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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το παρόν Κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και σχετίζεται µε την εισαγωγή της 
προεπιλογής φορέα και της φορητότητας αριθµών στην Ελληνική αγορά. 

Η ΕΕΤΤ προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς να παρουσιάσουν τα σχόλια και τις 
απόψεις τους για την εισαγωγή της προεπιλογής φορέα και της φορητότητας αριθµών 
απαντώντας στις ερωτήσεις του κειµένου. Αν υπάρχουν απόψεις ή σχόλια που δεν 
καλύπτονται από τον παρόν Κείµενο ∆ιαβούλευσης, παρακαλούµε να τις 
συµπεριλάβετε στις απαντήσεις σας. 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική ή την Αγγλική 
γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, όχι αργότερα από την 12η Μαρτίου 2002 
και ώρα 2µµ. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να ζητήσουν την µη αποκάλυψη της ταυτότητάς τους. 

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για την Εισαγωγή της Προεπιλογής Φορέα  
και της Φορητότητας Αριθµών 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: 
ΕΕΤΤ 
Λ. Κηφισίας 60, 
15125 Μαρούσι 
Αττική 
 
∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : numbering@eett.gr  

Κατά τη διάρκεια της ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ 
απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των ενδιαφερόµενων, οι οποίες θα πρέπει 
να υποβάλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη 
διεύθυνση: : numbering@eett.gr.   
 
Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης που 
θα επακολουθήσει.  

 

 

mailto:mobile@eett.gr


ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑ Τ Ι Α  
ΕΘΝ Ι ΚΗ  ΕΠ Ι Τ Ρ ΟΠΗ  

 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 
 

 3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ........................................................................... 3 

Α. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ........................................................... 4 

Α1. Εισαγωγή ...............................................................................................................4 

Α2. Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισµοί µε Υποχρέωση Παροχής στους Συνδροµητές 
τους της ∆υνατότητας Προεπιλογής Φορέα ..............................................................5 

Α3. Προεπιλεγµένοι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι ....................................................5 

Α4. Το Σχήµα Προεπιλογής Φορέα ............................................................................6 

Α5. Απαιτήσεις Μεταγωγής και ∆ροµολόγησης .......................................................9 

Α6. Προστασία Καταναλωτών..................................................................................10 

Α7. Καταµερισµός του Κόστους Παροχής της Προεπιλογής Φορέα ....................11 

Α8. ∆ιαδικασίες Παροχής της Προεπιλογής Φορέα ...............................................13 

Β. ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ................................................... 15 

Β1. Εισαγωγή..............................................................................................................15 

Β2. Τύποι φορητότητας αριθµών .............................................................................15 

Β3. ∆ροµολόγηση κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί .......................19 

Β4. Κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούνται κατά την υλοποίηση της 
φορητότητας αριθµών ...............................................................................................21 

Β5. Κανόνες για τον καταµερισµό του κόστους υλοποίησης της φορητότητας 
αριθµών.......................................................................................................................24 

Β6. Η διαδικασία φορητότητας αριθµών ................................................................28 

Β7. Πιθανή εθνική βάση δεδοµένων για τη φορητότητα αριθµών........................32 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ............................................................................... 36 



ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑ Τ Ι Α  
ΕΘΝ Ι ΚΗ  ΕΠ Ι Τ Ρ ΟΠΗ  

 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 
 

 4 

Α. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ 

Α1. Εισαγωγή 

Σήµερα, οι συνδροµητές του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ) 
έχουν την δυνατότητα της διεκπεραίωσης κλήσεων µε επιλογή φορέα. Με τον όρο 
Επιλογή Φορέα (Carrier Selection) εννοούµε τη δυνατότητα που παρέχεται στους 
συνδροµητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισµού να επιλέγουν, κατά περίπτωση 
και µε την πληκτρολόγηση ειδικού χαρακτηριστικού προθέµατος (κωδικού επιλογής 
φορέα), διαφορετικό φορέα για τη διεκπεραίωση των κλήσεων. 

Ο όρος Προεπιλογή Φορέα (Carrier PreSelection) αναφέρεται στη δυνατότητα που 
παρέχεται στους συνδροµητές ενός Τηλεπικοικωνιακού Οργανισµού να επιλέγουν σε 
πάγια βάση ότι µία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων (π.χ. διεθνείς 
κλήσεις) θα διεκπεραιώνονται από άλλο προεπιλεγµένο φορέα στη βάση ειδικής 
συµφωνίας µε το φορέα αυτόν, χωρίς να απαιτείται η πληκτρολόγηση ειδικού 
χαρακτηριστικού προθέµατος ή κωδικού. Η προεπιλογή φορέα µπορεί να ακυρωθεί 
για µια συγκεκριµένη κλήση µε την πληκτρολόγηση του κωδικού επιλογής φορέα 
ενός άλλου παρόχου, ο οποίος θα διεκπεραιώσει τη συγκεκριµένη κλήση. 

Η Προεπιλογή Φορέα αποτελεί βασικό µοχλό ανάπτυξης του ανταγωνισµού σε όλα 
τα υπόλοιπα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που αναµένεται να συµβεί 
και στην σχετικά πρόσφατα απελευθερωµένη εγχώρια τηλεπικοινωνιακή αγορά, αφού 
επιτρέπει στους καταναλωτές να επιλέγουν ελεύθερα τις υπηρεσίες που παρέχονται 
από εναλλακτικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Έτσι, αφενός οι καταναλωτές 
επιλέγουν ως τηλεπικοινωνιακό τους πάροχο αυτόν που προσεγγίζει περισσότερο τις 
δικές τους ανάγκες και απαιτήσεις, αφετέρου ο Τηλεπικοινωνιακός Οργανισµός που 
παρέχει τη δυνατότητα προεπιλογής φορέα στους συνδροµητές του θα πρέπει για να 
ανταγωνιστεί τους εναλλακτικούς παρόχους να προσφέρει νέες και φθηνότερες 
υπηρεσίες. 

Ο Νόµος 2867/2000 (ΦΕΚ 273/A/2000) «Οργάνωση και λειτουργία των 
τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» και το Π.∆. 165/1999 (ΦΕΚ 159/A/1999) «Για 
την τροποποίηση του Ν. 2246/94 (ΦΕΚ Α� 172), όπως εκάστοτε ισχύει σε 
συµµόρφωση α) προς την Οδηγία 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού και του Συµβουλίου για 
τη διασύνδεση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών προκειµένου να διασφαλιστεί 
καθολική υπηρεσία και διαλειτουργικότητα, µε εφαρµογή των αρχών παροχής 
ανοικτού δικτύου (ONP) και β) σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/61/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «Περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 
97/33/ΕΚ σε ότι αφορά τη φορητότητα των αριθµών και την προεπιλογή φορέα» 
ορίζουν ότι η εισαγωγή της προεπιλογής φορέα θα πρέπει να υλοποιηθεί το αργότερο 
έως την 1/1/2003.  

Στα πλαίσια της προετοιµασίας της εισαγωγής της προεπιλογής φορέα, η ΕΕΤΤ 
διεξάγει την παρούσα διαβούλευση µε στόχο τη συλλογή των απόψεων, των σχολίων 
και των παρατηρήσεων των ενδιαφερόµενων που θα συµβάλλουν σηµαντικά στην 
τελική διαµόρφωση ενός σαφούς και αποτελεσµατικού συνόλου ρυθµίσεων µε το 
οποίο θα πραγµατοποιηθεί η έγκαιρη εισαγωγή της και το οπίο θα οδηγήσει σε 
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αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην τηλεπικοινωνιακή αγορά προς όφελος των 
καταναλωτών.  

 

Α2. Τηλεπικοινωνιακοί Οργανισµοί µε Υποχρέωση Παροχής στους 
Συνδροµητές τους της ∆υνατότητας Προεπιλογής Φορέα 

Σύµφωνα µε το Π.∆. 165/1999 και την Οδηγία 98/61/EK υποχρέωση παροχής της 
διευκόλυνσης προεπιλογής φορέα στους συνδροµητές τους (συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που χρησιµοποιούν ISDN) έχουν «οι οργανισµοί που παρέχουν δηµόσια 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 του Π.∆. 165/1999, 
έχουν δε κοινοποιηθεί ως έχοντες σηµαντική ισχύ στη αγορά». Επίσης οι εν λόγω 
οργανισµοί παρέχουν «παράλληλα τη δυνατότητα αναίρεσης οποιασδήποτε 
προεπιλογής χρησιµοποιώντας σύντοµο πρόθεµα κατά την εκτέλεση συγκεκριµένης 
κλήσης». 

 Ο οργανισµός που εµπίπτει στην κατηγορία αυτή είναι ο Οργανισµός 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ). Ο ΟΤΕ ΑΕ σύµφωνα µε το Ν.2867/2000 
και το Π.∆. 165/1999 πρέπει να προετοιµαστεί για την προσφορά της δυνατότητας 
προεπιλογής φορέα στους συνδροµητές του, το αργότερο µέχρι την 1.1.2003. 

Η Οδηγία 98/61/ΕΚ παρέχει τη δυνατότητα στη Ρυθµιστική Αρχή να επεκτείνει την 
προεπιλογή φορέα και σε άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που δεν έχουν 
σηµαντική ισχύ στην αγορά, τόσο σταθερών δικτύων όσο και δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας. Κριτήρια για την απόφαση επέκτασης αποτελούν οι ισχύουσες συνθήκες 
της αγοράς, οι δυσκολίες που θα επιφέρει σε νεοεισερχόµενους στην αγορά και τα 
οφέλη που θα προκύψουν για τους χρήστες. Από την ευρωπαϊκή εµπειρία1 προκύπτει 
ότι σε ορισµένες χώρες (π.χ. Αυστρία, Γερµανία, Ουγγαρία κλπ) η υποχρέωση της 
παροχής της επιλογής φορέα ισχύει και για άλλα σταθερά δίκτυα εκτός από αυτά που 
έχουν σηµαντική ισχύ στην αγορά, ενώ σε χώρες όπως η ∆ανία, η Φινλανδία και η 
Νορβηγία, η προεπιλογή φορέα εφαρµόζεται και στους παρόχους κινητής 
τηλεφωνίας. 

Ερωτήσεις  

Α1. Πιστεύετε ότι η υποχρέωση παροχής της δυνατότητας προεπιλογής φορέα πρέπει να 
επεκταθεί και σε άλλους παρόχους δικτύων σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας πέραν 
του ΟΤΕ ΑΕ; Αν η απάντησή σας είναι θετική σε ποιους παρόχους πιστεύετε ότι πρέπει 
να επεκταθεί η υποχρέωση αυτή και πότε; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

 

Α3. Προεπιλεγµένοι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι 

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι που έχουν δικαίωµα να αποτελέσουν προεπιλεγµένους 
παρόχους είναι οι πάροχοι που είναι κάτοχοι Ειδικής Άδειας, ανήκουν στην 
                                                 
1 «ETO Progress Report on Carrier Selection in Public Telephony Networks in ECTRA (European 
Committee for Telecommunications Regulatory Affairs) Countries», 2000. 
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κατηγορία του Παραρτήµατος ΙΙ του Π.∆. 165/1999, είναι διασυνδεδεµένοι µε το 
δίκτυο του ΟΤΕ ΑΕ, είναι δικαιούχοι των απαιτούµενων αριθµοδοτικών πόρων και 
µπορούν να διεκπεραιώσουν την κίνηση σε όλους τους προορισµούς που υπονοεί το 
σχήµα για το οποίο προεπιλέχθηκαν.  

Επιπρόσθετα, για λόγους προστασίας των καταναλωτών, η ΕΕΤΤ εξετάζει το 
ενδεχόµενο να προχωρήσει σε έναν Κώδικα ∆εοντολογίας για την Προεπιλογή 
Φορέα, µε τον οποίο οι πάροχοι θα πρέπει να δηλώσουν ρητά ότι συµµορφώνονται.  

Οποιαδήποτε παραβίαση των ανωτέρω (του Κώδικα ∆εοντολογίας συµπεριλαµβα-
νοµένου) θα έχει ως συνέπεια την απώλεια του εν λόγω δικαιώµατος. 

Ερωτήσεις  

Α2. Συµφωνείτε µε την παραπάνω πρόταση για τον καθορισµό των παρόχων που έχουν 
δικαίωµα να αποτελέσουν προεπιλεγµένους παρόχους; Πιστεύετε ότι πρέπει να 
οριστούν αυστηρότεροι ή λιγότερο αυστηροί από τους προαναφερθέντες όροι που θα 
καθορίζουν τους παρόχους µε το δικαίωµα αυτό; 

 

Α4. Το Σχήµα Προεπιλογής Φορέα  

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει κάποια νοµική υποχρέωση για το σχήµα προεπιλογής που 
θα ακολουθηθεί, αυτό πρέπει να προσδιοριστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απλό 
και  εύχρηστο για τους καταναλωτές και το κόστος υλοποίησής του να είναι τέτοιο 
ώστε να δηµιουργεί πεδίο για ισχυρό ανταγωνιστικό ενδιαφέρον µεταξύ των 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων µεγιστοποιώντας τα οφέλη των καταναλωτών. Έτσι για 
παράδειγµα, οι διεθνείς και οι εθνικές κλήσεις θα πρέπει να αποτελέσουν ξεχωριστές 
επιλογές δίνοντας τη δυνατότητα στους παρόχους να δραστηριοποιηθούν µόνο σε µία 
από τις δύο κατηγορίες εάν αυτό επιτάσσει ο επιχειρηµατικός τους προσανατολισµός. 
Επίσης, η δυνατότητα προεπιλογής πρέπει να παρέχεται για όλους τους τύπους 
κλήσεων: αστικές, υπεραστικές, διεθνείς, κλήσεις προς κινητά κλπ. Τέλος, δεδοµένης 
της παρούσας εξέλιξης της τεχνολογίας, λόγω υψηλού κόστους θα πρέπει να 
αποκλειστεί η περίπτωση ατοµικού σχήµατος κατά το οποίο κάθε καταναλωτής θα 
ορίζει τις δικές του προσωπικές επιλογές. 

Στο σηµείο αυτό υπενθυµίζουµε τις διάφορες κατηγορίες κλήσεων, όπως 
διαµορφώνονται και µε βάση το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης. Αυτές είναι: α) 
διεθνείς κλήσεις, β) αστικές κλήσεις, γ) υπεραστικές κλήσεις, δ) κλήσεις προς κινητά 
ε) κλήσεις προς αριθµούς τηλεειδοποίησης στ) κλήσεις προς µη γεωγραφικούς 
αριθµούς (αριθµοί ατελούς χρέωσης, αριθµοί πρόσθετης χρέωσης, αριθµοί 
πρόσβασης στο Internet, αριθµοί µεριζόµενου κόστους, προσωπικοί αριθµοί, 
εταιρικοί αριθµοί) ζ) κλήσεις προς σύντοµους κωδικούς και κωδικούς έκτακτης 
ανάγκης. 

Για τις ανάγκες της προεπιλογής φορέα χρειάζεται να οµαδοποιήσουµε τις παραπάνω 
κατηγορίες παραθέτοντας στον ακόλουθο πίνακα το περιεχόµενο των όρων «διεθνείς 
κλήσεις», «εθνικές κλήσεις» και «όλες οι κλήσεις»:  
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∆ιεθνείς Κλήσεις Εθνικές Κλήσεις Όλες οι κλήσεις 
! Περιλαµβάνει τις κλήσεις 

προς αριθµούς που 
ξεκινούν µε την 
πληκτρολόγηση του 
διεθνούς προθέµατος 00 

! Περιλαµβάνει τις κλήσεις 
προς σταθερά τηλέφωνα µε 
υπεραστική χρέωση, τις 
κλήσεις προς κινητά 
τηλέφωνα, τις κλήσεις προς 
προσωπικούς αριθµούς, τις 
κλήσεις προς εταιρικούς 
αριθµούς και αριθµούς 
πρόσβασης σε VPN, τις 
κλήσεις προς αριθµούς 
τηλεειδοποίησης και τις 
κλήσεις προς αριθµούς 
πρόσθετης χρέωσης.  

