.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει στους παρόχους VoIP να εφαρµόσουν το 

ταχύτερο  δυνατό τεχνικές για την ασφαλή και ακριβή µετάδοση πληροφοριών θέσης 

και CLI των χρηστών σε κέντρα έκτακτης ανάγκης. 

 

5.3 ∆ιαθεσιµότητα ∆ικτύου 

 

Τα τερµατικά που υποστηρίζουν την υπηρεσία VoIP χρειάζεται να 

τροφοδοτηθούν από το ηλεκτρικό δίκτυο διανοµής, αντίθετα από τα κλασικά 
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τερµατικά του PSTN τα οποία τροφοδοτούνται εξ’ αποστάσεως απ’ το τηλεφωνικό 

κέντρο. Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος δεν είναι εφικτή η πραγµατοποίηση µιας 

VoIP κλήσης σε αριθµούς έκτακτης ανάγκης , παρά µόνο αν ο χρήστης ή ο πάροχος 

έχει φροντίσει ώστε να υπάρχει ανεξάρτητη τροφοδοσία (π.χ. UPS).  

Σύµφωνα το Άρθρο 57 του Ν.3431/2006, οι πάροχοι δηµόσιων τηλεφωνικών 

υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις είναι υποχρεωµένοι να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα 

µέτρα για να διασφαλίζουν την αδιάκοπη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις: 

 

8. Ποια θεωρείτε τα κυριότερα εµπόδια για τους παρόχους VoIP στην παροχή

πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης; Πως θα µπορούσαν να

ξεπεραστούν τα εν λόγω εµπόδια; 

 

9. Θεωρείτε ότι θα µπορούσε να επιτευχθεί συνεργασία µεταξύ παρόχου υπηρεσίας

VoIP και παρόχου ευρυζωνικής πρόσβασης για τον σωστό εντοπισµό της θέσης

του χρήστη; Αιτιολογήστε την απάντηση σας και παρέχετε παραδείγµατα

ανάλογης υλοποίησης. 

 

 
 

 

 

 29



6. Ποιότητα Υπηρεσίας 
 

Σε µία πλήρως ανταγωνιστική αγορά, πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα 

της υπηρεσίας και τις παραµέτρους που την καθορίζουν αποκτούν ιδιάζουσα 

σηµασία, καθώς δίνεται έτσι η δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν την 

υπηρεσία που ικανοποιεί περισσότερο τις ανάγκες τους. 

Ειδικότερα η ΕΕΤΤ µε απόφασή της, µετά από δηµόσια διαβούλευση, 

σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Νόµου, απαιτεί από τις επιχειρήσεις, που παρέχουν 

διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να δηµοσιεύουν 

συγκρίσιµες, επαρκείς και ενηµερωµένες πληροφορίες, σχετικά µε την ποιότητα των 

υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες. Η απόφαση αυτή, καθορίζει τις προς 

µέτρηση παραµέτρους ποιότητας της υπηρεσίας και το περιεχόµενο, τη µορφή, τον 

τρόπο και τον χρόνο δηµοσίευσης των πληροφοριών, προκειµένου να εξασφαλίζεται 

η πρόσβαση των τελικών χρηστών σε πλήρεις, συγκρίσιµες και εύχρηστες 

πληροφορίες.  

Σε αντίθεση µε την κλασσική τηλεφωνία, στην τηλεφωνία VoIP η ποιότητα 

υπηρεσίας διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας που δίνει ο κάθε 

πάροχος. Έτσι, σε περίπτωση παροχής unmanaged τηλεφωνίας VoIP, η κλήση 

δροµολογείται µέσω του ∆ιαδικτύου µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει εξασφάλιση της 

ποιότητας (best effort), ενώ σε περίπτωση παροχής  managed τηλεφωνίας VoIP η 

κλήση δροµολογείται µέσω του δικτύου του παρόχου και υπάρχει η δυνατότητα για 

εξασφάλιση ποιότητας. 

Η ποιότητα υπηρεσίας στην περίπτωση της δροµολόγησης της κλήσης µέσω 

του ∆ιαδικτύου δεν µπορεί να εξασφαλιστεί διότι συνήθως δεν εφαρµόζονται οι 

κατάλληλοι µηχανισµοί διαχείρισης της µεταφοράς πακέτων, θέτοντας διαφορετικές 

προτεραιότητες στη µεταφορά πακέτων τηλεφωνίας, µε αποτέλεσµα να υποβιβάζεται 

η ποιότητα της φωνής σε στιγµές πολύ υψηλής τηλεπικοινωνιακής κίνησης οπότε και 

δηµιουργείται υπερφόρτωση στο ∆ιαδίκτυο. 

