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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων καλεί τους ενδιαφερόµενους να 

καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά µε τις οικονοµικές και τεχνικές επιπτώσεις της 

χρήσης των GSM-Gateways (GSM-gws) για την παροχή υπηρεσιών από 

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (εναλλακτικούς παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και 

εταιρείες κινητής τηλεφωνίας) καθώς και την επίδραση στην  ανάπτυξη του 

ανταγωνισµού στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών.  

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κειµένου. Οι 

απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική µορφή  όχι αργότερα από τις 17 Νοεµβρίου 2003 και ώρα 13 µ.µ., και να 

ορίζεται από τον ενδιαφερόµενο αρµόδιο άτοµο για επικοινωνία. 

 Οι απαντήσεις πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδροµείων, Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου: gsmgw@eett.gr. Κατά τη διάρκεια της ∆ιαβούλευσης θα παρέχονται από 

την ΕΕΤΤ απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις, που θα είναι διατυπωµένες στην 

Ελληνική, και πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, στη διεύθυνση: gsmgw@eett.gr. 

Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις στην ∆ηµόσια 

∆ιαβούλευση θα δηµοσιευθούν στην Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, εκτός και εάν 

χαρακτηρισθούν έως εµπιστευτικές.  

 

  

Σελίδα 1 
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2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GSM-GATEWAYS  

 

Οι συσκευές GSM-Gateways, είναι τερµατικές συσκευές σταθερής τηλεφωνίας, οι 

οποίες λειτουργούν νοµίµως και κυκλοφορούν ελεύθερα στο εµπόριο στα πλαίσια της 

Οδηγίας 99/5/ΕΚ του ΕΚ και του Συµβουλίου της 9 Μαρτίου 1999. 

Τα GSM-gws αποτελούν τερµατικές διατάξεις στις οποίες τοποθετούνται SIMs τα οποία 

ανήκουν σε ΕΚΤ (εταιρείες κινητής τηλεφωνίας) και τα οποία δύνανται να διασυνδεθούν 

µε τηλεφωνικά κέντρα, µε Fax µε κέντρα µεταγωγής κ.α. Τα GSM-gws 

χρησιµοποιούνται κυρίως από µεγάλους πελάτες των ΕΚΤ, συµπεριλαµβανοµένου και 

των εναλλακτικών παρόχων προκειµένου να δροµολογήσουν κλήσεις οι οποίες εκκινούν 

από σταθερό σηµείο µε προορισµό συνδροµητές ΕΚΤ.  

 

Στην περίπτωση των µεγάλων πελατών, εξαιρουµένου των εναλλακτικών παρόχων, τα 

GSM-gws χρησιµοποιούνται ως εξής (Σχήµα 1): 

Τα GSM-gws συνδέονται µε τα τηλεφωνικά κέντρα των µεγάλων πελατών (PABX-

Private Automatic Branch exchange), τα οποία προγραµµατίζονται κατάλληλα ώστε να 

δροµολογούν όλες τις κλήσεις που κατευθύνονται σε συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας 

µέσω των GSM-gws. Για παράδειγµα ας υποθέσουµε ότι ένα στέλεχος µια εταιρίας, η 

οποία χρησιµοποιεί GSM-gws, επιθυµεί από το σταθερό τηλέφωνο του γραφείου του να 

επικοινωνήσει µε κάποιον συνδροµητή µιας ΕΚΤ. Ο καλών πληκτρολογεί το νούµερο 

του καλούµενου και η κλήση δροµολογείται µέσω του τηλεφωνικού κέντρου του εν 

λόγω µεγάλου πελάτη στα GSM-gws. Το GSM-gw επιλέγει το κατάλληλο SIM µέσω του 

οποίου θα γεννηθεί µια νέα κλήση προς τον καλούµενο συνδροµητή της EKT. Η επιλογή 

του κατάλληλου SIM εξαρτάται από τον προγραµµατισµό του GSM-gw δεδοµένου ότι 

εάν υπάρχει ελεύθερο SIM της ΕΚΤ στην οποία ανήκει ο καλούµενος η κλήση 

δροµολογείται µέσω του εν λόγω SIM, προκειµένου να επιτευχθεί χαµηλότερη χρέωση 

(on net κλήση), ή σε διαφορετική περίπτωση επιλέγεται SIM άλλης ΕΚΤ η οποία παίζει 

τον ρόλο του διαβιβαστικού δικτύου (transit network) προκειµένου να διεκπεραιωθεί η 

 2



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

 

κλήση (off net κλήση). Σε κάθε περίπτωση µε την χρήση των GSM-gws µια κλήση από 

σταθερό σε κινητό τηλέφωνο έχει µετατραπεί σε κλήση από κινητό σε κινητό.  