! περιλαµβάνει τις διεθνείς 
κλήσεις, τις κλήσεις προς 
όλα τα σταθερά τηλέφωνα 
(αστικές και υπεραστικές), 
τις κλήσεις προς κινητά 
τηλέφωνα, τις κλήσεις προς 
µη γεωγραφικούς αριθµούς 
(αριθµούς πρόσθετης 
χρέωσης και αριθµούς 
µεριζόµενου κόστους), τις 
κλήσεις προς προσωπικούς 
αριθµούς, τις κλήσεις προς 
εταιρικούς αριθµούς και 
αριθµούς πρόσβασης σε 
VPN, τις κλήσεις για 
πρόσβαση στο Internet και 
τις κλήσεις προς αριθµούς 
τηλεειδοποίησης. 

Με βάση τους προαναφερθέντες στόχους και ορισµούς και λαµβάνοντας υπόψη την 
εµπειρία των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προτεινόµενες 
επιλογές για το σχήµα προεπιλογής είναι οι ακόλουθες: 

Επιλογή 1 : Μόνο ∆ιεθνείς Κλήσεις 
Ο συνδροµητής του ΟΤΕ ΑΕ που ακολουθεί αυτή την επιλογή προεπιλέγει 
άλλον φορέα εκτός του ΟΤΕ ΑΕ για την διεκπεραίωση όλων των διεθνών 
κλήσεών του και µόνο. Όλες οι υπόλοιπες κλήσεις του διεκπεραιώνονται 
µέσω του ΟΤΕ ΑΕ. Ο συνδροµητής έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την 
προεπιλογή του για µεµονωµένες κλήσεις πληκτρολογώντας τον κωδικό 
επιλογής φορέα άλλου παρόχου, συµπεριλαµβανοµένου και του ΟΤΕ ΑΕ. 

Επιλογή 2 : Μόνο Εθνικές Κλήσεις 
Ο συνδροµητής του ΟΤΕ ΑΕ που ακολουθεί αυτή την επιλογή προεπιλέγει 
άλλον φορέα εκτός του ΟΤΕ ΑΕ για την διεκπεραίωση όλων των εθνικών 
κλήσεών του και µόνο. Ο όρος εθνικές κλήσεις για την περίπτωση της 
προεπιλογής φορέα περιλαµβάνει τις κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα µε 
υπεραστική χρέωση, τις κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα, τις κλήσεις προς 
προσωπικούς αριθµούς, τις κλήσεις προς εταιρικούς αριθµούς και αριθµούς 
πρόσβασης VPN, τις κλήσεις προς αριθµούς τηλεειδοποίησης και τις 
κλήσεις προς αριθµούς πρόσθετης χρέωσης. Όλες οι υπόλοιπες κλήσεις 
διεκπεραιώνονται µέσω του ΟΤΕ ΑΕ. Ο συνδροµητής έχει τη δυνατότητα να 
ακυρώσει την προεπιλογή του για µεµονωµένες κλήσεις πληκτρολογώντας 
τον κωδικό επιλογής φορέα άλλου παρόχου, συµπεριλαµβανοµένου και του 
ΟΤΕ ΑΕ. 

Επιλογή 3 : Όλες οι Κλήσεις 
Ο συνδροµητής του ΟΤΕ ΑΕ που ακολουθεί αυτή την επιλογή προεπιλέγει 
άλλον φορέα εκτός του ΟΤΕ ΑΕ για την διεκπεραίωση όλων των κλήσεών 
του. Ο όρος �όλες οι κλήσεις� για την περίπτωση της προεπιλογής φορέα 
περιλαµβάνει τις διεθνείς κλήσεις, τις κλήσεις προς όλα τα σταθερά 
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τηλέφωνα (αστικές και υπεραστικές), τις κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα, τις 
κλήσεις προς µη γεωγραφικούς αριθµούς (αριθµούς πρόσθετης χρέωσης, 
αριθµούς µεριζόµενου κόστους), τις κλήσεις προς προσωπικούς αριθµούς, 
τις κλήσεις προς εταιρικούς αριθµούς και αριθµούς πρόσβασης σε VPN, τις 
κλήσεις για πρόσβαση στο Internet και τις κλήσεις προς αριθµούς 
τηλεειδοποίησης. Ο ΟΤΕ ΑΕ διεκπεραιώνει τις κλήσεις προς σύντοµους 
κωδικούς και κωδικούς έκτακτης ανάγκης. Ο συνδροµητής έχει τη 
δυνατότητα να ακυρώσει την προεπιλογή του για µεµονωµένες κλήσεις 
πληκτρολογώντας τον κωδικό επιλογής φορέα άλλου παρόχου, 
συµπεριλαµβανοµένου και του ΟΤΕ ΑΕ. 

Και στις τρεις προαναφερθείσες επιλογές ο ΟΤΕ ΑΕ παρέχει τη γραµµή στο 
συνδροµητή και έχει την ευθύνη για την τιµολόγηση της ενοικίασης της γραµµής 
(πάγιο). Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι που έχουν δικαίωµα να αποτελούν 
προεπιλεγµένους παρόχους δεν είναι υποχρεωµένοι να προσφέρουν και τις τρεις 
προαναφερόµενες επιλογές. 

Οι Επιλογές 1 και 2 µπορούν να συνδυαστούν έτσι ώστε ο συνδροµητής του OTE ΑΕ 
να έχει τη δυνατότητα προεπιλογής και για τις εθνικές και τις διεθνείς κλήσεις. Ο 
προεπιλεγµένος φορέας µπορεί να είναι ο ίδιος και για την Επιλογή 1 και για την 
Επιλογή 2. Η Επιλογή 3 δεν µπορεί να συνδυαστεί µε τις άλλες δύο επιλογές. 

Οι συνδροµητές που δεν επιλέγουν να ακολουθήσουν καµία από τις παραπάνω 
επιλογές εξακολουθούν να διεκπεραιώνουν τις κλήσεις τους µέσω του ΟΤΕ ΑΕ, 
χωρίς να επηρεάζονται από την προεπιλογή φορέα. Επίσης παραµένουν ως έχουν τα 
ισχύοντα για την επιλογή φορέα. 

Ένα σηµαντικό θέµα είναι το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επιλογών της 
προεπιλογής φορέα. Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία η προεπιλογή φορέα πρέπει 
να είναι εµπορικά διαθέσιµη στους συνδροµητές του ΟΤΕ το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2003. Ωστόσο, η υλοποίηση των διαφόρων επιλογών της προεπιλογής 
φορέα θα µπορούσε να γίνει τµηµατικά και πριν από την 1.1.2003. ∆ηλαδή, να 
προηγηθεί η υλοποίηση κάποιας ή κάποιων επιλογών και αργότερα των υπολοίπων, 
ώστε όλες να είναι εµπορικά διαθέσιµες πριν από την προαναφερόµενη ηµεροµηνία. 

Ερωτήσεις  

Α3. Συµφωνείτε µε το προτεινόµενο σχήµα προεπιλογής φορέα; Εάν όχι, διατυπώστε 
αναλυτικά τις προτάσεις σας για το σχήµα που προτείνετε να ακολουθηθεί. 
Αιτιολογείστε την απάντησή σας.  

Α4. ∆ιατυπώστε τις απόψεις σας για τον ορισµό του όρου «εθνικές κλήσεις». Πιστεύετε 
ότι πρέπει να αφαιρεθούν ή να προστεθούν και άλλες κατηγορίες κλήσεων στις «εθνικές 
κλήσεις»; Οι κλήσεις για πρόσβαση στο Internet πιστεύετε ότι πρέπει να ενταχθούν στις 
«εθνικές κλήσεις»;  

Α5. ∆ιατυπώστε τις απόψεις σας για τον ορισµό του όρου «όλες οι κλήσεις». Ποιες 
κατηγορίες κλήσεων πρέπει να περιλαµβάνει ώστε να προωθηθεί ο ανταγωνισµός 
µεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων για την Επιλογή 3 (λαµβάνοντας υπόψη και 
τον ορισµό του όρου «εθνικές κλήσεις»); 



ΕΛΛΗΝ Ι ΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑ Τ Ι Α  
ΕΘΝ Ι ΚΗ  ΕΠ Ι Τ Ρ ΟΠΗ  

 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 
 

 9 

Α6. Αναφέρατε τεχνικές ή άλλες δυσκολίες που ενδεχοµένως ανακύπτουν κατά την 
υλοποίηση καθεµιάς από τις τρεις επιλογές µε έµφαση στη δροµολόγηση των αστικών 
κλήσεων και των κλήσεων προς µη γεωγραφικούς αριθµούς και προτείνετε τρόπους 
αντιµετώπισής τους. 

Α7. Πιστεύετε ότι πρέπει η εισαγωγή όλων των επιλογών να γίνει ταυτόχρονα ή 
σταδιακά, δηλαδή να προηγηθεί η υλοποίηση κάποιας ή κάποιων επιλογών, όπως για 
παράδειγµα της επιλογής 1 (µόνο διεθνείς κλήσεις) και να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες; 
∆ιατυπώστε την άποψή σας σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των 
προτεινόµενων επιλογών.  

 

Α5. Απαιτήσεις Μεταγωγής και ∆ροµολόγησης 

Οι γενικές απαιτήσεις µεταγωγής και δροµολόγησης που επιβάλλονται στον 
τηλεπικοινωνιακό οργανισµό που προσφέρει στους συνδροµητές του τη δυνατότητα 
προεπιλογής φορέα (ΟΤΕ ΑΕ) είναι οι ακόλουθες: 
α) Ο ΟΤΕ ΑΕ πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα προεπιλογής φορέα σε όλους τους 
συνδροµητές του που συνδέονται απευθείας µε γραµµές PSTN και ISDN στο δίκτυό 
του. 
β) Η προεπιλογή φορέα δεν παρέχεται στα δηµόσια κοινόχρηστα τηλέφωνα. 
γ) Ο ΟΤΕ ΑΕ δροµολογεί τις κλήσεις που υπόκεινται σε προεπιλογή στο σηµείο 
διασύνδεσης που έχει συµφωνηθεί µε τον προεπιλεγµένο από το συνδροµητή φορέα. 
δ) Η δροµολόγηση πραγµατοποιείται µε την προσθήκη από τον ΟΤΕ ΑΕ κατάλληλου 
προθέµατος στα ψηφία που πληκτρολόγησε ο συνδροµητής. Το πρόθεµα αυτό είναι 
πενταψήφιο, χαρακτηρίζει µοναδικά τον προεπιλεγµένο φορέα και διευκολύνει τη 
δροµολόγηση της κλήσης στο κατάλληλο σηµείο διασύνδεσης. Σε κάθε πάροχο 
εκχωρείται ένα µόνο πρόθεµα προεπιλογής φορέα µετά από αίτησή του στην ΕΕΤΤ. 
Υποψήφιες για την εκχώρηση προθεµάτων προεπιλογής φορέα είναι οι σειρές 
16ΧΧ(Χ) και 17ΧΧ(Χ) του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης που έχουν οριστεί ως 
σειρές κωδικών επιλογής φορέα. 
ε) Όλες οι κλήσεις που υπόκεινται σε προεπιλογή δροµολογούνται χωρίς αλλαγή 
στην ακολουθία ψηφίων που πληκτρολόγησε ο συνδροµητής. 
στ) Όλες οι κλήσεις που δεν υπόκεινται σε προεπιλογή δροµολογούνται από τον ΟΤΕ 
ΑΕ. 
ζ) Ο ΟΤΕ ΑΕ θα διαβιβάζει στον προεπιλεγµένο φορέα την Αναγνώριση Καλούσας 
Γραµµής (CLI : Calling Line Identification), η οποία θα χρησιµοποιείται από τον 
προεπιλεγµένο φορέα για ανάγκες αναγνώρισης, πιστοποίησης και τιµολόγησης.  
η) Κλήσεις που πραγµατοποιούνται µε χρήση κωδικού επιλογής φορέα ακυρώνουν 
την προεπιλογή και δροµολογούνται στον πάροχο που προσδιορίζεται από τον 
κωδικό επιλογής φορέα. 
θ) Κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης της προεπιλογής φορέα στη γραµµή του 
συνδροµητή θα εξασφαλίζεται η συνέχεια των παρεχόµενων τηλεφωνικών 
υπηρεσιών.  
ι) ∆εν θα πρέπει να υπάρχει καµία υποβάθµιση στην ποιότητα των παρεχοµένων 
υπηρεσιών λόγω της προσθήκης της δυνατότητας παροχής προεπιλογής φορέα. 
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ια) Οι υπάρχουσες διευκολύνσεις στη γραµµή του συνδροµητή, όπως η διαχείριση 
υπηρεσιών, π.χ. Αναµονή Κλήσης, θα πρέπει να παραµείνουν ανεπηρέαστες από την 
παροχή προεπιλογής φορέα. 
ιβ) Η Προεπιλογή Φορέα πρέπει να αποτελεί τµήµα του Υποδείγµατος Προσφοράς 
∆ιασύνδεσης του ΟΤΕ ΑΕ. 
ιγ) Στις περιπτώσεις που δεν είναι τεχνικά εφικτή η υλοποίηση διαφορετικού 
σχήµατος προεπιλογής για κάθε µία από τις γραµµές ενός ιδιωτικού κέντρου 
µεταγωγής (PABX), τότε εφαρµόζεται ένα µόνο σχήµα προεπιλογής για όλες τις 
γραµµές. 

Ερωτήσεις  

Α8. Συµφωνείτε µε τις προαναφερόµενες απαιτήσεις µεταγωγής και δροµολόγησης; 
Υπάρχουν επιπλέον περιορισµοί αναφορικά µε ζητήµατα δροµολόγησης και µεταγωγής 
που άπτονται της υλοποίησης της προεπιλογής φορέα;   

Α9. Σχετικά µε το πρόθεµα προεπιλογής φορέα πιστεύετε ότι πρέπει να είναι 
τετραψήφιο ή πενταψήφιο ; Επίσης, πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ίδιο ή διαφορετικό µε 
τον κωδικό επιλογής φορέα; Από ποια σειρά του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης και 
γιατί θεωρείτε ότι πρέπει να εκχωρούνται τα προθέµατα προεπιλογής φορέα; 

Α10. Πιστεύετε πως υπάρχουν περιπτώσες, όπως για παράδειγµα οι γραµµές ενός 
ιδιωτικού κέντρου µεταγωγής ή οι συνδροµητές ενός Ιδεατού Ιδιωτικού ∆ικτύου (VPN), 
για τις οποίες απαιτούνται ειδικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή της προεπιλογής φορέα; 
Ποιοι πρακτικοί περιορισµοί πρέπει να εφαρµοστούν στις περιπτώσεις αυτές; 

 

Α6. Προστασία Καταναλωτών 

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι πρέπει να αναπτύξουν συστήµατα πληροφόρησης των 
καταναλωτών και διαδικασίες προστασίας τους ώστε να βοηθήσουν το κοινό να 
κατανοήσει τις επιλογές που έχει και τον τρόπο λειτουργίας των νέων υπηρεσιών.  