Η εγγύηση ποιότητας στην περίπτωση των managed υπηρεσιών εξαρτάται 

είτε από τον πάροχο VoIP, είτε από τον ΟΤΕ είτε και από τους δύο: 

1. Αν ο πάροχος VoIP παρέχει τις υπηρεσίες του µέσω αδεσµοποίητης 

πρόσβασης στον τοπικό βρόχο του ΟΤΕ (full ή shared LLU) µπορεί να 

εγγυηθεί ποιότητα υπηρεσίας στους χρήστες VoIP του µε κατάλληλη 

διαχείριση του δικτύου του (αποφυγή υπερφόρτωσης του δικτύου).  

2. Αντίθετα, αν ο πάροχος VoIP παρέχει τις υπηρεσίες του µέσω bitstream 

access, δεν µπορεί να εγγυηθεί ποιότητα υπηρεσίας ακόµα και µε σωστή 
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Ερωτήσεις: 

10. Ποιες κατηγορίες υπηρεσιών VoIP θεωρείτε ότι µπορεί να παρέχονται µε

εγγυηµένη ποιότητα προς τον τελικό χρήστη;  

 

11. Ποιες παραµέτρους ποιότητας υπηρεσιών θα πρέπει να µετρούν και να

δηµοσιεύουν οι πάροχοι υπηρεσιών VoIP; Προτείνετε και µεθοδολογία

µέτρησης. 

12. Πιστεύετε ότι οι µετρήσεις ποιότητας θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν όλη την

κλήση από τον χρήστη έως κάθε άλλο πιθανό άκρο (είτε αυτό βρίσκεται στο

ίδιο ή σε άλλο δίκτυο ισότιµης ή όχι τηλεφωνίας); 

 

13. Νοµίζετε ότι είναι σκόπιµο να ορισθούν υποκατηγορίες των µη-ισότιµων

υπηρεσιών VoIP ανάλογα µε µετρήσεις ποιότητας; 

 

διαχείριση του δικτύου του, καθώς η κλήση θα δροµολογείται µέσω του ATM 

ή IP δικτύου του ΟΤΕ µέχρι να φτάσει σε αυτόν. Κατά συνέπεια η ποιότητα 

της θα εξαρτάται από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν 

από τον ΟΤΕ. 

Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις η 

ποιότητα της κλήσης εξαρτάται και από τη διασύνδεση του παρόχου VoIP µε τον 

πάροχο του καλούντος συνδροµητή ή ακόµα και µε ενδιάµεσα δίκτυα άλλων 

παρόχων µέσω των οποίων δροµολογείται η κλήση. 

∆εδοµένου ότι µέσω managed τηλεφωνίας VoIP δεν υπάρχει η δυνατότητα 

νοµαδικότητας του χρήστη (αφορά µόνο χρήστες «σταθερού σηµείου»), σε αντίθεση 

µε την unmanaged τηλεφωνία VoIP η οποία αφορά τόσο νοµαδικούς, όσο και µη 

νοµαδικούς χρήστες, η εξασφάλιση της ποιότητας της υπηρεσίας µπορεί να 

επιτευχθεί απόλυτα µόνο στην περίπτωση χρηστών «σταθερού σηµείου». 

 

 

 

 

 

 31



7. Ακεραιότητα ∆ικτύου 

 

Τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των IP δικτύων και του ∆ιαδικτύου καθώς και ο 

τρόπος λειτουργίας τους δυσχεραίνουν,  την ακεραιότητα και την ασφάλειά τους, µε 

αποτέλεσµα να θεωρούνται  περισσότερο ευάλωτα σε παραβιάσεις σε αντίθεση µε 

την κλασσική τηλεφωνία. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση δροµολόγησης µιας κλήσης VoIP µέσω του 

∆ιαδικτύου, η κλήση αυτή διατρέχει κίνδυνο να υποστεί πιθανές «επιθέσεις» από 

µηχανισµούς οι οποίοι έχουν ως σκοπό να καθυστερήσουν ή ακόµα και να 

εµποδίσουν την πραγµατοποίηση της, καθώς η δυνατότητα προστασίας του 

συστήµατος είναι πολύ περιορισµένη. Βέβαια, η ραγδαία εξέλιξη των IP τεχνολογιών, 

αναµένεται να έχει ως αποτέλεσµα την εξασθένηση ή ακόµα και να εξάλειψη τέτοιου 

είδους φαινοµένων µε την πάροδο του χρόνου. 