Κεραία ΕΚΤ

∆ίκτυο κορµού ΕΚΤ

Κεραία ΕΚΤ

1 2 3

4 5 6
7 8 9

* 8 #

GSM-gwΤηλεφωνικό
κέντρο

Εγκαταστάσεις εταιρικού πελάτη  
Σχήµα 1: Χρήση GSM-gws από εταιρικούς πελάτες 

Στην περίπτωση όπου οι µεγάλοι πελάτες είναι και εναλλακτικοί πάροχοι, τα  GSM-gws 

χρησιµοποιούνται τόσο από τα στελέχη των εναλλακτικών παρόχων µε τον τρόπο που 

περιγράφηκε στην παραπάνω παράγραφο όσο και µε τον τρόπο που περιγράφεται 

παρακάτω: 

Οι εναλλακτικοί πάροχοι χρησιµοποιούν τα GSM-gws προκειµένου να δροµολογήσουν 

κλήσεις που προέρχονται από το δίκτυό τους, προς το δίκτυο των ΕΚΤ. Για τον σκοπό 

αυτό τα GSM-gws συνδέονται µε τα κέντρα µεταγωγής των εναλλακτικών τα οποία 

προγραµµατίζονται κατάλληλα ώστε να δροµολογούν όλες τις κλήσεις που 

κατευθύνονται σε συνδροµητές ΕΚΤ µέσω των GSM-gws.  

 

Για παράδειγµα ας υποθέσουµε µια συνήθη περίπτωση όπου ένας συνδροµητής του ΟΤΕ 

(Σχήµα 2) έχει επιλέξει έναν εναλλακτικό πάροχο, µέσω της επιλογής ή της προεπιλογής 

φορέα, για να διεκπεραιώνει τις κλήσεις προς συνδροµητές ΕΚΤ. Η κλήση 

δροµολογείται από το δίκτυο του ΟΤΕ προς το δίκτυο του εναλλακτικού παρόχου. Τα 

κέντρα µεταγωγής του εν λόγω εναλλακτικού αναγνωρίζοντας ότι ο αριθµός του 

καλούµενου είναι αριθµός συνδροµητή ΕΚΤ δροµολογούν την κλήση σε ένα από τα 

GSM-gws.  Το επιλεγµένο GSM-gw επιλέγει το κατάλληλο SIM µέσω του οποίου θα 

γεννηθεί µια νέα κλήση προς τον καλούµενο συνδροµητή της EKT. Η επιλογή του 

κατάλληλου SIM εξαρτάται από τον προγραµµατισµό του GSM-gw δεδοµένου ότι εάν 

υπάρχει ελεύθερο SIM της ΕΚΤ στην οποία ανήκει ο καλούµενος η κλήση 
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δροµολογείται µέσω του εν λόγω SIM προκειµένου να επιτευχθεί χαµηλότερη χρέωση 

(on net κλήση), ή σε διαφορετική περίπτωση επιλέγεται SIM άλλης ΕΚΤ η οποία παίζει 

τον ρόλο του διαβιβαστικού δικτύου (transit network) προκειµένου να διεκπεραιωθεί η 

κλήση (off net κλήση). Με τον τρόπο αυτό µετατρέπονται οι κλήσεις από σταθερό σε 

κινητό σε κλήσεις από κινητό προς κινητό.  

GSM-gw

Κεραία ΕΚΤ

∆ίκτυο κορµού ΕΚΤ

Κεραία ΕΚΤ

∆ίκτυο κορµού
εναλλακτικού παρόχου∆ίκτυο κορµού ΟΤΕ

1 2 3

4 5 6
7 8 9

* 8 #

 
Σχήµα 2: Χρήση GSM-gws από εναλλακτικούς παρόχους 

 

Ερωτήσεις 

Ε1. Θεωρείτε ότι η χρήση GSM-gws µπορεί να αντιµετωπισθεί ως χρήση των 

απονεµειθησών στους παρόχους κινητής συχνοτήτων ή αποτελεί απλή µεταπώληση 

αερόχρονου; 
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3 ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ GSM-