Επίσης, µε βάση την εµπειρία άλλων κρατών είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων που 
θα αποτρέψουν την κακή χρήση της προεπιλογής φορέα. Η πιο συνηθισµένη 
περίπτωση κακής χρήσης που έχει παρατηρηθεί είναι η υλοποίηση της προεπιλογής 
φορέα χωρίς την πλήρη και συνειδητή συγκατάθεση του πελάτη (�slamming�). Για το 
σκοπό αυτό στις περισσότερες χώρες έχει υιοθετηθεί ένας Κώδικας ∆εοντολογίας, ο 
οποίος περιλαµβάνει τους κανόνες και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν 
τόσο οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί που είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν στους 
συνδροµητές τους τη δυνατότητα προεπιλογής φορέα (ΟΤΕ ΑΕ) όσο και οι πάροχοι 
που έχουν δικαίωµα να αποτελούν προεπιλεγµένους παρόχους. Ο Κώδικας 
∆εοντολογίας µεταξύ άλλων περιλαµβάνει θέµατα σχετικά µε τα συµβόλαια των 
συνδροµητών, τη διαδικασία διεκπεραίωσης του αιτήµατος για προεπιλογή φορέα 
ενός συνδροµητή, τη διαδικασία επανάκτησης του συνδροµητή από τον ΟΤΕ ΑΕ, την 
πληρωµή των λογαριασµών, τη χρήση των πληροφοριών των πελατών, την 
προώθηση της προεπιλογής φορέα, τη διαχείριση παραπόνων, την παρουσίαση των 
τιµών χρέωσης κλπ.  
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Τιµολόγηση των συνδροµητών 

Η ευθύνη της τιµολόγησης των συνδροµητών για τις κλήσεις που εµπίπτουν στην 
προεπιλογή φορέα ανήκει στον προεπιλεγµένο φορέα. Ο συνδροµητής δεν χρεώνεται 
από τον ΟΤΕ ΑΕ για την πρόσβαση στο δίκτυο του προεπιλεγµένου φορέα. Η 
χρέωση αυτή ρυθµίζεται µεταξύ των παρόχων ως µέρος της συµφωνίας διασύνδεσης. 
Ο ΟΤΕ ΑΕ είναι υπεύθυνος για τη χρέωση της ενοικίασης της γραµµής (πάγιο) και 
για τις κλήσεις που δεν υπόκεινται σε προεπιλογή. 

Η εισαγωγή της προεπιλογής φορέα έχει ως πιθανό αποτέλεσµα τη λήψη από ένα 
συνδροµητή περισσοτέρων του ενός λογαριασµού για µια τηλεφωνική γραµµή 
(ξεχωριστοί λογαριασµοί). Η συνήθης  τάση είναι η απλοποίηση της διαδικασίας 
όσο είναι δυνατόν. Η ιδανική κατάσταση είναι ένας λογαριασµός για όλες τις 
υπηρεσίες (ενιαίος λογαριασµός). Η διευθέτηση του θέµατος της έκδοσης 
λογαριασµών αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας των παρόχων στα πλαίσια των 
διαπραγµατεύσεών τους για επίτευξη συµφωνιών διασύνδεσης. 

Ερωτήσεις  

Α11. Συµφωνείτε µε τη δηµιουργία ενός Κώδικα ∆εοντολογίας σχετικά µε την 
Προεπιλογή Φορέα; Ποια επιπλέον των προαναφερθέντων θέµατα πρέπει αυτός να 
περιλαµβάνει; 

Α12. Πιστεύετε ότι το θέµα της έκδοσης ξεχωριστών λογαριασµών ή ενιαίου 
λογαριασµού πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ των παρόχων; 

 

Α7. Καταµερισµός του Κόστους Παροχής της Προεπιλογής Φορέα 

Τα κόστη που σχετίζονται µε την παροχή της προεπιλογής φορέα διακρίνονται σε 
τρεις κατηγορίες: 

α) Κόστη Εγκατάστασης: Είναι εφάπαξ κόστη που αφορούν κύρια τον ΟΤΕ ΑΕ και 
σχετίζονται µε την τροποποίηση του δικτύου και των συστηµάτων του ώστε να 
υποστηρίζουν την προεπιλογή φορέα. Τα κόστη αυτά είναι ανεξάρτητα από το 
πλήθος των παρόχων. 

β) Κόστη Ενεργοποίησης Παρόχου: Είναι κόστη που σχετίζονται µε την 
ενεργοποίηση της προεπιλογής φορέα για κάθε πάροχο ξεχωριστά. Περιλαµβάνει 
µεταξύ άλλων την εγκατάσταση του συστήµατος ηλεκτρονικής µεταφοράς των 
αιτηµάτων των πελατών του παρόχου για προεπιλογή. 

γ) Κόστη Ενεργοποίησης ανά Γραµµή : Είναι κυρίως τα διαχειριστικά κόστη που 
σχετίζονται µε την υλοποίηση της προεπιλογής φορέα για κάθε γραµµή συνδροµητή 
ξεχωριστά. 

Τα παραπάνω κόστη διακρίνονται σε εφάπαξ και κόστη που προκύπτουν από τη 
χρήση της παρεχόµενης υπηρεσίας. Ο καταµερισµός τους πρέπει να γίνεται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε οι χρεώσεις για την παροχή της υπηρεσίας να είναι 
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προσανατολισµένες στο κόστος και ενδεχόµενες απευθείας χρεώσεις στους 
καταναλωτές να µην αποτελούν σε καµία περίπτωση ανασταλτικό παράγοντα για τη 
χρησιµοποίηση της δυνατότητας προεπιλογής φορέα. Πιο συγκεκριµένα, ο 
καταµερισµός του κόστους  µπορεί να γίνει µε βάση τις ακόλουθες αρχές: 
α) Αιτία του κόστους : το µέρος που είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία του κόστους 
πρέπει να συµµετέχει στην πληρωµή του. 
β) Κατανοµή των ωφελειών : τα µέρη που επωφελούνται από τη διαδικασία πρέπει να 
συνεισφέρουν στην πληρωµή του. 
γ) Αποτελεσµατικός ανταγωνισµός : ο µηχανισµός καταµερισµού του κόστους πρέπει 
να ενθαρρύνει τον ανταγωνισµό. 
δ) Ελαχιστοποίηση του κόστους : ο µηχανισµός καταµερισµού του κόστους πρέπει να 
ενθαρρύνει τους παρόχους να ελαχιστοποιούν το κόστος και να υιοθετούν τεχνικά 
αποδοτικές λύσεις. 
ε) Αναλογικότητα : Οι χρεώσεις µεταξύ των παρόχων πρέπει να είναι ίσες για την ίδια 
υπηρεσία (η αρχή αυτή είναι πρακτικά εφαρµόσιµη στη φορητότητα αριθµών που 
αναπτύσσεται στο µέρος Β της παρούσας διαβούλευσης, αφού αυτή τη στιγµή µόνο ο 
ΟΤΕ ΑΕ είναι υποχρεωµένος για την παροχή της Προεπιλογής Φορέα) 
στ) Πρακτική εφαρµογή : Ο µηχανισµός καταµερισµού του κόστους πρέπει να είναι 
πρακτικά εφαρµόσιµος.  

Οι παραπάνω αρχές έχουν χρησιµοποιηθεί από τις Ρυθµιστικές Αρχές των υπολοίπων 
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καταµερισµό του κόστους 
υλοποίησης της προεπιλογής φορέα. Με βάση τις αρχές αυτές και κυρίως την αρχή 
της Αιτίας του Κόστους, τα Κόστη Ενεργοποίησης Παρόχου και τα Κόστη 
Ενεργοποίησης ανά Γραµµή καλύπτονται άµεσα από τους προεπιλεγµένους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Εναπόκειται στη  διακριτική ευχέρεια των 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων να ανακτήσουν τα Κόστη Ενεργοποίησης ανά Γραµµή 
από τους συνδροµητές τους µε τρόπο που θα είναι διαφορετικός από την άµεση 
χρέωσή τους. Τα ανακτηµένα κόστη δεν θα υπερβαίνουν τα κόστη ενός αποδοτικού 
παρόχου που χρησιµοποιεί µια τεχνικά αποδοτική λύση. 

Ο καταµερισµός για τα Κόστη Εγκατάστασης είναι πιο δύσκολο να καθοριστεί καθώς 
είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηµάτων και η υποστήριξη πολλών τρόπων 
καταµερισµού µε βάση τις αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Από τη διεθνή 
εµπειρία δεν προκύπτει µια ξεκάθαρη τάση για τον τρόπο καταµερισµού. Σε άλλες 
χώρες τα κόστη αυτά βαρύνουν εξολοκλήρου τους Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισµούς 
που είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν στους συνδροµητές τους τη δυνατότητα της 
προεπιλογής φορέα, ενώ σε άλλες χώρες το κόστος µοιράζεται µεταξύ όλων των 
εµπλεκοµένων παρόχων.  

Στην περίπτωση που τα Κόστη Εγκατάστασης διαµοιράζονται µεταξύ όλων των 
εµπλεκοµένων τηλεπικοινωνιακών παρόχων, αυτά κατανέµονται σε όλα τα λεπτά 
τηλεφωνικής κίνησης που ξεκινούν από το δίκτυο του Οργανισµού που παρέχει τη 
δυνατότητα προεπιλογής (είτε διεκπεραιώνονται από τον Οργανισµό είτε από τους 
προεπιλεγµένους παρόχους) για τον τύπο κλήσεων για τις οποίες παρέχεται η 
προεπιλογή. Η συνεισφορά στο κόστος από τη µεριά των προεπιλεγµένων φορέων 
έχει τη µορφή της αύξησης της χρέωσής τους για τη συλλογή των κλήσεων από το 
δίκτυο του Οργανισµού που παρέχει τη δυνατότητα προεπιλογής σε σχέση µε τις 
�κανονικές� χρεώσεις διασύνδεσης. 
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Στα πλαίσια εφαρµογής των αρχών καταµερισµού που προαναφέρθηκαν πρέπει να 
σηµειωθεί ότι ο καταµερισµός του κόστους δεν πρέπει να γίνει εµπόδιο για τους 
νέους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να αποτελέσουν προεπιλεγµένους φορείς. 
Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εισαγωγή της προεπιλογής φορέα δεν έχει 
οφέλη µόνο για τους συνδροµητές που προεπιλέγουν φορέα αλλά τελικώς και για 
όλους τους συνδροµητές. Ακόµη, ο καταµερισµός του κόστους πρέπει να γίνει κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε οι εµπλεκόµενοι πάροχοι να έχουν κίνητρα για αποτελεσµατική 
υλοποίηση της προεπιλογής φορέα και κατά συνέπεια ελαχιστοποίηση του κόστους. 

Ερωτήσεις  

Α13. Συµφωνείτε µε την προαναφερόµενη κατηγοριοποίηση για τα κόστη που αφορούν 
την υλοποίηση της δυνατότητας προεπιλογής φορέα και τις αρχές που πρέπει να 
ακολουθούνται για τον καταµερισµό τους; Εάν όχι, περιγράψτε την κατηγοριοποίηση 
και τις αρχές που  προτείνετε. 

Α14. Συµφωνείτε µε τον προτεινόµενο τρόπο καταµερισµού και ανάκτησης για τα 
Κόστη Ενεργοποίησης Παρόχου και τα Κόστη Ενεργοποίησης ανά Γραµµή; 

Α15. Πιστεύετε ότι τα Κόστη Εγκατάστασης πρέπει να βαρύνουν εξολοκλήρου τον ΟΤΕ 
ΑΕ ή να καταµεριστούν µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων παρόχων; ∆ιατυπώστε τις 
προτάσεις σας επί του θέµατος, αναπτύσσοντας σχετική επιχειρηµατολογία. 

 

Α8. ∆ιαδικασίες Παροχής της Προεπιλογής Φορέα 

Η εισαγωγή της προεπιλογής φορέα θα επηρεάσει αναµφίβολα τις ισχύουσες 
διαδικασίες που αφορούν την υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών και θα επιφέρει 
τροποποιήσεις και συµπληρώσεις σε αυτές. Επίσης, για την υποστήριξη της 
προεπιλογής φορέα απαιτείται να σχεδιαστούν και να δηµουργηθούν νέες 
διαχειριστικές διαδικασίες µεταξύ των παρόχων. Οι τροποποιήσεις των υπαρχόντων 
διαδικασιών και ο σχεδιασµός των νέων πρέπει να έχει ως στόχο την ευκολία των 
καταναλωτών και την απλότητα των διαδικασιών. 

Οι κύριες διαδικασίες που πρέπει να αναπτυχθούν ή να τροποποιηθούν είναι: 
α) ∆ιεκπεραίωση της αίτησης για προεπιλογή : Η διαδικασία ανταλλαγής αιτηµάτων 
προεπιλογής µε σκοπό την εγκατάσταση, µεταβολή και υλοποίηση της αιτούµενης 
υπηρεσίας προεπιλογής φορέα στη γραµµή του αιτούντος συνδροµητή. 
β) ∆ιεκπεραίωση παραπόνων και βλαβών : Τροποποίηση των υπαρχόντων 
διαδικασιών ώστε να αναγνωρίζονται οι συνδροµητές µε προεπιλογή και να 
απαντώνται οι αναφερόµενες βλάβες. 
γ) Έκδοση λογαριασµού µεταξύ παρόχων : Οι απαιτούµενες τροποποιήσεις στις 
µεταξύ των παρόχων υφιστάµενες διαδικασίες τιµολόγησης ώστε να συµπεριληφθούν 
οι υπηρεσίες προεπιλογής.  
δ) Στατιστικές πληροφοριών διαχείρισης : Παροχή στατιστικών πληροφοριών 
διαχείρισης που µετρούν την απόδοση µεταξύ των  εταιρειών ώστε να ελέγχεται η 
επίτευξη των συµφωνηθέντων επιπέδων υπηρεσιών. 
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Ο σχεδιασµός και η τροποποίηση των διαδικασιών παροχής της προεπιλογής φορέα 
µπορεί να γίνει είτε κατόπιν διµερών συζητήσεων µεταξύ των εµπλεκοµένων 
παρόχων είτε να αποτελέσει αντικείµενο ρύθµισης.  

∆ιαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησης για προεπιλογή 

Η προτεινόµενη διαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησης είναι η ακόλουθη: 

α) Ο συνδροµητής που αποφασίζει να χρησιµοποιήσει τη δυνατότητα της 
προεπιλογής φορέα, έρχεται σε απευθείας επικοινωνία µε τον φορέα που προεπιλέγει. 
Σε περίπτωση που απευθυνθεί στον ΟΤΕ ΑΕ, πληροφορείται τα στοιχεία 
επικοινωνίας του φορέα που προεπιλέγει. 

β) Ο προεπιλεγµένος φορέας απαιτεί απαραιτήτως την υπογραφή του πελάτη στην 
αίτηση προεπιλογής, η οποία στη συνέχεια δίνεται στον ΟΤΕ ΑΕ για να 
προγραµµατίσει τις επιλογές προεπιλογής του συνδροµητή.  

γ) Με την παραλαβή της υπογεγραµµένης αιτήσεως, ο προεπιλεγµένος φορέας 
επικοινωνεί µε τον ΟΤΕ ΑΕ αποστέλλοντάς του αίτηµα για τις νέες ρυθµίσεις του 
πελάτη. Το αίτηµα εγκατάστασης αποστέλλεται ηλεκτρονικά την ηµέρα παραλαβής 
της υπογεγραµµένης αιτήσεως. Ο φορέας επίσης εγκαθιστά την υπηρεσία εσωτερικά. 