Οι υποχρεώσεις των παρόχων τηλεφωνίας, σχετικά µε την ακεραιότητα του 

δικτύου τους διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος των υπηρεσιών που 

προσφέρουν. Ειδικότερα στο αρθ. 57 του Ν. 3431/2006  προβλέπεται  οι πάροχοι 

που λειτουργούν δηµόσια τηλεφωνικά δίκτυα σε σταθερές θέσεις έχουν την 

υποχρέωση να διασφαλίζουν την ακεραιότητα του δικτύου και σε  περίπτωση 

καταστροφικής βλάβης ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας  καθώς επίσης να 

διασφαλίζουν τη διαθεσιµότητα του δικτύου και τη συνεχή παροχή των δηµόσιων 

τηλεφωνικών υπηρεσιών. Επίσης οι πάροχοι δηµοσίων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε 

σταθερές θέσεις πρέπει να εξασφαλίζουν την αδιάκοπη πρόσβαση σε υπηρεσίες 

εκτάκτου ανάγκης. Ανάλογη υποχρέωση δεν υπάρχει για παρόχους δηµόσιων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Έτσι, στην περίπτωση των managed Υπηρεσιών VoIP (δεν υπάρχει η 

δυνατότητα νοµαδικότητας), οι οποίες µπορούν να χαρακτηριστούν και ως δηµόσιες 

τηλεφωνικές υπηρεσίες σταθερού σηµείου, οι πάροχοι οφείλουν να διασφαλίζουν την 

ακεραιότητα του δικτύου τους και τη διαθεσιµότητά του ακόµη και σε περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας (βλάβες λειτουργίας, επιπλοκές του δικτύου κτλ). Η ακεραιότητα και η 

διαθεσιµότητα του δικτύου πρέπει να διασφαλίζεται ανεξάρτητα από το της 

ευρυζωνικής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο που παρέχει  ο πάροχος VoIP (ασύρµατη ή 

ενσύρµατη). 

Αντίθετα, στην περίπτωση των unmanaged Υπηρεσιών VoIP (υπάρχει η 

δυνατότητα νοµαδικότητας), ακόµα και αν αυτές πληρούν όλα τα κριτήρια για να 

χαρακτηριστούν ως δηµόσιες υπηρεσίες τηλεφωνίας (χρήση αριθµών απ’ το ΕΣΑ, 

πρόσβαση σε αριθµούς εκτάκτου ανάγκης, κτλ.), όταν η υπηρεσία δεν παρέχεται σε 
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σταθερό σηµείο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και 

διαθεσιµότητας του δικτύου. Λόγω της σηµασίας της διαθεσιµότητας του δικτύου οι 

πάροχοι VoIP οφείλουν να ενηµερώνουν τους καταναλωτές για το γεγονός αυτό.  

Όπως προαναφέρθηκε, τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των IP δικτύων και 

κυρίως του ∆ιαδικτύου έχουν σοβαρές επιπτώσεις  στην ασφάλεια των πληροφοριών 

που διακινούνται µέσω του δικτύου, καθώς υπάρχει κίνδυνος παραβίασης των 

προσωπικών δεδοµένων του χρήστη VoIP και της διασφάλισης  του απορρήτου των 

συνοµιλιών. Ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός για οποιουδήποτε είδους υπηρεσία 

VoIP µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις υποχρεώσεις των 

παρόχων τηλεφωνίας VoIP ανάλογα µε το είδος των υπηρεσιών που προσφέρουν.  

Ζητήµατα εµπιστευτικότητας και παραβίασης του απορρήτου των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών µπορούν για παράδειγµα να προκύψουν κατά την 

αποστολή των επονοµαζόµενων SPIT (SPAM6 over Internet Telephony) µηνυµάτων, 

όπως επίσης και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο καλών χρήστης πραγµατοποιεί 

κλήσεις VoIP µε χρήση ψευδών στοιχείων (Caller ID Spoofing) µε σκοπό να 

παραπλανήσει τον καλούµενο χρήστη. Βέβαια, δεδοµένου ότι η χρήση της 

τηλεφωνίας VoIP βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο, φαινόµενα όπως το SPIT δεν είναι 

ιδιαίτερα διαδεδοµένα, αλλά λόγω της συνεχούς εξάπλωσή της µε την πάροδο του 

χρόνου, τα φαινόµενα αυτά ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρές απειλές για ζητήµατα 

ασφάλειας προσωπικών δεδοµένων. 