GATEWAYS 

3.1 Ποιότητα παρεχόµενων Υπηρεσιών  

Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την χρήση των GSM-gws σχετικά µε την 

ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα: 

1. ∆εν µεταδίδεται η πληροφορία Αναγνώρισης Καλούσας Γραµµής (CLI) µε 

αποτέλεσµα ο καλούµενος να µην µπορεί να διακρίνει από ποιον προέρχεται η 

κλήση. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις µεταφέρεται το CLI της κάρτας SIM του 

GSM-gw µε αποτέλεσµα ο καλούµενος να νοµίζει ότι η κλήση εκκινεί από κινητό, 

ενώ στην πραγµατικότητα εκκινεί από σταθερό δίκτυο και στην συνέχεια 

µετατρέπεται σε κλήση από κινητό σε κινητό. 

Αποτέλεσµα της µη µετάδοσης της πληροφορίας Αναγνώρισης Καλούσας Γραµµής 

(CLI) είναι η αδυναµία παροχής των παρακάτω υπηρεσιών: 

 Ανάκληση αναπάντητων κλήσεων  

 Αποστολή SMS   

 Εµφάνιση ανεπιθύµητων ή κακόβουλων κλήσεων  

 Απόρριψη κλήσεων όταν ο καλών χρήστης δεν έχει επιτρέψει την ένδειξη της 

ταυτότητας της καλούσας γραµµής 

 Χρήση του CLI για τη διαχείριση του κόστους των κλήσεων όταν ο 

συνδροµητής βρίσκεται σε συνθήκες περιαγωγής 

 Αναλυτική χρέωση για όλες τις κλήσεις 

 

2. Ο καλών αντιλαµβάνεται συνήθως µεγαλύτερο αριθµό αποτυχηµένων κλήσεων, σε 

σχέση µε τον αριθµό αποτυχηµένων κλήσεων που αντιλαµβάνεται ένας χρήστης που 

καλεί από σταθερό σε κινητό µέσω διασύνδεσης ή από κινητό σε κινητό (το «call 

blocking probability» που αντιλαµβάνεται ο καλών είναι συνήθως υψηλότερο από 

αυτό  που αντιλαµβάνεται ο συνήθης χρήστης κινητής τηλεφωνίας). Αυτό σηµαίνει 
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ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες από τον καλών µέχρι να αποκατασταθεί η 

κλήση. 

3. Ο χρόνος εγκατάστασης της κλήσης είναι µεγαλύτερος σε σχέση µε τον χρόνο 

εγκατάστασης µίας κλήσης από σταθερό σε κινητό µέσω διασύνδεσης. 

4.  Η ποιότητα της φωνής που αντιλαµβάνονται ο καλών και ο καλούµενος  

ενδεχοµένως να είναι χαµηλότερη σε σχέση µε την ποιότητα κλήσεων από σταθερό 

σε κινητό µέσω διασύνδεσης.  

 

3.2 Επιβάρυνση δικτύων κινητής τηλεφωνίας  

Η αύξηση της κίνησης που εξυπηρετείται από συγκεκριµένα GSM-gws, ενδέχεται να 

δηµιουργήσει προβλήµατα χωρητικότητας στις κυψέλες στις οποίες είναι εγκαταστηµένα 

τα εν λόγω συστήµατα και εφόσον δεν ληφθούν τα αναγκαία µέτρα πιθανόν να οδηγήσει 

και σε συµφόρηση του δικτύου στις συγκεκριµένες κυψέλες. 

Για την αντιµετώπιση των ανωτέρω προβληµάτων που δηµιουργούνται σε περιπτώσεις 

που συγκεκριµένα GSM-gws εξυπηρετούν πολύ µεγάλο όγκο κίνησης, είναι προφανές  

ότι απαιτείται η εγκατάσταση από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ειδικών τεχνικών 

διατάξεων στους χώρους όπου είναι εγκατεστηµένα τα GSM-gws. Σε περιπτώσεις που η 

κίνηση που εξυπηρετείται από τα GSM-gws είναι µεγάλη και ακολουθεί εκθετική 

αύξηση για την αντιµετώπιση των προβληµάτων και την αποσυµφόρηση του δικτύου 

στα συγκεκριµένα σηµεία ενδεχοµένως να απαιτείται και αναθεώρηση του σχεδιασµού 

της χωρητικότητας του ραδιοδικτύου. 