δ) Με την παραλαβή του αιτήµατος εγκατάστασης ηλεκτρονικά, ο ΟΤΕ ΑΕ 
επιστρέφει θετική αναγνώριση για κάθε αίτηµα που µπορεί να εκπληρώσει. Εάν η 
εντολή δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή, επιστρέφεται η αιτία απόρριψης. Σε κάθε 
περίπτωση, θετική ή αρνητική, η απάντηση του ΟΤΕ ΑΕ επιστρέφεται εντός µιας 
εργάσιµης ηµέρας. Ο ΟΤΕ Α.Ε. δεν έχει δικαίωµα να επικοινωνήσει µε τον 
συνδροµητή του για να τον µεταπείσει. 

ε) Η υπογεγραµµένη αίτηση του πελάτη που εξουσιοδοτεί τον ΟΤΕ ΑΕ για την 
εγκατάσταση της προεπιλογής πρέπει να σταλεί και να έχει παραληφθεί  το αργότερο 
εντός 3 εργασίµων ηµερών µετά την αποστολή του αιτήµατος εγκατάστασης 
ηλεκτρονικά. 

στ) Ο ΟΤΕ ΑΕ προγραµµατίζει το τοπικό κέντρο του συνδροµητή του ώστε να 
δροµολογεί τις κλήσεις στο δίκτυο του αντίστοιχου προεπιλεγµένου φορέα µε βάση 
τις επιλογές του συνδροµητή. Η ολοκλήρωση της ενεργοποίησης της προεπιλογής 
φορέα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί το αργότερο εντός 5 ηµερών από τη λήψη του 
αιτήµατος εγκατάστασης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά. 

ζ) Ο ΟΤΕ ΑΕ επιβεβαιώνει στον προεπιλεγέντα φορέα την ενεργοποίηση των 
επιλογών του συνδροµητή. 

Ερωτήσεις  

Α16. Συµφωνείτε µε τις προαναφερόµενες κύριες διαδικασίες µεταξύ των παρόχων για 
την παροχή της προεπιλογής; ∆ιατυπώστε τις προτάσεις σας σχετικά µε τις διαδικασίες 
αυτές.  

Α17. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει ο σχεδιασµός και η τροποποίηση των 
διαδικασιών; Πρέπει να γίνει κατόπιν διµερών συζητήσεων µεταξύ των εµπλεκοµένων 
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παρόχων ή να αποτελέσει αντικείµενο ρύθµισης; Στην τελευταία περίπτωση ποιες 
διαδικασίες πιστεύετε ότι πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο της ρύθµισης; 

Α18. Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη διαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησης για 
προεπιλογή; ∆ιατυπώστε τις προτάσεις σας. 

 

Β. ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 

Β1. Εισαγωγή 

Η εισαγωγή της υπηρεσίας φορητότητας αριθµών αποτελεί έναν σηµαντικό 
παράγοντα ενίσχυσης του ανταγωνισµού και διευκόλυνσης της εισαγωγής νέων 
εταιριών τηλεπικοινωνιών στην αγορά αφού πλέον δεν θα υπάρχει το πρόβληµα 
αλλαγής αριθµού των συνδροµητών µε την αλλαγή παρόχου. H δυνατότητα 
διατήρησης του τηλεφωνικού αριθµού µε την αλλαγή παρόχου προσφέρει σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα, όπως για παράδειγµα: 
# Αυξάνει τον ανταγωνισµό µε σηµαντικά πλεονεκτήµατα για όλους τους 
χρήστες, µειώνοντας το κόστος αλλαγής παρόχου γα τους πελάτες.  

# ∆εν υπάρχει κόστος ενηµέρωσης άλλων από τον συνδροµητή σχετικά µε την 
αλλαγή στον αριθµό του. 

# ∆εν υπάρχει η ανάγκη για τους καλούντες να συµβουλεύονται τις υπηρεσίες 
καταλόγου ή να αλλάζουν τις πληροφορίες που έχουν στους τηλεφωνικούς 
τους καταλόγους. 

Η υποχρέωση εφαρµογής της υπηρεσίας φορητότητας αριθµών απορρέει από τις 
Οδηγίες 97/33/ΕΚ και 98/61/ΕΚ καθώς και το Νόµο 2867/2000 και το Π.∆.165/1999 
(βλπ. ενότητα Α1) σύµφωνα µε τα οποία υπάρχει υποχρέωση εφαρµογής της 
συγκεκριµένης υπηρεσίας το αργότερο µέχρι την 1/1/2003.  

Ο κύριος στόχος της παρούσας διαβούλευσης είναι ο καθορισµός των όρων και 
διαδικασιών µε βάση τους οποίους θα υλοποιηθεί η φορητότητα αριθµών από τους 
παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ειδικότερα τα εξής: 
# Τι είδους υπηρεσίες φορητότητας θα πρέπει να είναι διαθέσιµες στους 
συνδροµητές 

# Ποιο δίκτυο θα είναι υπεύθυνο για την δροµολόγηση κλήσεων προς αριθµούς 
που έχουν µεταφερθεί 

# Ποιοι είναι οι γενικοί κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν οι πάροχοι 
υπηρεσιών α) όταν δροµολογούν κλήσεις προς αριθµούς που έχουν 
µεταφερθεί β) όταν µεταφέρονται αριθµοί από ένα δίκτυο σε άλλο γ) σε σχέση 
µε τα επιπλέον κόστη της υπηρεσίας φορητότητας  

 

Β2. Τύποι φορητότητας αριθµών  

Υπάρχουν τρεις τύποι φορητότητας αριθµών: 
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# Φορητότητα ως προς τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο � ο συνδροµητής έχει 
τη δυνατότητα να αλλάξει πάροχο υπηρεσιών και να συνεχίσει να διατηρεί 
τον ίδιο αριθµό 

# Φορητότητα ως προς τη γεωγραφική θέση � ο συνδροµητής διατηρεί τον 
ίδιο αριθµό παρόλο που µεταφέρει την σύνδεσή του σε άλλη γεωγραφική 
θέση.  

# Φορητότητα ως προς την υπηρεσία � ο συνδροµητής διατηρεί τον αριθµό 
του ενώ αλλάζει υπηρεσία. Η αλλαγή αυτή µπορεί να σηµαίνει αλλαγή από 
σταθερό σε κινητό ή από σταθερή απλή σύνδεση σε σύνδεση ISDN.  

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Π.∆. 165/1999), θα πρέπει µέχρι 1/1/2003 να 
υλοποιηθεί η φορητότητα αριθµών ως προς τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο «στο 
σταθερό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και στο Ψηφιακό ∆ίκτυο Ενωποιηµένων 
Υπηρεσιών (ISDN)», «στη µεν περίπτωση γεωγραφικών αριθµών σε συγκεκριµένη 
θέση, στη δε περίπτωση άλλων αριθµών πλην των γεωγραφικών σε οποιαδήποτε 
θέση».  

Η φορητότητα ως προς τη γεωγραφική θέση των γεωγραφικών αριθµών ισχύει 
σήµερα για τους συνδροµητές του ΟΤΕ εντός της περιοχής, η οποία εξυπηρετείται 
από το ίδιο κέντρο µεταγωγής του ΟΤΕ. Ας ονοµάσουµε ως αριθµοδοτική περιοχή, 
τη γεωγραφική περιοχή που χαρακτηρίζεται από έναν Εθνικό Κωδικό Προορισµού 
(ΕΚΠ). Οι ΕΚΠ είναι 243 και παρατίθενται στο Παράρτηµα της Αποφάσεως 206/2 
της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 127/Β/2001). Κατά συνέπεια υπάρχουν 243 αριθµοδοτικές περιοχές. 
Παραδείγµατα αριθµοδοτικών περιοχών είναι η Αθήνα (ΕΚΠ 01), η Καβάλα (ΕΚΠ 
051), η  Άρτα  (0681) κοκ. Σηµειώνεται ότι υπάρχουν αρκετές αριθµοδοτικές 
περιοχές που εξυπηρετούνται από ένα κέντρο µεταγωγής του ΟΤΕ και άλλες από 
περισσότερα. 

Η φορητότητα ως προς την υπηρεσία δηµιουργεί προβλήµατα χρέωσης του 
συνδροµητή που καλεί, ο οποίος δεν θα ξέρει τελικά σε τι υπηρεσία καλεί και 
συνεπώς ποια είναι η χρέωση για την συγκεκριµένη κλήση. Εποµένως, δεν µπορεί, 
για παράδειγµα, να υπάρξει φορητότητα αριθµού µεταξύ υπηρεσίας προστιθέµενης 
αξίας και υπηρεσίας ατελούς χρέωσης. Μπορεί όµως να διατηρείται ο αριθµός σε 
περίπτωση που  η απλή σύνδεση αλλάζει σε ISDN, στην περίπτωση δηλαδή που 
αλλάζει κυρίως η τεχνολογία και όχι η υπηρεσία που παρέχεται.  

Β2.1 Φορητότητα ως προς τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο 

Υπάρχουν τρεις τύποι φορητότητας ως προς τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο: 
# Φορητότητα γεωγραφικών αριθµών από έναν πάροχο σε άλλο 
# Φορητότητα µη γεωγραφικών αριθµών  
# Φορητότητα αριθµών κινητής τηλεφωνίας  

Υπάρχουν επίσης οι παρακάτω δυνατότητες: 
 
1. Η φορητότητα να γίνεται ύστερα από επιθυµία του πελάτη: Αυτό σηµαίνει ότι η 
φορητότητα ζητείται από τους πελάτες και ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να είναι 
σε θέση να την παρέχει. Το θετικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι ο πελάτης µπορεί 
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να ζητήσει µεταφορά του αριθµού του όποτε το θελήσει και από όποιο πάροχο 
επιθυµεί. Το αρνητικό είναι ότι νεοεισερχόµενοι πάροχοι υπηρεσιών µπορεί να µην 
είναι έτοιµοι από την αρχή της λειτουργίας τους να παρέχουν φορητότητα λόγω 
σηµαντικού κόστους υλοποίησης και αυτό να αποτελέσει εµπόδιο για την είσοδό τους 
στην αγορά.  
 
2. Η φορητότητα αριθµού να πραγµατοποιείται ύστερα από επιθυµία του παρόχου 
υπηρεσιών. Αυτό σηµαίνει ότι: 
# Ο πάροχος µε σηµαντική ισχύ στην αγορά θα πρέπει να είναι σε θέση να 

µεταφέρει αριθµούς προς τον πάροχο αν αυτός του το ζητήσει. 
# Ο νέος πάροχος εφόσον ζητήσει αριθµούς από τον πάροχο µε σηµαντική ισχύ 
στην αγορά  θα πρέπει και ο ίδιος να είναι σε θέση να µεταφέρει αριθµούς 
προς αυτόν (αµοιβαιότητα). 

# Ένας νεοεισερχόµενος µπορεί να αρνηθεί φορητότητα σε άλλο 
νεοεισερχόµενο πάροχο αν δεν είναι ήδη υποχρεωµένος σε φορητότητα 
αριθµών µε τον ΟΤΕ.  

Η φορητότητα ύστερα από επιθυµία του παρόχου µπορεί να διευκολύνει τους 
νεοεισερχόµενους στην αγορά. Τους επιτρέπει να κρίνουν οι ίδιοι πότε είναι η 
κατάλληλη  στιγµή  να ξεκινήσουν τη εφαρµογή της φορητότητας και την παροχή της 
υπηρεσίας.  

Η εισαγωγή της φορητότητας µπορεί εποµένως να γίνει σε δύο φάσεις: αρχικά η 
φορητότητα να γίνεται ύστερα από αίτηση του νεοεισερχόµενου παρόχου και 
αργότερα να εφαρµοστεί αποκλειστικά η φορητότητα ύστερα από επιθυµία του 
πελάτη. Στην περίπτωση εισαγωγής ύστερα από επιθυµία του παρόχου, θα πρέπει να 
υπάρχει κάποιο χρονικό όριο µέσα στο οποίο ο πάροχος θα πρέπει να ξεκινήσει την 
παροχή της υπηρεσίας της φορητότητας. Αυτό µπορεί να είναι ένα διάστηµα δύο 
µηνών. 

Β2.1.1 Φορητότητα µη γεωγραφικών αριθµών 
Οι µη γεωγραφικοί αριθµοί (0800, 0801, 090, 096 κλπ.) είναι εµπορικοί αριθµοί και 
χρησιµοποιούνται συχνά σε διαφηµίσεις και προωθήσεις προϊόντων για µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα, για την παροχή υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης ή για 
πρόσβαση στο Internet. Επίσης, για τη δροµολόγηση των κλήσεων προς µη 
γεωγραφικούς αριθµούς χρησιµοποιείται ήδη ΙΝ πλατφόρµα. Συνεπώς, η εφαρµογή 
της φορητότητας για τους συγκεκριµένους αριθµούς είναι ευκολότερο να 
πραγµατοποιηθεί.  

Λόγω της εµπορικότητας των αριθµών αυτών µπορεί ένας πελάτης να έχει κάποια 
προτίµηση ως προς τον αριθµό που θα του εκχωρηθεί. Αυτό σηµαίνει ότι είναι 
υποχρεωµένος να ξεκινήσει την παροχή της υπηρεσίας του µέσω του παρόχου στον 
οποίον έχει εκχωρηθεί ο αριθµός αυτός από την ΕΕΤΤ. Αυτό το θέµα θα µπορούσε να 
αντιµετωπιστεί µε τη δυνατότητα φορητότητας του αριθµού πριν από την εκκίνηση 
της παροχής της υπηρεσίας. Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση που κάποιος πελάτης 
επιθυµεί τη σύνδεση κάποιου µη γεωγραφικού αριθµού µέσω ενός συγκεκριµένου 
παρόχου χρησιµοποιώντας όµως αριθµό ο οποίος έχει εκχωρηθεί σε άλλον πάροχο, η 
δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιµη.  
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Σχετικά µε τη φορητότητα µη γεωγραφικών αριθµών, θα πρέπει, σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία, οι πάροχοι υπηρεσιών να εφαρµόσουν τη φορητότητα για µη 
γεωγραφικούς αριθµούς (π.χ. αριθµούς ατελούς χρέωσης, αριθµούς µεριζόµενου 
κόστους, αριθµούς πρόσθετης χρέωσης) µέχρι την 1/1/2003. Αυτό σηµαίνει ότι όλοι 
οι πάροχοι θα πρέπει να µπορούν να «εισάγουν» και να «εξάγουν» αριθµούς 
σύµφωνα µε την επιθυµία του πελάτη. Σε περίπτωση εισόδου νέου 
τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην αγορά µετά την 1/1/2003, η παροχή της 
φορητότητας θα µπορούσε να ξεκινήσει είτε από την έναρξη των υπηρεσιών είτε δύο 
µήνες αφότου εκχωρηθούν αριθµοί στον πάροχο.   

Β2.1.2 Φορητότητα γεωγραφικών αριθµών 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία η φορητότητα γεωγραφικών αριθµών µεταξύ παρόχων 
πρέπει να είναι διαθέσιµη στην ίδια γεωγραφική θέση, το αργότερο µέχρι την 
1/1/2003.  

Μερικές προτάσεις σχετικά µε την εφαρµογή της γεωγραφικής φορητότητας είναι οι 
εξής: 

Α. Επειδή οι νεοεισερχόµενοι στην αγορά πάροχοι πιθανόν να µην είναι έτοιµοι από 
την αρχή να παρέχουν φορητότητα προς τους πελάτες τους, µπορεί αρχικά να 
υποχρεωθεί ο ΟΤΕ να παρέχει την υπηρεσία αυτή προς τους πελάτες του, χωρίς όµως 
να έχει τη δυνατότητα να ζητά φορητότητα αριθµών από άλλους παρόχους. Θα 
µπορεί  όµως να ζητάει φορητότητα αριθµών από παρόχους που έχουν ήδη ζητήσει 
φορητότητα αριθµών από τον ΟΤΕ. Εποµένως, η εκκίνηση της παροχής της 
υπηρεσίας της φορητότητας θα γίνεται για τους νεοεισερχόµενους παρόχους από τους 
ίδιους µε δική τους πρωτοβουλία, ενώ ο ΟΤΕ θα υποχρεούται από την 1/1/2003 για 
όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας.  