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα υποκλοπής VoΙP 

συνδιαλέξεων µέσω της χρήσης συγκεκριµένων προγραµµάτων εντοπισµού IP 

πακέτων (Sniffers), οι πάροχοι πρέπει να διασφαλίζουν το απαραβίαστο των 

προσωπικών δεδοµένων του χρήστη και να εγγυώνται την ασφάλεια των 

πληροφοριών τους, λαµβάνοντας όλα τα δυνατά µέτρα. 

 

  

 

 

                                                 
6 Μηνύµατα που αποστέλλονται προς πολλούς αποδέκτες χωρίς τη συγκατάθεσή τους από 

άγνωστους (προς τον αποδέκτη) αποστολείς και έχουν συνήθως διαφηµιστικούς σκοπούς.  
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Ερωτήσεις: 

 

14. Θεωρείτε ότι ένας πάροχος VoIP ο οποίος παρέχει υπηρεσίες ισότιµες µε τις

υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας µπορεί να εξασφαλίσει την ακεραιότητα

του δικτύου του για την παροχή υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις µε την ίδια

αξιοπιστία µε έναν πάροχο PSTN; Ποιες µεθόδους µπορούν να

χρησιµοποιήσουν οι πάροχοι για να το επιτύχουν αυτό; 

 

15. Θεωρείτε ότι ένας πάροχος VoIP ο οποίος παρέχει υπηρεσίες φωνής όχι

απαραίτητα ισότιµες µε τις υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας µπορεί να

εξασφαλίσει την ακεραιότητα του δικτύου του για την παροχή υπηρεσιών σε

σταθερές θέσεις µε την ίδια αξιοπιστία µε έναν πάροχο PSTN; Ποιες

µεθόδους µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι πάροχοι για να το επιτύχουν

αυτό; 
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8. Θέµατα ∆ιασύνδεσης 

 

 Κάθε πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το δικαίωµα 

διαπραγµάτευσης της διασύνδεσής του µε άλλους παρόχους που επίσης διαθέτουν 

δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η διαπραγµάτευση µε τον πάροχο µε σηµαντική 

θέση στην αγορά γίνεται µε βάση το ισχύον Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης 

(ΥΠ∆), ενώ µε τους υπόλοιπους παρόχους γίνεται µε βάση εµπορικών συµφωνιών.  

 Οι πάροχοι VoIP µπορούν να διασυνδεθούν µε το PSTN χρησιµοποιώντας 

κατάλληλα gateways. Επίσης µπορούν να διασυνδεθούν µε άλλους παρόχους 

δικτύου VoIP είτε µέσω του PSTN, είτε απευθείας µέσω IP. Στα παρακάτω σχήµατα 

φαίνονται τρία πιθανά µοντέλα διασύνδεσης. 

 

 
 

Σχήµα 4: ∆ιασύνδεση µε το PSTN. 

 

 
 

Σχήµα 5: ∆ιασύνδεση µέσω του PSTN. 
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Σχήµα 6: ∆ιασύνδεση µεταξύ δικτύων IP. 

 

 Στις περιπτώσεις  των σχηµάτων 4 και 5 εφαρµόζονται οι ισχύοντες κανόνες 

διασύνδεσης, όπως αυτοί αναφέρονται στο ΥΠ∆, και δεν έχει προκύψει µέχρι σήµερα 

λόγος να εφαρµοστεί κάτι διαφορετικό. Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι αυτός ο τύπος 

διασύνδεσης θα κυριαρχεί για αρκετό καιρό ακόµη, εφόσον ο ΟΤΕ, που είναι 

πάροχος µε σηµαντική θέση στην αγορά και αναλαµβάνει transit µεταξύ των 

περισσοτέρων παρόχων, λειτουργεί µε PSTN. 

 Η διασύνδεση του σχήµατος 6 βασίζεται πλήρως σε εµπορικές συµφωνίες και 

δεν υπόκειται στη νοµοθεσία. Η κίνηση φωνής δεν διαχωρίζεται απ’ την υπόλοιπη 

κίνηση δεδοµένων, εκτός αν υπάρχει ειδική συµφωνία µεταξύ των παρόχων των IP 

δικτύων για να δοθεί προτεραιότητα σε VoIP. Αν ο πάροχος VoIP και τα 

διασυνδεδεµένα IP δίκτυα µέσω των οποίων δροµολογείται µια κλήση VoIP έχουν 

κατάλληλες συµφωνίες για τη προώθηση της κίνησης VoIP µε προτεραιότητα, τότε ο 

χρήστης µπορεί να έχει κάποια εξασφάλιση για την ποιότητα της υπηρεσίας. Σε 

αντίθετη περίπτωση η κλήση είναι best-effort και η ποιότητά της µπορεί να 

εξασθενήσει σηµαντικά. Το πρόβληµα αυτό είναι λιγότερο σηµαντικό για παρόχους 

που ήδη διαθέτουν εκτεταµένα IP δίκτυα και χρησιµοποιούν όσο το δυνατό 

λιγότερους ενδιάµεσους carriers.  