 

 

Ερωτήσεις 

 

E2. Υπάρχουν κατά την γνώµη σας, άλλα προβλήµατα από την χρήση των GSM-gws; Αν 

ναι, περιγράψτε τα αναλυτικά. 

E3. Ποια η επίδραση της χρήσης των GSM-gws στην αγορά της διασύνδεσης; 

Αιτιολογείστε αναλυτικά την απάντησή σας. 
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E4. Πιστεύετε ότι οι καταναλωτές είναι ενηµερωµένοι για τα πιθανά προβλήµατα 

αναφορικά µε την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται µέσω GSM-gws;  

E5. Ποιες κατά την γνώµη σας πρέπει να είναι οι ενέργειες των παρόχων που 

χρησιµοποιούν GSM-gws για την ενηµέρωση των καταναλωτών αναφορικά µε την 

ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών; 

E6. Θεωρείτε ότι η παρεχόµενη ποιότητα υπηρεσιών είναι ικανός λόγος προκειµένου να 

απαγορευτεί ή να περιοριστεί η µεταπώληση υπηρεσιών µέσω GSM-gws και η 

χρήση τους για παροχή υπηρεσιών από εναλλακτικούς τηλεπικοινωνιακούς 

παρόχους;  

E7. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι µπορούν να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται από την χρήση των GSM-gws στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας; 

Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και ποιος των 

εναλλακτικών παρόχων που χρησιµοποιούν τα GSM-gws ; 

E8. Θεωρείτε ότι για λόγους προστασίας των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και 

αντιµετώπισης πιθανόν προβληµάτων χωρητικότητας, θα πρέπει να υπάρξει ένα 

ανώτατο όριο κίνησης που εξυπηρετείτε ανά SIM το οποίο είναι τοποθετηµένο σε 

κάποιο GSM-gws; Αν ναι, περιγράψτε αναλυτικά την µεθοδολογία προσδιορισµού 

του καθώς επίσης και την τιµή αυτού.  

E9. Θεωρείτε ότι η συγκρότηση οµάδων εµπειρογνωµόνων στις οποίες θα συµµετέχουν 

εκπρόσωποι των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και των εναλλακτικών παρόχων, 

µπορούν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναφορικά µε την χωρητικότητα των 

δικτύων ανά περίπτωση και όταν αυτά εµφανίζονται (ad hoc);  

E10. Θεωρείτε αναγκαία την σύσταση οµάδας εµπειρογνωµόνων στην οποία θα 

συµµετέχουν εκπρόσωποι των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και των εναλλακτικών 

παρόχων µε σκοπό την προδιαγραφή διαδικασιών οι οποίες θα πρέπει να 

ακολουθούνται για την επίλυση τυχόν προβληµάτων χωρητικότητας στα δίκτυα 

κινητής τηλεφωνίας από την χρήση GSM-gws; 

E11. Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να καλύπτει το κόστος των διατάξεων που 

απαιτούνται να εγκατασταθούν για την αντιµετώπιση προβληµάτων χωρητικότητας 

στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας λόγω χρήσης GSM-gws; 
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4 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ GSM-

GATEWAYS  

Οι συσκευές GSM-gws χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο από εταιρικούς χρήστες  µε 

στόχο την µείωση του κόστους για κλήσεις που εκκινούν από σταθερό σηµείο µε 

προορισµό συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας.  

Οι µεγάλοι πελάτες των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (ΕΚΤ), συµπεριλαµβανοµένου 

και των εναλλακτικών τηλεπικοινωνιακών παρόχων, εκµεταλλεύονται τα εταιρικά 

πακέτα που προσφέρουν οι ΕΚΤ µε τις πολύ χαµηλές χρεώσεις για τερµατισµό κλήσεων 

σε κινητά δίκτυα. Έτσι κάνοντας χρήση των εταιρικών πακέτων σε συνδυασµό µε την 

χρησιµοποίηση GSM-gws επιτυγχάνουν χαµηλές χρεώσεις για κλήσεις από σταθερό 

προς κινητό τηλέφωνο.  

Στην περίπτωση των εναλλακτικών παρόχων και προκειµένου οι πελάτες τους  να 

επικοινωνήσουν µε συνδροµητές ΕΚΤ, έχουν δύο επιλογές: 

1. Μέσω της διασύνδεσης των δικτύων τους, είτε απευθείας µε τα δίκτυα των ΕΚΤ, 

είτε µε το δίκτυο κάποιου άλλου παρόχου (πχ ΟΤΕ) του οποίoυ το δίκτυο θα 

παίξει το ρόλο του διαβιβαστικού δικτύου (transit network).  