Οι νεοεισερχόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν φορητότητα 
γεωγραφικών αριθµών από τη στιγµή που θα αρχίσουν την παροχή υπηρεσιών ή δύο 
µήνες αφού τους εκχωρηθούν αριθµοί, ανάλογα µε το ποιο από τα δύο γίνει 
αργότερα. 

Β. Υπάρχει περίπτωση ο πελάτης, όταν µεταφέρει κάποιο αριθµό από έναν πάροχο σε 
άλλο, να επιθυµεί και την µεταφορά κάποιων άλλων αριθµών οι οποίοι παρόλο που 
δεν είναι ακόµα ενεργοποιηµένοι, για κάποιο λόγο (π.χ. µπορεί να είναι συνεχόµενοι 
µε αυτούς που ήδη έχει) θα ήθελε να µεταφερθούν προς τον άλλο πάροχο και να 
ενεργοποιηθούν από αυτόν. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιµη.   

Γ. Πιθανώς να πρέπει να τεθεί κάποιο χρονικό όριο για την ανταπόκριση του ΟΤΕ 
στο αίτηµα του κάθε παρόχου για έναρξη υλοποίησης της φορητότητας αριθµών 
µεταξύ τους. Αυτό το διάστηµα θα µπορούσε να είναι το πολύ ένας µήνας από τη 
χρονική στιγµή που θα υποβληθεί το αίτηµα στον ΟΤΕ. 

Β2.1.3 Φορητότητα αριθµών κινητής τηλεφωνίας 

Παρόλο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή νοµική υποχρέωση για την υλοποίηση της 
φορητότητας αριθµών κινητής τηλεφωνίας, σχετικές οικονοµικές αναλύσεις οι οποίες 
έχουν γίνει σε χώρες της Ευρώπης έχουν δείξει ότι κάτι τέτοιο είναι προς το εθνικό 
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συµφέρον. Για το λόγο αυτό πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη εισαγάγει τη 
φορητότητα αριθµών κινητής τηλεφωνίας και άλλες σχεδιάζουν την εισαγωγή της.  Η 
εισαγωγή της φορητότητας αριθµών κινητής τηλεφωνίας ενισχύει τον ανταγωνισµό 
και διευκολύνει τους συνδροµητές να έχουν την περισσότερο συµφέρουσα συνδροµή. 
Ειδικότερα στην Ελλάδα, όπου η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας είναι υψηλή 
(67% σύµφωνα µε την 7η έκθεση της ΕΕ) µε µεγάλους ρυθµούς αύξησης, τα 
αναµενόµενα οφέλη προς τους συνδροµητές από την εισαγωγή της φορητότητας είναι 
πολύ πιο σηµαντικά απ� ότι το κόστος υλοποίησης της υπηρεσίας.  

Ερωτήσεις 

Β1. Υπάρχουν µη γεωγραφικοί αριθµοί οι οποίοι πιστεύετε ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν 
από την υποχρέωση φορητότητας; Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί; 

Β2. Πιστεύετε ότι η φορητότητα ως προς τη γεωγραφική θέση πρέπει να είναι 
περιορισµένη εντός κάθε αριθµοδοτικής περιοχής και να επιτραπεί στους παρόχους η 
παροχή της σε µικρότερη έκταση (π.χ. έκταση που καλύπτεται από ένα κέντρο 
µεταγωγής) ή να είναι υποχρεωτική η παροχή της σε όλη την έκταση κάθε 
αριθµοδοτικής περιοχής από όλους τους παρόχους; 

Β3. Συµφωνείτε µε την περίοδο των δύο µηνών για την εισαγωγή της φορητότητας 
αριθµών από τους νεοεισερχόµενους παρόχους; Πιστεύετε ότι το διάστηµα αυτό πρέπει 
να διαφοροποιηθεί ανάλογα µε τη γεωγραφική ή µη γεωγραφική φορητότητα; 

Β4. Συµφωνείτε µε τις προτάσεις για τη ρύθµιση της γεωγραφικής και της µη 
γεωγραφικής φορητότητας αριθµών που αναφέρονται παραπάνω; Έχετε κάποιες 
εναλλακτικές ή επιπρόσθετες προτάσεις; 

Β5. Ποια θεωρείτε ότι θα είναι τα  πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα από την 
ενδεχόµενη εισαγωγή της φορητότητας αριθµών κινητής τηλεφωνίας; Σε ποια χρονικά 
πλαίσια πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει η εισαγωγή της φορητότητας αριθµών στην 
κινητή τηλεφωνία;  
 

Β3. ∆ροµολόγηση κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί 

Ένα σηµαντικό θέµα είναι ο καθορισµός του παρόχου που έχει την ευθύνη για τη 
δροµολόγηση των κλήσεων προς τους αριθµούς οι οποίοι έχουν µεταφερθεί. Ο 
πάροχος ο οποίος έχει την ευθύνη αυτή έχει και την υποχρέωση καταβολής των 
αντίστοιχων τελών σε περίπτωση που χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες ενός άλλου 
παρόχου ο οποίος χειρίζεται τις λειτουργίες δροµολόγησης. Η ευθύνη δεν σηµαίνει 
ότι ο πάροχος θα πρέπει οπωσδήποτε να διεκπεραιώνει και τη δροµολόγηση, 
σηµαίνει όµως υποχρέωση καταβολής των τελών, τουλάχιστον µερικώς, για κάθε 
ειδική δροµολόγηση η οποία πραγµατοποιείται από άλλα δίκτυα.  

Υπάρχουν δύο επιλογές για την περίπτωση αυτή: η ανεξάρτητη λύση και η αµοιβαία 
εξαρτηµένη λύση. 
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Β3.1 Ανεξάρτητη Λύση 
 
Σύµφωνα µε αυτή, ο πάροχος από τον οποίο γίνεται η εκκίνηση της κλήσης έχει την 
ευθύνη της δροµολόγησης ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο ανήκει η αντίστοιχη 
οµάδα αριθµών. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα δίκτυα από τα οποία εκκινούν κλήσεις 
επηρεάζονται από τη φορητότητα. Τα δίκτυα από τα οποία εκκινούν κλήσεις 
συµπεριλαµβάνουν τα δίκτυα που παρέχουν την πρόσβαση και στην περίπτωση της 
επιλογής/προεπιλογής φορέα το δίκτυο του επιλεγµένου/προεπιλεγµένου φορέα. Για 
παράδειγµα, µε την ανεξάρτητη λύση οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 
είναι υπεύθυνοι για τη σωστή δροµολόγηση κλήσεων προς αριθµούς σταθερής 
τηλεφωνίας, οι οποίοι έχουν µεταφερθεί. Η ανεξάρτητη λύση δεν συνεπάγεται 
απαραίτητα ότι ο πάροχος από τον οποίο γίνεται η εκκίνηση της κλήσης 
πραγµατοποιεί ο ίδιος τη δροµολόγηση ούτε ότι είναι υποχρεωτική µια IN λύση. 

Ο πάροχος από το δίκτυο του οποίου εκκινούν οι κλήσεις µπορεί : 
# Είτε να δροµολογήσει ο ίδιος τις κλήσεις 
# Είτε να δροµολογήσει τις κλήσεις προς τον πάροχο µέσω του οποίου 
προωθείται η κλήση (transit operator)  και να καταβάλει σε αυτόν τα 
αντιστοιχούντα τέλη. Ο πάροχος µέσω του οποίου προωθείται η κλήση µπορεί 
στη συνέχεια να την δροµολογήσει προς τον πάροχο ο οποίος είναι κάτοχος 
της αντίστοιχης οµάδας αριθµών και στη συνέχεια είναι ευθύνη του 
τελευταίου να δροµολογήσει σωστά την κλήση προς τον τελικό  συνδροµητή. 
Εναλλακτικά, θα µπορούσε να δροµολογήσει απευθείας την κλήση.  

Τα χαρακτηριστικά της ανεξάρτητης λύσης είναι τα εξής: 
# Η φορητότητα αποτελεί ένα µέρος των υπηρεσιών τις οποίες οι πάροχοι 
παρέχουν στους πελάτες τους και το κόστος παροχής της αποτελεί  µέρος των 
χρεώσεων που καταβάλουν για τις παρεχόµενες υπηρεσίες.  

# Επηρεάζει όλους τους παρόχους από τους οποίους εκκινούνται κλήσεις. 
# Απαιτεί µηχανισµό ο οποίος παρέχει πληροφορίες στους παρόχους σχετικά µε 
τους µεταφερθέντες αριθµούς και ο οποίος είναι διαθέσιµος από όλα τα 
δίκτυα. Ένας τέτοιος µηχανισµός είναι για παράδειγµα µία εθνική βάση 
δεδοµένων.  

# Οδηγεί σε επιπλέον κόστη τα οποία µεταφέρονται στους πελάτες του δικτύου 
από το οποίο εκκινούν κλήσεις.  

# Ο πάροχος που είναι υπεύθυνος για τη δροµολόγηση µπορεί να επιλέξει τον 
τρόπο υλοποίησής της.  

# Είναι συµβατή µε την ανάπτυξη υπηρεσιών που χρησιµοποιούν σηµατοδοσία 
η οποία δεν σχετίζεται µε την κλήση.  

Η ανεξάρτητη λύση εφαρµόζεται στη Γερµανία, στην Ολλανδία και στις ΗΠΑ.  

Β3.2 Αµοιβαία Εξαρτηµένη Λύση 

Σύµφωνα µε αυτή, ο πάροχος στον οποίον ανήκει η αντίστοιχη οµάδα αριθµών 
(πάροχος δότης) και ο πάροχος δέκτης των αριθµών, έχουν την ευθύνη για τη 
δροµολόγηση. Οι δύο πάροχοι ενεργούν µε τρόπο αµοιβαίο όσον αφορά στη 
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δροµολόγηση των κλήσεων και η φορητότητα των αριθµών δεν επηρεάζει άλλα 
δίκτυα.  

Τα χαρακτηριστικά της αµοιβαία εξαρτηµένης λύσης είναι τα εξής: 
# Επηρεάζει µόνο τα δίκτυα του παρόχου δότη, δηλαδή του κατόχου της οµάδας 
αριθµών και του παρόχου δέκτη 

# Η φορητότητα είναι περισσότερο µία υπηρεσία διασύνδεσης και όχι τόσο µία 
υπηρεσία για τους τελικούς χρήστες δηλαδή περισσότερο ενισχύεται η ιδέα 
της φορητότητας η οποία εφαρµόζεται ύστερα από επιθυµία του παρόχου. 

# Απαιτεί ανταλλαγή πληροφορίας µόνο µεταξύ των κέντρων του κατόχου της 
οµάδας αριθµών και του δέκτη δικτύου.  

# Οδηγεί σε επιπλέον κόστη δροµολόγησης τα οποία µεταφέρονται στους 
πελάτες των δικτύων του κατόχου της οµάδας αριθµών και του δέκτη. 

# ∆εν δίνει κίνητρα στους παρόχους για την υιοθέτηση πιο αποτελεσµατικών 
και οικονοµικών  λύσεων δροµολόγησης των κλήσεων όσο ο όγκος των 
αριθµών οι οποίοι µεταφέρονται αυξάνει.  

# Οδηγεί σε προβλήµατα σχετικά µε την ανάπτυξη υπηρεσιών οι οποίες 
χρησιµοποιούν σηµατοδοσία που δεν σχετίζεται µε την κλήση.  

Η αµοιβαία εξαρτηµένη λύση εφαρµόζεται στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία και 
στη Μεγάλη Βρετανία. Η Αυστραλία και η Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζουν µετάβαση 
στην ανεξάρτητη λύση στο µέλλον. 

Πρακτικά, και µε τις δύο λύσεις µπορεί να χρησιµοποιείται η ίδια εφαρµογή 
δροµολόγησης παρόλο που η καταβολή των τελών για τις επιπλέον λειτουργίες 
δροµολόγησης γίνεται µε διαφορετικό τρόπο.  

Ερωτήσεις 

Β6. Ποιες από τις παραπάνω λύσεις πιστεύετε ότι είναι καταλληλότερη για την 
δροµολόγηση των κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί; Για ποιους λόγους; 

Β7. Στην περίπτωση της ανεξάρτητης λύσης πώς νοµίζετε ότι πρέπει να παρέχονται οι 
πληροφορίες για τους µεταφερθέντες αριθµούς στους παρόχους από τους οποίους 
εκκινούν οι κλήσεις ώστε αυτοί να τις δροµολογούν σωστά; 

 

Β4. Κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούνται κατά την 
υλοποίηση της φορητότητας αριθµών 

Γενικά, οι πάροχοι πρέπει να έχουν την ευχέρεια, για την εφαρµογή της φορητότητας 
αριθµών, να χρησιµοποιούν τις λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα σε αυτούς. Ωστόσο, 
η αποτελεσµατική εφαρµογή της φορητότητας αριθµών απαιτεί τη συνεργασία όλων 
των παρόχων σύµφωνα µε ένα σύνολο κανόνων.  

Οι κανόνες αυτοί χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 
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# Κανόνες δροµολόγησης, οι οποίοι εξασφαλίζουν σωστή δροµολόγηση 
κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί  και τους οποίους οι πάροχοι 
θα πρέπει να ακολουθούν όταν µία κλήση ξεκινά από το δίκτυό τους ή όταν 
παραλαµβάνουν µία κλήση από ένα άλλο δίκτυο.  

# Κανόνες χρέωσης, οι οποίοι προσδιορίζουν πότε και πώς ένας πάροχος µπορεί 
να ανακτήσει τα επιπλέον κόστη της φορητότητας αριθµών από κάποιον 
άλλον. 

# Κανόνες µεταφοράς, οι οποίοι ρυθµίζουν τη διαδικασία µεταφοράς αριθµών 
και υπηρεσιών από έναν πάροχο σε κάποιον άλλο µε ισότιµο τρόπο. Οι 
κανόνες αυτοί θέτουν περιορισµούς στον τρόπο µε τον οποίο οι πάροχοι 
χρεώνουν σε σχέση µε τα λειτουργικά συστήµατα και τα συστήµατα 
υποστήριξης πελατών για το χειρισµό της φορητότητας. 

Β4.1 Κανόνες δροµολόγησης για φορητότητα γεωγραφικών αριθµών 

Κανόνες που θα µπορούσαν να υιοθετηθούν σχετικά µε τη δροµολόγηση 
γεωγραφικών αριθµών είναι οι ακόλουθοι: 

1. Η ευθύνη για τη δροµολόγηση της κλήσης ανήκει στον: 
# Πάροχο από τον οποίο προέρχεται η κλήση για την περίπτωση κλήσης µέσα 
στη χώρα 

# Πάροχο ο οποίος παραλαµβάνει αρχικά την κλήση όταν αυτή προέρχεται από 
χώρα του εξωτερικού 

2. Ο πάροχος είναι ελεύθερος να αποφασίσει αν θα υλοποιήσει τη δροµολόγηση ο 
ίδιος ή αν θα προωθήσει την κλήση σε κάποιον άλλο πάροχο για τη δροµολόγηση.  

3. Οι πάροχοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν για την τεχνολογία 
δροµολόγησης που θα ακολουθήσουν. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να µπορούν να 
κάνουν ευκολότερα τροποποιήσεις στο µέλλον ανάλογα µε τις ανάγκες που 
προκύπτουν.  

4. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας είναι υπεύθυνοι για τη δροµολόγηση της κλήσης 
προς τον σωστό πάροχο σταθερής τηλεφωνίας.  

5. Ο ΟΤΕ θα πρέπει να µπορεί να παρέχει υπηρεσίες δροµολόγησης προς άλλους 
παρόχους λόγω της σηµαντικής θέσης του στην αγορά και του γεγονότος ότι όλα τα 
δίκτυα είναι συνδεδεµένα µαζί του απευθείας, ενώ δεν είναι διαθέσιµη σε πολλές 
περιπτώσεις η απευθείας σύνδεση µεταξύ τους.  

Β4.2 Κανόνες δροµολόγησης για φορητότητα µη γεωγραφικών αριθµών  

Κανόνες που θα µπορούσαν να υιοθετηθούν σχετικά µε τη δροµολόγηση µη 
γεωγραφικών αριθµών είναι οι αντίστοιχοι των κανόνων για τους γεωγραφικούς 
αριθµούς. 

Στην πράξη είναι πιθανό ότι οι πάροχοι αρχικά θα εκµεταλλευθούν τις πλατφόρµες 
ΙΝ που χρησιµοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας των µη γεωγραφικών 
αριθµών για την παροχή της φορητότητας αριθµών. Αντί να επιστρέφεται ο 
γεωγραφικός αριθµός του καλούµενου, η βάση δεδοµένων θα προσθέτει ένα πρόθεµα 
το οποίο θα χρησιµοποιείται για τη δροµολόγηση της κλήσης προς το σωστό δίκτυο.  
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Β4.3 Μεταφορά πληροφορίας δροµολόγησης µεταξύ των δικτύων 

Το δίκτυο το οποίο πραγµατοποιεί την επαναδροµολόγηση θα πρέπει να µπορεί να 
οδηγήσει την κλήση προς τον σωστό προορισµό. Θα πρέπει λοιπόν να µεταφέρει 
κάποια πληροφορία δροµολόγησης στο επόµενο δίκτυο, το οποίο µπορεί να είναι 
δίκτυο προώθησης (transit). Έτσι, ο έλεγχος της δροµολόγησης γίνεται µόνο από ένα 
δίκτυο και δεν παρουσιάζονται προβλήµατα συγχρονισµού των σχετικών 
πληροφοριών µεταξύ δικτύων.  

Τα κύρια θέµατα που τίθενται είναι τα εξής: 

α) Το περιεχόµενο της  πληροφορίας δροµολόγησης 
Μία από τις προτεινόµενες λύσεις είναι η πληροφορία η οποία µεταφέρεται να 
περιλαµβάνει την ταυτότητα του δικτύου το οποίο δέχεται την κλήση. Αυτό δίνει την 
ελευθερία στον πάροχο ο οποίος παραλαµβάνει την κλήση για αναδιαµόρφωση 
ανάλογα µε το δίκτυο χωρίς να είναι απαραίτητη αλλαγή στις πληροφορίες 
δροµολόγησης. Η ελευθερία αυτή θα πρέπει να είναι προς όφελος και του ΟΤΕ και 
των νεοεισερχοµένων παρόχων. Ο ΟΤΕ ενδεχοµένως να χρειάζεται να 
χρησιµοποιήσει πολλούς προσδιοριστές (identifier) για κάθε κέντρο στην περίπτωση 
περιοχών όπως η Αθήνα. 

Ειδικότερα, υπάρχουν διάφορες επιλογές για το είδος των πληροφοριών οι οποίες 
µεταφέρονται µεταξύ των δικτύων: 
# Ταυτότητα του δικτύου του παρόχου δέκτη της κλήσης 
# Ταυτότητα του κέντρου µεταγωγής του δέκτη της κλήσης 

Η πιο σταθερή λύση είναι η αποστολή της πληροφορίας σχετικά µε το δίκτυο αφού 
δεν χρειάζονται αλλαγές σε περίπτωση εσωτερικής αναδιοργάνωσης του δικτύου. Με 
την επιλογή της λύσης αυτής όµως αυξάνεται η ανάλυση αριθµών που απαιτείται από 
το δίκτυο δέκτη για τη δροµολόγηση στο σωστό κέντρο.  

Στη Γερµανία και τη Φινλανδία η πληροφορία που στέλνεται προσδιορίζει το δίκτυο 
δέκτη. Στη Μεγάλη Βρετανία και στις ΗΠΑ προσδιορίζει το κέντρο.   

β) Η µορφή της πληροφορίας 

Η πληροφορία µπορεί να µεταφέρεται είτε µε τη µορφή προθέµατος στον αριθµό που 
καλείται είτε µε τη χρήση ενός επιπλέον πεδίου στο σύστηµα σηµατοδοσίας.  

Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες χρησιµοποιούνται προθέµατα. Στις ΗΠΑ ο 
καλούµενος αριθµός αντικαθίσταται µε αριθµό δροµολόγησης που προσδιορίζει το 
κέντρο του δέκτη και ο καλούµενος αριθµός µεταφέρεται σε ξεχωριστό πεδίο. Τη 
στιγµή που η κλήση φτάνει στο κέντρο του δέκτη, ο καλούµενος αριθµός ανακαλείται 
στην κανονική του θέση στη σηµατοδοσία.  

Το πρόθεµα µπορεί να χρειάζεται να ξεχωρίζει από τον αριθµό που καλείται ή να 
απαιτείται από τα κέντρα η δυνατότητα να µπορούν να διακρίνουν αν υπάρχει 
πρόθεµα ή όχι. Στη Γερµανία και Φινλανδία χρησιµοποιούνται προθέµατα τα οποία 
ξεκινούν µε µη αριθµητικό δεκαεξαδικό χαρακτήρα για εύκολη αναγνώριση. 
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Μία λύση θα ήταν η χρήση ενός προθέµατος της µορφής �Dxyz� το οποίο θα 
προσδιορίζει το δίκτυο δέκτη. Αυτό θα διευκόλυνε στα εξής: 
# Συµβατότητα µε αρχεία σχετικά µε τη χρέωση 
# Εύκολη αναγνώριση µέσω του δεκαεξαδικού χαρακτήρα �D� 
# Πλήρης συµβατότητα µε το σχέδιο κλήσης 
# Συµβατότητα µε πιθανή µελλοντική γεωγραφική φορητότητα σε όλη τη χώρα 
κατά την οποία θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν προθέµατα της µορφής 
�Cxyz�.  

Ερωτήσεις 

Β8. Συµφωνείτε µε τους κανόνες δροµολόγησης οι οποίοι αναφέρονται παραπάνω; Αν 
όχι, τι τροποποιήσεις θα προτείνατε; 

Β9. Ποια είναι η άποψή σας για τη χρήση προθέµατος για τη δροµολόγηση των 
κλήσεων; Πιστεύετε ότι προθέµατα τα οποία ξεκινούν µε δεκαεξαδικό χαρακτήρα (D ή 
C) είναι κατάλληλα; Τι άλλες εναλλακτικές θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν; 
 
 

Β5. Κανόνες για τον καταµερισµό του κόστους υλοποίησης της 
φορητότητας αριθµών.  

Τα κόστη για την υλοποίηση της φορητότητας αριθµών είναι τα εξής: 
# Τα κόστη υλοποίησης της υπηρεσίας: Είναι τα κόστη που απαιτούνται, πριν 
ακόµα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία, για την αναβάθµιση των δικτύων και 
συστηµάτων, καθώς επίσης και τα κόστη για τον καθορισµό της διαδικασίας 
φορητότητας και των εµπορικών όρων.  

# Τα κόστη συναλλαγής: τα κόστη αυτά προκύπτουν από τη διαδικασία 
φορητότητας του αριθµού, την ενεργοποίησή του, τον έλεγχο της υπηρεσίας 
και την ενηµέρωση των άλλων παρόχων για τη δροµολόγηση των κλήσεων.  

# Επιπρόσθετα κόστη δροµολόγησης: τα κόστη αυτά προκύπτουν κατά τη 
δροµολόγηση κλήσεων προς αριθµούς οι οποίοι έχουν µεταφερθεί.  

Για τον καταµερισµό του κόστους υλοποίησης της φορητότητας µπορούν να 
εφαρµοστούν οι αρχές που αναφέρονται  και στην περίπτωση της προεπιλογής φορέα 
(βλπ. Ενότητα  Α7). Σηµειώνεται ότι µε βάση το Π.∆. 165/1999 «τα τέλη που 
καταβάλλονται για την διευκόλυνση αυτή είναι λογικά» και κατά συνέπεια απευθείας 
χρεώσεις στους καταναλωτές δεν θα πρέπει να αποτελούν σε καµία περίπτωση 
ανασταλτικό παράγοντα για τη χρησιµοποίηση της δυνατότητας της φορητότητας. 

Β5.1 Κόστη υλοποίησης της υπηρεσίας 

Αυτό που ισχύει γενικά είναι ότι ο κάθε πάροχος αναλαµβάνει τα κόστη τα οποία 
έχουν σχέση µε την προετοιµασία του δικτύου του. Εποµένως, τα κόστη υλοποίησης 
της υπηρεσίας επιβαρύνουν τον κάθε πάροχο για το δικό του δίκτυο.  
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Β5.2 Τα κόστη συναλλαγής  

Στην περίπτωση εφαρµογής της ανεξάρτητης λύσης υλοποίησης της φορητότητας, τα 
κόστη συναλλαγής είναι τα εξής: 

Α) Το κόστος του παρόχου δότη για την εξαγωγή του αριθµού.  

Σε πολλές χώρες το κόστος αυτό µεταφέρεται στον πάροχο δέκτη του αριθµού 
αυτού. Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνεται στο κόστος 
συναλλαγής που προκαλείται από µία αποτελεσµατική λύση φορητότητας, 
συµπεριλαµβάνει µεν ένα επιπλέον κόστος για αποτυχηµένες προσπάθειες για 
µεταφορά αριθµού, αλλά δεν συµπεριλαµβάνει κόστη το οποία θα δηµιουργούνταν 
αν ο πάροχος δότης έχανε ούτως ή άλλως τον πελάτη του χωρίς τη φορητότητα 
αριθµών. 
 
Ο πάροχος δέκτης αποφασίζει αν ένα µέρος του κόστους αυτού θα µεταφερθεί 
προς τους πελάτες, οι οποίοι κάνουν χρήση της υπηρεσίας φορητότητας. Άλλοι 
πάροχοι µεταφέρουν το κόστος άλλοι όχι. Η µεταφορά αυτή του κόστους του 
παρόχου δέκτη σηµαίνει ότι η φορητότητα αριθµών θα έχει κάποιο κόστος για 
όσους ενδιαφέρονται να την έχουν διαθέσιµη και εποµένως δεν θα γίνεται άσκοπα. 
  
Άλλη περίπτωση θα µπορούσε να είναι η µεταφορά του κόστους του παρόχου 
δότη προς τον πελάτη απευθείας. Αυτή η λύση όµως περιορίζει την ελευθερία του 
παρόχου δέκτη του αριθµού να αποφασίσει αν θα µεταφέρει κόστη συναλλαγής 
στον πελάτη ή όχι.  

Β) Το κόστος του παρόχου δέκτη για την εισαγωγή του αριθµού  

Γενικά το κόστος του παρόχου δέκτη καλύπτεται από τον ίδιο.  

Γ) Το κόστος ενηµέρωσης των δεδοµένων δροµολόγησης για όλους τους παρόχους 
που πραγµατοποιούν λειτουργίες φορητότητας 

Οι πάροχοι από τους οποίους ξεκινούν κλήσεις αναλαµβάνουν οι ίδιοι τα κόστη 
ενηµέρωσης των δεδοµένων  δροµολόγησης του δικτύου τους, καθώς και αυτών 
που άλλοι πάροχοι πραγµατοποιούν για αυτούς.  

Σηµειώνεται ότι τα δύο πρώτα κόστη είναι τα σηµαντικότερα.  

Στην περίπτωση της αµοιβαίας εξαρτηµένης λύσης, τα παραπάνω δεν αλλάζουν 
σηµαντικά. Υπάρχει κάποιο κόστος για την αλλαγή των δεδοµένων δροµολόγησης 
του παρόχου δότη, το οποίο θα ήταν λογικό να το ανακτήσει από τον πάροχο δέκτη 
των αριθµών.  

Β5.3 Επιπρόσθετα κόστη δροµολόγησης 

Υπάρχουν δύο συνιστώσες για τα επιπρόσθετα κόστη δροµολόγησης: το κόστος της 
επαναδροµολόγησης και το κόστος της µεταφοράς.  

Το κόστος της επαναδροµολόγησης εξαρτάται από την επιλογή των τεχνικών λύσεων. 
Για παράδεγµα, 

# Αν ο κόµβος από τον οποίο ξεκινά η κλήση «υποβάλλει ερώτηµα» σε βάση 
δεδοµένων για όλες τις κλήσεις, τα κόστη επαναδροµολόγησης εξαρτώνται 
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από τον όγκο των κλήσεων που φεύγουν από αυτόν το κόµβο. Τα κόστη 
οφείλονται στην απαίτηση για επιπρόσθετη χωρητικότητα σηµατοδοσίας και 
επεξεργασίας στον κόµβο και τη βάση δεδοµένων. 

# Αν υιοθετηθεί η λύση αποκωδικοποίησης δεδοµένων στον κόµβο των οµάδων 
αριθµών, τα κόστη επαναδροµολόγησης είναι συνάρτηση του αριθµού των 
κλήσεων σε αριθµούς οι οποίοι έχουν µεταφερθεί από τον κόµβο. Τα κόστη 
αυτά οφείλονται σε επιπρόσθετη χωρητικότητα επεξεργασίας στους σχετικούς 
κόµβους.  

Το κόστος της µεταφοράς είναι το επιπρόσθετο κόστος που προκύπτει στις 
περιπτώσεις όπου η δροµολόγηση είναι λιγότερο αποτελεσµατική από ότι θα ήταν αν 
ο αριθµός δεν είχε µεταφερθεί. Αν ο κόµβος από τον οποίο εκκινεί η κλήση κάνει και 
τη δροµολόγηση, τότε η συνιστώσα του κόστους µεταφοράς του επιπρόσθετου 
κόστους δροµολόγησης είναι µηδενικό. Το κόστος µεταφοράς µπορεί να προκύψει 
σαν αποτέλεσµα : 

# Επιπρόσθετης δροµολόγησης στο δίκτυο της οµάδας αριθµών, το οποίο 
µπορεί να µειωθεί µε τεχνικές, όπως  dropback ή query on release. 

# Επιπρόσθετης δροµολόγηση µεταξύ δικτύων, για παράδειγµα δροµολόγηση 
µέσω του δικτύου που διεκπεραιώνει τις λειτουργίες επαναδροµολόγησης.  

 
Στην περίπτωση υιοθέτησης της ανεξάρτητης λύσης, όπου δηλαδή ο πάροχος από τον 
οποίο εκκινεί η κλήση είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της σωστής δροµολόγησης 
κλήσεων προς αριθµούς οι οποίοι έχουν µεταφερθεί, κάποιοι βασικοί κανόνες οι 
οποίοι θα µπορούσαν να υιοθετηθούν είναι οι εξής: 

# Ο παρόχος από τον οποίο εκκινεί η κλήση αναλαµβάνει και τα επιπρόσθετα 
κόστη µεταφοράς και δροµολόγησης από την ηµεροµηνία εισαγωγής 
γεωγραφικής και µη γεωγραφικής φορητότητας αριθµών.  