 Οι παράµετροι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό του 

κόστους µιας διασύνδεσης IP-IP είναι διαφορετικοί από αυτούς που 

χρησιµοποιούνται για τη διασύνδεση µε το PSTN. Προφανώς η διάρκεια µιας κλήσης 

και η απόσταση δεν παίζουν πλέον σηµαντικό ρόλο. Παράµετροι όπως όγκος 

δεδοµένων, bandwidth, QoS, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να υπολογιστούν τα 

τέλη διασύνδεσης. Η διευκρίνιση αυτών των παραµέτρων µπορεί άµεσα να µην 

παίζει τόσο σηµαντικό ρόλο, όµως στο µέλλον µε τη συνεχόµενη εξάπλωση των IP 

δικτύων και αντικατάσταση των κλασσικών δικτύων τηλεφωνίας, αναµένεται ότι θα 

χρειαστεί η τυποποίησή τους. 
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Ερωτήσεις: 

 

16. Ποια προβλήµατα θεωρείτε ότι µπορεί να προκύψουν στη διασύνδεση µεταξύ

δικτύων IP-PSTN και IP-IP; 

 

17. Θεωρείτε ότι οι υπάρχοντες κανόνες στο ΥΠ∆ είναι εφαρµόσιµοι στη

διασύνδεση IP-PSTN; 

 

18. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να ορισθούν συγκεκριµένοι κανόνες για την διασύνδεση

δικτύων IP µεταξύ τους; 
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9. Ενηµέρωση Καταναλωτών 
 

Ένας από τους βασικούς ρόλους της ΕΕΤΤ είναι να προστατεύει τα 

συµφέροντα του καταναλωτή διασφαλίζοντας τη σωστή και πλήρη ενηµέρωση του, 

καθώς και τη δηµοσίευση πληροφοριών σε θέµατα σχετικά µε τη δηµόσια τηλεφωνία, 

όπως είναι η χρέωση των κλήσεων, η ακεραιότητα και η διαθεσιµότητα του δικτύου 

σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η ποιότητα µετάδοσης της φωνής, η φορητότητα κ.α. 

  Στην περίπτωση της τηλεφωνίας VoIP η σωστή και πλήρης ενηµέρωση των 

καταναλωτών περιλαµβάνει, εκτός των προαναφερθέντων, και άλλα ζητήµατα, όπως 

είναι το είδος της υπηρεσίας που προσφέρει ο πάροχος VoIP (αν επιτρέπεται 

νοµαδικότητα, δυνατότητα κλήσεων προς αριθµούς έκτακτης ανάγκης), αν παρέχει 

φορητότητα από το PSTN σε VoIP, το είδος της αριθµοσειράς που θα 

χρησιµοποιήσει, κ.α. Επίσης λόγω της οµοιότητας της τηλεφωνίας VoIP µε την 

κλασσική τηλεφωνία όσον αφορά το τελικό προϊόν που αντιλαµβάνεται ο χρήστης, 

είναι σηµαντικό να εξοικειωθούν οι καταναλωτές µε το γεγονός ότι το VoIP είναι µια 

καινούργια τεχνολογία που ενώ δίνει πολλές δυνατότητες δεν παρέχει ευκολίες που 

µε την κλασσική τηλεφωνία θεωρούνται δεδοµένες, όπως η τροφοδοσία του 

τερµατικού απ’ το κέντρο σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Στις επόµενες 

παραγράφους περιγράφονται αναλυτικά τα σηµαντικότερα θέµατα στα οποία η 

ενηµέρωση των καταναλωτών θεωρείται απαραίτητη. 

 

9.1 Τιµολογιακή Πολιτική 

 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 57 του Νόµου, περί διαφάνειας και δηµοσίευσης 

πληροφοριών, οι επιχειρήσεις που παρέχουν τηλεφωνικές υπηρεσίες διαθέσιµες στο 

κοινό, οφείλουν να εξασφαλίζουν την πρόσβαση προς τους καταναλωτές και τους 

τελικούς χρήστες σε πλήρεις, ακριβείς και εύχρηστες πληροφορίες σχετικά µε τις 

ισχύουσες τιµές και τιµολόγια, τους τυποποιηµένους όρους και τις προϋποθέσεις 

πρόσβασης και χρήσης διαθέσιµων τηλεφωνικών υπηρεσιών.  