2. Μέσω της χρήσης των GSM-gws όπως έχει περιγραφεί ανωτέρω.  

 

Με βάση σχετική ανάλυση της ΕΕΤΤ, η οποία κατά κύριο λόγο έχει βασισθεί σε 

στοιχεία τα οποία έχουν προσκοµίσει οι ΕΚΤ καθώς επίσης και οι εναλλακτικοί πάροχοι, 

τα κόστη των εναλλακτικών παρόχων στην πρώτη περίπτωση είναι περίπου  54% κατά 

µέσο όρο µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα κόστη στην δεύτερη περίπτωση. Τα ανωτέρα σε 

συνδυασµό µε το γεγονός ότι, τα εταιρικά πακέτα των ΕΚΤ τα οποία απευθύνονται 

µεταξύ άλλων, σε µεγάλους πελάτες οι οποίες δύναται να είναι και πελάτες των 

εναλλακτικών παρόχων, περιέχουν τιµές για τερµατισµό σε ΕΚΤ πολύ χαµηλότερες από 

τις αντίστοιχες τιµές που προσφέρουν οι ΕΚΤ στην περίπτωση της διασύνδεσης, 
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καθιστούν επιβεβληµένη τουλάχιστον µε τις παρούσες συνθήκες την επιλογή των GSM-

gws από τους εναλλακτικούς προκειµένου να τερµατίσουν κλήσεις στις ΕΚΤ. 

Τα παραπάνω αποδεικνύονται και από τα στοιχεία που έχει συλλέξει η ΕΕΤΤ σύµφωνα 

µε τα οποία  

• το ποσοστό της κίνησης των εναλλακτικών η οποία διεκπεραιώνεται µέσω των 

GSM-gws ανέρχεται για το πρώτο εξάµηνο του 2003 σε τουλάχιστον 15% κατά 

µέσο όρο σε σχέση µε την συνολική κίνηση φωνητικής τηλεφωνίας η οποία 

διεκπεραιώνεται µέσω των δικτύων των εναλλακτικών παρόχων. 

• Το ποσοστό των εσόδων των εναλλακτικών από την χρήση των GSM-gws 

ανέρχεται για το πρώτο εξάµηνο του 2003 σε τουλάχιστον 30% κατά µέσο όρο 

σε σχέση µε τα συνολικά έσοδα που προέρχονται από την κίνηση διασύνδεσης  η 

οποία διεκπεραιώνεται µέσω των δικτύων των εναλλακτικών παρόχων 

• Το ποσοστό κερδοφορίας των εναλλακτικών από την χρήση των GSM-gws 

ανέρχεται για το πρώτο εξάµηνο του 2003 σε τουλάχιστον 52% κατά µέσο όρο 

σε σχέση µε την κερδοφορία  η οποία προέρχεται από την κίνηση διασύνδεσης  

η οποία διεκπεραιώνεται µέσω των δικτύων των εναλλακτικών παρόχων 

Ένα άλλο πολύ σηµαντικό στοιχείο το οποίο προκύπτει από σχετική ανάλυση της ΕΕΤΤ 

είναι το γεγονός ότι, η λιανική τιµή την οποία παρέχουν οι εναλλακτικοί πάροχοι για 

κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο (µέσω της επιλογής ή προεπιλογής φορέα) προς κινητό, 

κάνοντας χρήση των GSM-gws, είναι περίπου 38% κατά µέσο όρο υψηλότερη από το 

σχετικό κόστος των εναλλακτικών παρόχων.  

 

 

Ερωτήσεις 

 

  

Ε.12 Θεωρείτε ότι τα οικονοµικά οφέλη που αποκοµίζει ο τελικός καταναλωτής 

υπερτερούν των τεχνικών προβληµάτων και δικαιολογούν την χρήση των GSM-gws; 

∆ικαιολογήσετε  την απάντηση σας  
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Ε.13 Θεωρείτε ότι τα οικονοµικά οφέλη που απολαµβάνει ο τελικός καταναλωτής από 

την χρήση των GSM-gws είναι επαρκή ή όχι; Τεκµηριώσετε την απάντηση σας.  