# Ο πάροχος έχει την ελευθερία να ανακτήσει τα κόστη αυτά από τους πελάτες 
του. 

# Επιτρέπεται σε άλλους παρόχους οι οποίοι επιβαρύνονται µε επιπρόσθετα 
κόστη µεταφοράς και δροµολόγησης να µπορούν να τα καλύψουν χρεώνοντας 
τον πάροχο από τον οποίο εκινεί η κλήση. 

# Θα διασφαλίζεται ότι το κόστος µεταφοράς καθορίζεται έτσι ώστε να 
ανακτώνται τα κόστη (όπως συµβαίνει και µε τα τέλη διασύνδεσης) 

# Θα διασφαλίζεται ότι το κόστος επαναδροµολόγησης είναι κοστοστρεφές για 
τον ΟΤΕ λόγω της σηµαντικής θέσης του, ενώ για τις άλλες εταιρίες 
διαπραγµατεύσιµο.  

Στην περίπτωση της αµοιβαίας εξαρτηµένης λύσης, η κατανοµή του κόστους 
µεταφοράς είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί. Σε άλλες χώρες έχουν γίνει µακρές 
συζητήσεις σχετικά µε το θέµα αυτό και οι κανόνες που εφαρµόζονται ποικίλουν. 
Μία λύση θα ήταν να επιτραπεί στον πάροχο κάτοχο της αντίστοιχης οµάδας αριθµών 
να µπορεί να ανακτήσει ένα ποστοστό από τα επιπρόσθετα κόστη δροµολόγησης από 
τους παρόχους δέκτες. Θα µπορούσε ο πάροχος κάτοχος της αντίστοιχης οµάδας 
αριθµών να µπορεί να ανακτήσει το κόστος µεταφοράς και όχι το κόστος 
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επαναδροµολόγησης από τα κόστη που συνιστούν τα επιπρόσθετα κόστη 
δροµολόγησης.  

Β5.4 Πρακτικά θέµατα που σχετίζονται µε τα επιπρόσθετα κόστη δροµολόγησης 
Στη συνέχεια, αναλύουµε την πρακτική εφαρµογή των παραπάνω. Στη γενική 
περίπτωση εµπλέκονται τέσσερις πάροχοι: α) ο αρχικός πάροχος (ο πάροχος από το 
δίκτυο του οποίου εκκινεί η κλήση), β) ο ενδιάµεσος (transit) πάροχος, γ) ο πάροχος 
οµάδας αριθµών (ο πάροχος δότης) και δ) ο τελικός πάροχος (ο πάροχος δέκτης). 
∆ιακρίνουµε τις περιπτώσεις:  

1. Σε περίπτωση που η επαναδροµολόγηση γίνεται από το δίκτυο από το οποίο ξεκινά 
η κλήση συµβαίνουν τα εξής: 

o Αν είναι δυνατό χρησιµοποιείται η διαδροµή αρχικός-τελικός πάροχος και 
δεν πληρώνονται τέλη µεταφοράς. 

o Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί η διαδροµή αρχικός 
πάροχος -ενδιάµεσος πάροχος -τελικός πάροχος και να πληρωθεί το τέλος 
διασύνδεσης που αναλογεί (transit). ∆εν  υπάρχει στην περίπτωση αυτή 
τέλος επαναδροµολόγησης.  

o Μία άλλη εναλλακτική είναι να χρησιµοποιηθεί η διαδροµή αρχικός 
πάροχος-ενδιάµεσος πάροχος-πάροχος οµάδας αριθµών-τελικό δίκτυο και 
να πληρωθούν τα αντιστοιχούντα τέλη διασύνδεσης. 

2. Σε περίπτωση που ο ενδιάµεσος πάροχος πραγµατοποιεί την επαναδροµολόγηση 
για τον αρχικό πάροχο, τότε πιθανές διαδροµές είναι αρχικός πάροχος-ενδιάµεσος-
τελικός πάροχος και εναλλακτικά αρχικός πάροχος-ενδιάµεσος-πάροχος οµάδας 
αριθµών-τελικός πάροχος. Ο ενδιάµεσος πάροχος χρεώνει τέλος επαναδροµολόγησης  
στον αρχικό πάροχο. Υπάρχουν επίσης και τα ανάλογα τέλη διασύνδεσης.  

3. Σε περίπτωση που η επαναδροµολόγηση γίνεται από τον κάτοχο της αντίστοιχης 
οµάδας αριθµών  η κλήση µεταφέρεται από τον αρχικό πάροχο στον ενδιάµεσο, στη 
συνέχεια στον κάτοχο της οµάδας αριθµών και καταλήγει τέλος στον τελικό πάροχο. 
Το τέλος επαναδροµολόγησης πληρώνεται µέσω του ενδιάµεσου παρόχου.  

Ειδικότερα, πρέπει να εξεταστούν τα ακόλουθα θέµατα που αφορούν τα δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας και τους αριθµούς ατελούς χρέωσης και µεριζόµενου κόστους: 

α) Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ως δίκτυα από τα οποία ξεκινούν κλήσεις προς 
αριθµούς σταθερών δικτύων, οι οποίοι έχουν µεταφερθεί, αναλαµβάνουν τα 
επιπρόσθετα κόστη δροµολόγησης εξαιτίας αυτών των κλήσεων. Αυτό θα µπορούσε 
να γίνει είτε από την αρχή της εφαρµογής της φορητότητας είτε από τη στιγµή που θα 
εφαρµοστεί η φορητότητα αριθµών και στην κινητή τηλεφωνία. Στην δεύτερη 
περίπτωση, κατά το διάστηµα µη εφαρµογής φορητότητας στην κινητή τηλεφωνία, το 
κόστος µπορεί να βαρύνει τον κάτοχο της αντίστοιχης οµάδας αριθµών ή τον πάροχο 
στον οποίο καταλήγει η κλήση.  

β) Σε περίπτωση κλήσεων προς συνδροµητικούς αριθµούς ο αρχικός πάροχος µπορεί 
να επιβαρύνει τον συνδροµητή µε κάποιο ποσό έτσι ώστε να καλύψει το κόστος 
µεταφοράς. Αυτό όµως δεν µπορεί να γίνει για την περίπτωση κλήσεων προς 
αριθµούς ατελούς χρέωσης ή µεριζόµενου κόστους. Στην περίπτωση αυτή ο αρχικός 
πάροχος θα µπορούσε να συνεχίσει να επιβαρύνεται µε τα επιπρόσθετα κόστη 
δροµολόγησης. Τα πλεονεκτήµατα µε µια τέτοια λύση θα ήταν:  
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o πιο απλές συµφωνίες τελών µεταξύ των παρόχων,  
o ο πάροχος παροτρύνεται να υιοθετήσει τη λύση, η οποία θα του επιτρέπει 
την πιο αποτελεσµατική δροµολόγηση των κλήσεων και  

o αντιµετωπίζεται συνολικά το πακέτο υπηρεσιών το οποίο προσφέρεται 
προς τον συνδροµητή 

Σε περίπτωση που µεταφερόταν το κόστος µεταφοράς προς τον πάροχο της 
υπηρεσίας ατελούς χρέωσης δεν θα υπήρχε κίνητρο για την υιοθέτηση της πιο 
αποτελεσµατικής λύσης για τη διεκπεραίωση της δροµολόγησης των κλήσεων.  

Ερωτήσεις 

Β10. Συµφωνείτε ότι κάθε πάροχος θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τα κόστη 
υλοποίησης της υπηρεσίας για το δίκτυό του; 

Β11. Συµφωνείτε ότι ο πάροχος δότης θα πρέπει να χρεώνει τον πάροχο δέκτη του 
αριθµού για τα κόστη συναλλαγής; 

Β12. Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να κατανέµονται τα επιπρόσθετα κόστη 
δροµολόγησης: 
α) Σε περίπτωση εφαρµογής της ανεξάρτητης λύσης 
β) Σε περίπτωση εφαρµογής της λύσης αµοιβαίας εξάρτησης.  

Β13. Πιστεύετε ότι οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να αναλαµβάνουν τα 
επιπρόσθετα κόστη δροµολόγησης από την αρχή της εισαγωγής της φορητότητας 
αριθµών και γιατί; Αν όχι, κάτι τέτοιο θα πρέπει να ισχύσει από τη στιγµή που θα 
εφαρµοστεί η φορητότητα αριθµών και στην κινητή τηλεφωνία; Έως τότε τα κόστη 
αυτά πρέπει να βαρύνουν τον κάτοχο της αντίστοιχης οµάδας αριθµών ή τον πάροχο 
στον οποίο καταλήγει η κλήση;  

Β14. Οι πάροχοι από τους οποίους ξεκινά η κλήση θα πρέπει να επιβαρύνονται µε τα 
επιπρόσθετα κόστη δροµολόγησης για κλήσεις προς αριθµούς ατελούς χρέωσης και 
µεριζόµενου κόστους που έχουν µεταφερθεί;  

 

Β6. Η διαδικασία φορητότητας αριθµών  
Τα θέµατα τα οποία εξετάζονται στην ενότητα αυτή αφορούν τη διαδικασία 
υλοποίησης της µεταφοράς ενός αριθµού.  

Για τη µεταφορά ενός αριθµού σε άλλον πάροχο απαιτούνται: 
# Το κλείσιµο του λογαριασµού µε τον πάροχο δότη 
# To άνοιγµα λογαριασµού µε τον πάροχο δέκτη 

Για  να επιτευχθούν τα παραπάνω υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τρόποι: 

1. Ο συνδροµητής έρχεται σε επαφή µε τον πάροχο δότη για να κλείσει τον 
λογαριασµό του και µε τον πάροχο δέκτη του αριθµού για να ανοίξει καινούργιο 
λογαριασµό µε τον αριθµό που θα µεταφερθεί. Η περίπτωση αυτή είναι πιο απλή 
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νοµικά, αλλά απαιτεί περισσότερες ενέργειες από τον συνδροµητή. Υπάρχει επίσης ο 
κίνδυνος ο συνδροµητής να ζητήσει καινούργια σύνδεση χωρίς όµως να κλείσει την 
παλιά. 

2. Ο συνδροµητής µπορεί να έρθει σε επαφή µόνο µε τον πάροχο δέκτη και µέσω 
αυτού να κλείσει τις εκκρεµότητές του και µε τον πάροχο δότη (one-stop shopping). 
Η διαδικασία αυτή είναι ευκολότερη για τον συνδροµητή αλλά ο πάροχος δέκτης του 
αριθµού θα πρέπει να µεταφέρει προς τον πάροχο δότη την επιθυµία του συνδροµητή 
για κλείσιµο του λογαριασµού του. Αυτό µπορεί να γίνει µε την υπογραφή από τον 
συνδροµητή µίας φόρµας µε την οποία να ζητάει τη διακοπή των υπηρεσιών από τον 
πάροχο δότη. Η φόρµα αυτή στη συνέχεια θα προωθείται στον πάροχο δότη. Επίσης, 
ο συνδροµητής θα µπορεί µε τον τρόπο αυτό να ενηµερωθεί από τον πάροχο δέκτη 
σχετικά µε τις υπηρεσίες που προσφέρει και να επιλέξει αυτή που επιθυµεί.  Ο δότης 
θα πρέπει να συνεχίσει µε τη διακοπή της σύνδεσης και κλείσιµο του λογαριασµού, 
εκτός αν διαπιστώσει κάποια ασυµβατότητα µε πληροφορίες του πελάτη. Για το 
κλείσιµο του λογαριασµού, ο πάροχος δότης θα µπορεί να εισπράξει τα οφειλόµενα 
απευθείας από τον συνδροµητή.  

Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η όλη διαδικασία θα πρέπει να είναι απλή και 
φιλική για τον συνδροµητή.  

Β6.1 Η σειρά των ενεργειών για τη µεταφορά του αριθµού και υπηρεσίας 

α) Γεωγραφική φορητότητα 

Στην περίπτωση που γίνεται εγκατάσταση καινούργιας γραµµής από τον πάροχο 
δέκτη, τότε θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να µην υπάρχει κενό στην παροχή των 
υπηρεσιών όπως επίσης και να µην υπάρχει επικάλυψη. Σε ιδανική περίπτωση θα 
µπορούσε να υπάρχει η δυνατότητα εξερχόµενων κλήσεων προς αριθµούς έκτακτης 
ανάγκης τουλάχιστον από µία γραµµή. Σε περίπτωση επικάλυψης, όπου δηλαδή είναι 
ενεργές και οι δύο γραµµές, η κλήση οδηγείται προς µία από τις δύο και ή υπάρχει 
απάντηση αν υπάρχει συσκευή συνδεδεµένη ή όχι σε αντίθετη περίπτωση.  

Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ο ίδιος τοπικός βρόχος  δεν υπάρχει βέβαια 
περίπτωση επικάλυψης των υπηρεσιών. Θα υπάρχει όµως ένα αναπόφευκτο κενό 
στην παροχή των υπηρεσιών, το οποίο θα πρέπει να είναι όσο πιο µικρό γίνεται.  

β) Μη γεωγραφική φορητότητα  

Για την περίπτωση αυτή ισχύει περίπου ότι και για τη γεωγραφική φορητότητα. Αυτό 
σηµαίνει ότι γίνεται η ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας από τον πάροχο δέκτη και 
στη συνέχεια ενεργοποιούνται οι διαδικασίες επαναδροµολόγησης στο δίκτυο του 
δότη. Ο δότης όταν δέχεται τον αριθµό π.χ. της σειράς 0800 αντί να τον µεταφράζει 
στον αντίστοιχο γεωγραφικό αριθµό, θα του προσθέτει ένα πρόθεµα και θα 
δροµολογεί την κλήση µε βάση το πρόθεµα αυτό. Στη συνέχεια ενηµερώνονται οι 
υπόλοιποι πάροχοι για την συγκεκριµένη αλλαγή.  
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Β6.2 Χρόνος και έλεγχος της µεταφοράς αριθµού 

Ο χρόνος που µπορεί να επιθυµεί κάποιος πελάτης να γίνει η µεταφορά του αριθµού 
του µπορεί να είναι το συντοµότερο δυνατό ή κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 
Επίσης, µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να χρειάζεται η επίσκεψη κάποιου τεχνικού 
και τότε µπορεί να µην είναι δυνατό να ακολουθηθεί ένα προκαθορισµένο πλάνο 
ενεργειών, αφού µπορεί ο συνδροµητής να απουσιάζει από το χώρο του την ώρα της 
επίσκεψης.  

Υπάρχουν δύο εναλλακτικές για την οργάνωση της διαδικασίας: 
# απενεργοποίηση από τον δότη και εφαρµογή της νέας δροµολόγησης για τη 
φορητότητα παρόχου τη χρονική στιγµή που θα καθοριστεί από τον πάροχο 
δέκτη.  

# απενεργοποίηση από τον δότη και εφαρµογή της νέας δροµολόγησης για τη 
φορητότητα παρόχου οποιαδήποτε στιγµή µέσα σε ένα διάστηµα δύο 
εργάσιµων εβδοµάδων. Ο πάροχος δέκτης θα µπορεί να ξεκινήσει τη 
διαδικασία της απενεργοποίησης χρησιµοποιώντας on-line µέθοδο ελέγχου   
από το χώρο του πελάτη ή αλλού.  

Από τη στιγµή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία φορητότητας κάποιοι πάροχοι θα 
συνεχίζουν να δροµολογούν κλήσεις προς τον πάροχο δότη και αυτός στη συνέχεια 
τις επαναδροµολογεί προς τον πάροχο δέκτη. Ο πάροχος δέκτης θα πρέπει να 
ενηµερώσει τους άλλους παρόχους για τη σωστή δροµολόγηση της κλήσης προς τον 
αριθµό που έχει µεταφερθεί, έτσι ώστε τελικά όλες οι κλήσεις να δροµολογούνται 
σωστά και αποτελεσµατικά. Το τελικό αυτό στάδιο µπορεί να χρειάζεται περίπου 24 
ώρες για να ολοκληρωθεί.  