 

9.2 Αριθµοδότηση - Φορητότητα 

 

Οι πάροχοι VoIP θα πρέπει να ενηµερώνουν τους καταναλωτές τόσο για το 

είδος της αριθµοσειράς που χρησιµοποιούν (γεωγραφικοί ή νέα αριθµοσειρά), καθώς 
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και για το αν παρέχεται ή όχι η δυνατότητα φορητότητας τόσο µεταξύ παρόχων VoIP, 

όσο και κατά τη µετάβαση τους από PSTN σε τηλεφωνία VoIP (στην περίπτωση 

χρήσης γεωγραφικών αριθµών). 

 

9.3 Πρόσβαση σε Αριθµούς Εκτάκτου Ανάγκης 

 

Σε περίπτωση που ο πάροχος VoIP προσφέρει τη δυνατότητα νοµαδικότητας 

η πρόσβαση σε αριθµούς έκτακτης ανάγκης δεν είναι δεδοµένη, διότι δεν είναι 

δυνατός ο εντοπισµός του χρήστη, ώστε να δροµολογηθεί η κλήση του στο 

πλησιέστερο κέντρο έκτακτης ανάγκης. Επίσης, σε περιπτώσεις διακοπής ρεύµατος 

η πρόσβαση στους αριθµούς αυτούς δεν είναι εφικτή, δεδοµένου ότι η τηλεφωνία 

VoIP στηρίζεται στην παροχή ρεύµατος. Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής θα 

πρέπει να πληροφορείται από τον πάροχο για το αν θα έχει ή όχι τη δυνατότητα να 

πραγµατοποιεί κλήσεις προς αριθµούς έκτακτης ανάγκης, καθώς και για το επίπεδο 

της ποιότητας των κλήσεων αυτών.  

 

9.4 Ποιότητα Υπηρεσίας 

 

Όπως αναφέρθηκε στο αντίστοιχο κεφάλαιο, η ποιότητα υπηρεσίας 

διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει ο πάροχος 

VoIP. Στην περίπτωση όπου η κλήση δροµολογείται µέσω του ∆ιαδικτύου η ποιότητα 

δεν είναι εξασφαλισµένη (best effort), ενώ στην περίπτωση που η δροµολόγησή της 

γίνεται µέσω του IP δικτύου του παρόχου υπάρχει η δυνατότητα για εξασφάλιση 

ποιότητας. Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενηµερώνεται κάθε φορά από τον πάροχο 

VoIP για την ποιότητα των υπηρεσιών που µπορεί να έχει, έτσι ώστε να επιλέγει την 

υπηρεσία που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες του. Τέλος, στην περίπτωση παροχής 

υπηρεσιών VoIP ισότιµων µε την κλασσική τηλεφωνία µε νοµαδικά χαρακτηριστικά, ο 

καταναλωτής πρέπει να ενηµερώνεται για την ποιότητα υπηρεσίας που του 

προσφέρει ο πάροχος VoIP τόσο στις κλήσεις σταθερού σηµείου, όσο και στις 

νοµαδικές κλήσεις. 

 

 39



9.5 Ακεραιότητα – ∆ιαθεσιµότητα ∆ικτύου 

 

Η αξιοπιστία του σταθερού δικτύου τηλεφωνίας και η διαθεσιµότητά του σε 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας προβλέπονται απ’ την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για λόγους 

δηµόσιας ασφάλειας. Το κοινό πρέπει να µπορεί να πραγµατοποιεί κλήσεις και ειδικά 

κλήσεις προς κέντρα εκτάκτου ανάγκης, σε περιπτώσεις καταστροφικής διακοπής 

του δικτύου ή ανωτέρας βίας. 

Στην περίπτωση που ο πάροχος VoIP επιτρέπει τη νοµαδικότητα ο χρήστης 

είναι σηµαντικό να γνωρίζει ότι δεν έχει εξασφάλιση για την αξιοπιστία του δικτύου 

από οποιοδήποτε σηµείο πρόσβασης. Οι πάροχοι µπορούν να εξασφαλίσουν τη 

διαθεσιµότητα µόνο στη τοποθεσία που έχει δηλώσει ο χρήστης ως βασική 

διεύθυνση και αυτό µόνο όταν του παρέχουν συγχρόνως και τη πρόσβαση στο 

∆ιαδίκτυο. Επιπλέον, η υπηρεσία VoIP βασίζεται στην ύπαρξη σύνδεσης µε το 

∆ιαδίκτυο, η οποία µε τη σειρά της βασίζεται στην παροχή ρεύµατος, σε αντίθεση µε 

το κλασσικό τηλέφωνο που τροφοδοτείται από το τηλεφωνικό κέντρο. Ο µόνος 

τρόπος να διεκπεραιώνονται κλήσεις µέσω VoIP στην περίπτωση διακοπής 

ρεύµατος είναι να προσφέρει ο πάροχος back-up τροφοδοσία. 

Για όλα τα παραπάνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισηµαίνει ότι πρέπει να 

ενηµερώνεται πλήρως ο χρήστης απ’ τους παρόχους, ώστε να καταλαβαίνει τη 

διαφορά µεταξύ κλασσικής και τηλεφωνίας VoIP. 

 

 

 

 

Ερωτήσεις: 

 

19. Ποιες από τις παραπάνω πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά µιας

υπηρεσίας VoIP θεωρείτε ότι θα πρέπει να δηµοσιεύουν υποχρεωτικά οι

πάροχοι; 

 

20. Υπάρχουν κατά τη γνώµη σας άλλες παράµετροι υπηρεσίας για τις οποίες οι

καταναλωτές θα πρέπει να ενηµερώνονται; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Θεωρείτε ότι για την ανάπτυξη των υπηρεσιών VoIP και την διαµόρφωση του 

κατάλληλου ρυθµιστικού περιβάλλοντος είναι επαρκής ο διαχωρισµός των 

υπηρεσιών στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 

- ∆ηµόσιες Τηλεφωνικές Υπηρεσίες στις οποίες εντάσσονται και οι 

υπηρεσίες VoIP οι οποίες είναι ισότιµες µε τις υπηρεσίες φωνητικής 

τηλεφωνίας και ο πάροχος ακολουθεί όλες τις υποχρεώσεις που έχουν 

και οι πάροχοι φωνητικής τηλεφωνίας. 

- Υπηρεσίες φωνής µέσω πρωτοκόλλων IP (µη-ισότιµες µε τις 

υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας) για την παροχή των οποίων 

απαιτείται η ∆ήλωση Καταχώρησης. 

- Υπηρεσίες φωνής µέσω ∆ιαδικτύου χωρίς χρήση αριθµών από το 

Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης µε πιθανή δυνατότητα τερµατισµού σε 

δηµόσια τηλεφωνικά δίκτυα, οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο των 

Γενικών Αδειών.  

Κρίνετε ότι χρειάζεται περαιτέρω κατηγοριοποίηση; Αιτιολογείστε τις απόψεις 

σας. 

 

2. Ποιες από τις υποχρεώσεις που έχουν οι πάροχοι φωνητικής τηλεφωνίας 

θεωρείτε ότι θα πρέπει να επιβληθούν στους παρόχους υπηρεσιών VoIP µη 

ισότιµων της δηµόσιας φωνητικής τηλεφωνίας; 

 

3. Συµφωνείτε µε τη χρήση αποκλειστικά γεωγραφικών αριθµών για τις 

υπηρεσίες VoIP που είναι ισότιµες µε τη φωνητική τηλεφωνία; 

 

4. Στην περίπτωση που ο πάροχος προσφέρει υπηρεσίες VoIP ισότιµες της 

φωνητικής τηλεφωνίας πιστεύετε ότι θα πρέπει να του επιτραπεί να παρέχει 

στον χρήστη και νοµαδικότητα;  

  

5. Ποιο από τα σενάρια αριθµοδότησης που αναφέρονται στο κείµενο ∆ηµόσιας 

∆ιαβούλευσης θεωρείτε καταλληλότερο για τις µη-ισότιµες υπηρεσίες VoIP; 

 

6. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θα πρέπει να εκχωρούνται γεωγραφικοί 

αριθµοί στις µη-ισότιµες υπηρεσίες VoIP που επιτρέπουν τη νοµαδικότητα 
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(Παρ. 4.3.1, περιπτώσεις 2 και 3), πιστεύετε ότι θα πρέπει η αρχική εκχώρηση 

να σχετίζεται µε τη γεωγραφική περιοχή του χρήστη; 

 

7. Πιστεύετε ότι η φορητότητα αριθµών θα πρέπει να επεκταθεί πέραν των 

παρόχων φωνητικής τηλεφωνίας και µεταξύ: 

α) παρόχων µη-ισότιµων υπηρεσιών VoIP; 

β) παρόχων µη-ισότιµων υπηρεσιών VoIP και παρόχων υπηρεσιών 

φωνητικής τηλεφωνίας; 

 

8. Ποια θεωρείτε τα κυριότερα εµπόδια για τους παρόχους VoIP στην παροχή 

πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης; Πως θα µπορούσαν να 

ξεπεραστούν τα εν λόγω εµπόδια; 

 

9. Θεωρείτε ότι θα µπορούσε να επιτευχθεί συνεργασία µεταξύ παρόχου 

υπηρεσίας VoIP και παρόχου ευρυζωνικής πρόσβασης για τον σωστό 

εντοπισµό της θέσης του χρήστη; Αιτιολογήστε την απάντηση σας και 

παρέχετε παραδείγµατα ανάλογης υλοποίησης. 

 

10. Ποιες κατηγορίες υπηρεσιών VoIP θεωρείτε ότι µπορεί να παρέχονται µε  

εγγυηµένη ποιότητα προς τον τελικό χρήστη;  

 

11. Ποιες παραµέτρους ποιότητας υπηρεσιών θα πρέπει να µετρούν και να 

δηµοσιεύουν οι πάροχοι υπηρεσιών VoIP; Προτείνετε και µεθοδολογία 

µέτρησης. 

 

12. Πιστεύετε ότι οι µετρήσεις ποιότητας θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν όλη την 

κλήση από τον χρήστη έως κάθε άλλο πιθανό άκρο (είτε αυτό βρίσκεται στο 

ίδιο ή σε άλλο δίκτυο ισότιµης ή όχι τηλεφωνίας); 

 

13. Νοµίζετε ότι είναι σκόπιµο να ορισθούν υποκατηγορίες των µη-ισότιµων 

υπηρεσιών VoIP ανάλογα µε µετρήσεις ποιότητας; 

 

14. Θεωρείτε ότι ένας πάροχος VoIP ο οποίος παρέχει υπηρεσίες ισότιµες µε 

υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας µπορεί να εξασφαλίσει την ακεραιότητα του 

δικτύου του για την παροχή υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις µε την ίδια 

αξιοπιστία µε έναν πάροχο PSTN; Ποιες µεθόδους µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν οι πάροχοι για να το επιτύχουν αυτό; 
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15. Θεωρείτε ότι ένας πάροχος VoIP ο οποίος παρέχει υπηρεσίες φωνής όχι 

απαραίτητα ισότιµες µε υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας µπορεί να 

εξασφαλίσει την ακεραιότητα του δικτύου του για την παροχή υπηρεσιών σε 

σταθερές θέσεις µε την ίδια αξιοπιστία µε έναν πάροχο PSTN; Ποιες µεθόδους 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι πάροχοι για να το επιτύχουν αυτό; 

 

16. Ποια προβλήµατα θεωρείτε ότι µπορεί να προκύψουν στη διασύνδεση µεταξύ 

δικτύων IP-PSTN και IP-IP; 

 

17. Θεωρείτε ότι οι υπάρχοντες κανόνες στο ΥΠ∆ είναι εφαρµόσιµοι στη 

διασύνδεση IP-PSTN; 

 

18. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να ορισθούν συγκεκριµένοι κανόνες για την 

διασύνδεση δικτύων IP µεταξύ τους; 

 

19. Ποιες από τις παραπάνω πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά µιας 

υπηρεσίας VoIP θεωρείτε ότι θα πρέπει να δηµοσιεύουν υποχρεωτικά οι 

πάροχοι; 

 

20. Υπάρχουν κατά τη γνώµη σας άλλες παράµετροι υπηρεσίας για τις οποίες οι 

καταναλωτές θα πρέπει να ενηµερώνονται; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΑΚΡΩΝΥΜΑ 
 

ATA  Analogue Terminal Adapter 

CLI  Calling Line Identification 

Ε.Ε.  Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΤΤ  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων 

ΕΣΑ  Εθνικό σχέδιο Αριθµοδότησης 

IAD  Intergraded Access Device 

IP  Internet Protocol 

LLU  Local Loop Unbundling 

ΟΤΕ  Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας 

PBX  Private Branch Exchange 

PSTN  Public Switched Telephone Network 

QoS  Quality of Service 

SIP  Session Initiation Protocol 

SPIT  Spam over Internet Telephony 

ΣΤ∆  Σηµείο Τερµατισµού ∆ικτύου 

UPS  Uninterrupted Power Supply 

VoB  Voice over Broadband 

VoI  Voice over Internet 

VoIP  Voice over Internet Protocol 

ΥΠ∆  Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης 
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