Η πιθανότητα εµφάνισης σηµαντικών προβληµάτων κατά τη φορητότητα 
γεωγραφικών αριθµών που µπορεί να χρειάζονται πολύ χρόνο για να 
αντιµετωπιστούν είναι µικρή.  Για την περίπτωση των µη γεωγραφικών αριθµών προς 
τους οποίους η κίνηση είναι αυξηµένη, η πιθανότητα αυτή είναι µεγαλύτερη. Πιθανοί 
τρόποι αντιµετώπισης θα ήταν ο δότης να διατηρεί τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι 
ώστε να µπορεί να αποκαταστήσει την αρχική υπηρεσία µέσα σε 60 λεπτά αν του 
ζητηθεί από τον πάροχο δέκτη. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιµη για 
τις πρώτες 24 ώρες από το χρόνο της απενεργοποίησης της υπηρεσίας από τον 
πάροχο δέκτη.  

Β6.3 Χρονικά όρια της διαδικασίας 

Για τις ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν από τον συνδροµητή και τον πάροχο 
δέκτη δεν χρειάζεται να τεθούν όρια αφού αυτές θα γίνουν όσο πιο αποτελεσµατικά 
γίνεται. Για τις ενέργειες όµως του παρόχου δότη καλό είναι να τεθούν κάποιοι 
χρονικοί περιορισµοί. Αυτοί θα µπορούσαν να είναι: 
# Η επιβεβαίωση από τον δότη ότι µπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία 

µεταφοράς του αριθµού θα πρέπει να επιστραφεί στον πάροχο δέκτη µέσα σε 
µία εργάσιµη µέρα, εκτός από την περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για 
επικοινωνία µε τον συνδροµητή. Αν υπάρχει τέτοια ανάγκη η πρώτη 
προσπάθεια θα πρέπει να γίνει µέσα σε µία εργάσιµη µέρα  και η απάντηση θα 
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πρέπει να σταλεί προς τον πάροχο δέκτη την ίδια εργάσιµη µέρα µε την 
επικοινωνία. 

# Ο δότης θα πρέπει να είναι έτοιµος να διεκπεραιώσει τη µεταφορά το 
αργότερο µέσα σε τρεις εργάσιµες µέρες αφού επιβεβαιώσει ότι η µεταφορά 
µπορεί να προχωρήσει.  

Β6.4 Ενέργειες ανάκτησης του συνδροµητή 

Στα άλλα κράτη έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο, ο πάροχος δότης να επικοινωνεί 
πολλές φορές µε το συνδροµητή που κλείνει το λογαριασµό του, προσπαθώντας να 
κερδίσει πίσω τον συνδροµητή, πληροφορώντας τον για χαµηλή ποιότητα υπηρεσιών 
από τον πάροχο δέκτη, για τον µεγάλο αριθµό πελατών του παρόχου δέκτη οι οποίοι 
δεν είναι ικανοποιηµένοι κλπ.  

Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει ένας εθελοντικός κώδικας δεοντολογίας ο οποίος έχει 
συµφωνηθεί µεταξύ των παρόχων. Εδώ τίθεται το θέµα εάν η ΕΕΤΤ θα πρέπει να 
ρυθµίσει το θέµα αυτό και µε ποιο τρόπο. Θα µπορούσε να υπάρξει ένας κώδικας 
δεοντολογίας που να περιορίζει τις ενέργειες του προσωπικού πωλήσεων σε σχέση µε 
τον πελάτη που µεταφέρει τον αριθµό του, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
φορητότητας. Κανόνες που θα συµπεριλαµβάνονται είναι: 
# Η απαγόρευση πάνω του ενός τηλεφωνήµατος µέσα σε διάστηµα ενός µηνός 
από την εντολή µεταφοράς αριθµού κάποιου πωλητή σχετικά µε τους λόγους 
που οδηγούν σε αλλαγή παρόχου προσπαθώντας να ξανακερδίσει τον πελάτη 

# Η απαγόρευση οποιασδήποτε αναφοράς στην ποιότητα των υπηρεσιών, σε 
τιµές κλπ. του παρόχου δέκτη.  

Άλλη λύση θα ήταν η διεκπεραίωση της φορητότητας να γίνεται από διαφορετικό 
προσωπικό από αυτό που ασχολείται µε πωλήσεις και να απαγορεύεται η µεταφορά 
σχετικών πληροφοριών µεταξύ τους.   

Ερωτήσεις 

Β15. Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η διαδικασία µε την οποία ο συνδροµητής 
που επιθυµεί τη µεταφορά του αριθµού του θα έρχεται σε επαφή µε τους παρόχους; 
Πιστεύετε ότι το one-stop shopping είναι απαραίτητο για τη φορητότητα αριθµών; Η 
εξουσιοδότηση µέσω του παρόχου δέκτη είναι αρκετή; Χρειάζονται αλλαγές ή 
επιπρόσθετες ρυθµίσεις σε όσα αναφέρονται παραπάνω; 

Β16. Θα πρέπει να επιτραπεί στον πάροχο δότη να αρνείται φορητότητα κάποιου 
συγκεκριµένου αριθµού; Αν ναι,  σε ποια περίπτωση θα πρέπει να συµβαίνει αυτό και 
µε τι όρους;  

Β17. Συµφωνείτε µε όσα αναφέρονται για την επικάλυψη παροχής υπηρεσιών; 
Υπάρχουν προβλήµατα τα οποία δεν αναφέρονται; 

Β18. Πιστεύετε ότι τα αναφερόµενα παραπάνω σχετικά µε το χρόνο και τον έλεγχο της 
διαδικασίας µεταφοράς είναι τα πιο κατάλληλα; Θα πρέπει να υπάρχει απαίτηση 
σχετικά µε αποκατάσταση από λάθη; Χρειάζεται να προσδιοριστεί κάτι περισσότερο; 
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Β19. Συµφωνείτε µε τα χρονικά περιθώρια σχετικά µε τη διεκπεραίωση των ενεργειών 
του παρόχου δότη; Αν όχι, ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι; Πιστεύετε ότι θα 
πρέπει να προστεθούν κι άλλες απαιτήσεις; 

Β20. Ποιον τρόπο προτείνετε για την αντιµετώπιση των ενεργειών από τον πάροχο δότη 
που προσπαθεί να κερδίσει πίσω πελάτες που επιθυµούν να µεταφέρουν τον αριθµό 
τους; Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η ρύθµιση για το θέµα αυτό; 
 

Β7. Πιθανή εθνική βάση δεδοµένων για τη φορητότητα αριθµών  

Πολλές χώρες, όπως για παράδειγµα η Φινλανδία, η Ολλανδία, η Γερµανία, το Χονγκ 
Κονγκ και οι ΗΠΑ, έχουν αναπτύξει εθνικές βάσεις δεδοµένων για την υποστήριξη 
της φορητότητας αριθµών. Οι βάσεις αυτές είναι βάσεις αναφοράς και περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά µε τους αριθµούς που έχουν µεταφερθεί. Πρωτίστως 
περιλαµβάνουν κάθε αριθµό που έχει µεταφερθεί και το δίκτυο το οποίο εκείνη τη 
στιγµή τον χρησιµοποιεί. Οι βάσεις αυτές δεν χρησιµοποιούνται στη δροµολόγηση 
κλήσεων, µπορεί όµως να χρησιµοποιούνται κατά τις επαφές µεταξύ των παρόχων 
κατά τη διαδικασία της φορητότητας. Οι πάροχοι χρησιµοποιούν λειτουργικές βάσεις 
που περιέχουν αντίγραφα των πληροφοριών που περιέχονται στη βάση δεδοµένων 
αναφοράς. Η διαφοροποίηση µεταξύ βάσης δεδοµένων αναφοράς και λειτουργικής 
βάσης δεδοµένων είναι σηµαντική επειδή: 
# Η βάση δεδοµένων αναφοράς υποστηρίζει µόνο µικρό αριθµό συναλλαγών 
# Η λειτουργική βάση δεδοµένων υποστηρίζει µεγάλο ρυθµό συναλλαγών.  
# Η απόδοση της λειτουργικής βάσης επηρεάζει την ποιότητα υπηρεσιών του 
παρόχου και θα πρέπει να είναι κάτω από τον έλεγχο του παρόχου.  

Η ανάγκη για τη βάση δεδοµένων εξαρτάται από την τελική λύση που θα υιοθετηθεί 
για την υλοποίηση της φορητότητας: 
 
# Με την αµοιβαία εξαρτηµένη λύση, µόνο ο πάροχος δότης και ο πάροχος 
δέκτης χρειάζεται να γνωρίζουν για τη µεταφορά του αριθµού. Αυτό µπορεί 
να διευθετηθεί µε αµοιβαίες συνεννοήσεις και εποµένως δεν είναι απαραίτητη 
η βάση δεδοµένων αναφοράς.  

 
# Αν υιοθετηθεί η ανεξάρτητη λύση, υπάρχουν δύο φάσεις: η διαδικασία 

µεταφοράς µεταξύ του δότη και του δέκτη, η οποία ακολουθείται από τη 
διαδικασία ενηµέρωσης των άλλων παροχών σχετικά µε τη µεταφορά. Η βάση 
δεδοµένων αναφοράς είναι περισσότερο χρήσιµη στη δεύτερη φάση. Ο δέκτης 
ενηµερώνει τη βάση δεδοµένων  αναφοράς κατά τη διαδικασία της µεταφοράς 
και όλοι οι πάροχοι ενηµερώνουν τις βάσεις τους περιοδικά σύµφωνα µε 
αυτή. Επιπλέον, οι πληροφορίες της βάσης δεδοµένων µπορεί να είναι 
απαραίτητες για   λόγους χρέωσης. Οι πάροχοι µπορεί να χρειάζεται να 
ανατρέχουν στη βάση για υπολογισµό χρεώσεων για υπηρεσίες 
δροµολόγησης, οι οποίες παρέχονται σε άλλους παρόχους.  

 
Η βάση δεδοµένων αναφοράς προσφέρει ένα µηχανισµό εύκολης ενηµέρωσης όλων 
των παρόχων σχετικά µε τη µεταφορά ενός αριθµού και επίσης διευκολύνει ένα νέο 
πάροχο, ο οποίος µόλις ξεκινά την παροχή υπηρεσιών, να δηµιουργήσει τη δική του 
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βάση δεδοµένων. Επίσης, η βάση δεδοµένων προσφέρει τη δυνατότητα και άλλων 
χρήσεων και υπηρεσιών. 

Η βάση δεδοµένων και τα πρωτόκολλά της θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να παρέχουν τις 
ακόλουθες λειτουργίες για να υποστηρίζουν τη φορητότητα αριθµών: 
# Μεταφορά αριθµών 
# Αποσύνδεση αριθµού 
# Ακύρωση εντολής 
# Έλεγχος ακεραιότητας δεδοµένων 
# Πρόσθεση νέων παρόχων 
# Αντιµετώπιση αντιφάσεων 
# Αντιµετώπιση καταστροφών και εφεδρεία 
# Λειτουργίες  αναλύσεων και επεξεργασίας των στοιχείων της βάσης 
# Έκδοση αναφορών  

 

Β7.1 Η δοµή της εθνικής βάσης δεδοµένων για τη φορητότητα αριθµών  
 
Υπάρχουν δύο επιλογές σχετικά µε τη δοµή της βάσης: 
 
# Συγκεντρωτική βάση δεδοµένων: κάθε πάροχος απλά αντιγράφει την κύρια 
βάση δεδοµένων για να έχει όλες τις πληροφορίες σχετικά µε τους αριθµούς 
που έχουν µεταφερθεί. Μία συναλλαγή µεταφοράς σηµαίνει αλλαγή της 
κύριας πληροφορίας.  

 
# Κατανεµηµένη βάση δεδοµένων: κάθε πάροχος διατηρεί έναν κύριο πίνακα µε 
τις συναλλαγές µεταφοράς µε τις οποίες σχετίζεται και αντιγράφει τους 
κύριους πίνακες άλλων παρόχων για να τους επεξεργαστεί σε ένα 
ολοκληρωµένο σύνολο πληροφοριών. Μία συναλλαγή µεταφοράς σηµαίνει 
µεταφορά κύριων στοιχείων από τον ένα πίνακα στον άλλον. Η συναλλαγή 
µεταφοράς ακολουθείται τότε µε αποστολή πληροφορίας σχετικά µε τη 
συναλλαγή σε άλλους παρόχους.  

 
Η επιλογή µεταξύ συγκεντρωτικής και κατανεµηµένης βάσης δεδοµένων σχετίζεται 
µε το ποιος έχει το συµβόλαιο µε τον πελάτη για τη χρήση του αριθµού. Αυτό 
εξαρτάται από τον τρόπο εκχώρησης αριθµών στους πελάτες. Σήµερα, η ΕΕΤΤ 
εκχωρεί οµάδες αριθµών στους παρόχους, οι οποίοι στη συνέχεια εκχωρούν 
δευτερογενώς αριθµούς στους πελάτες τους. Κάθε πάροχος έχει µοναδικό αλλά µη 
ολοκληρωµένο πίνακα δεδοµένων και φαίνεται στην περίπτωση αυτή ότι µία 
κατανεµηµένη δοµή θα ήταν καταλληλότερη. Εάν στο µέλλον, αριθµοί µη 
γεωγραφικών υπηρεσιών εκχωρούνται πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ προς συνδροµητές 
ατοµικά, τότε καταλληλότερη ίσως να ήταν µία συγκεντρωτική δοµή.  
 
Μία πρακτική εφαρµογή της εθνικής βάσης δεδοµένων η οποία λαµβάνει υπόψη 
πιθανές µελλοντικές εξελίξεις είναι η εξής: 
# Κάθε πάροχος έχει µία φυσική βάση δεδοµένων αναφοράς και όλες οι βάσεις 
δεδοµένων είναι διασυνδεδεµένες µέσω υποδοµής που βασίζεται στο 
πρωτόκολλο TCP/IP. 
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# Η φυσική βάση δεδοµένων περιλαµβάνει ανεξάρτητες λογικές βάσεις 
δεδοµένων για κάθε τύπο υπηρεσιών. 

# Η δοµή της λογικής βάσης δεδοµένων εξαρτάται από τη µέθοδο εκχώρησης 
για τη σχετική υπηρεσία. 

# Η φυσική βάση δεδοµένων και η υποδοµή επικοινωνιών υποστηρίζουν: 
o Κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων και πρωτόκολλα για τις αρχικές 
οµάδες εκχωρηµένων γεωγραφικών και µη γεωγραφικών αριθµών 
(αριθµών που έχουν µεταφερθεί µόνο). Τα δύο κύρια πρωτόκολλα 
είναι η συναλλαγή µεταφοράς µεταξύ του δότη και δέκτη και η 
ενηµέρωση των άλλων παρόχων.  

o Μία συγκεντρωτική βάση δεδοµένων για εκχώρηση µη γεωγραφικών 
αριθµών αν κάτι τέτοιο γίνει στο µέλλον (η βάση αυτή θα 
περιλαµβάνει όλους του µη γεωγραφικούς αριθµούς οι οποίοι 
εκχωρούνται ατοµικά και όχι µόνο αυτούς που µεταφέρονται). 

o Άλλες υπηρεσίες, αν χρειάζεται. 
# Κάθε πάροχος συνδέει τη βάση δεδοµένων αναφοράς του στη λειτουργική 
βάση δεδοµένων του. Όµως οι δύο βάσεις είναι ανεξάρτητες γιατί οι 
παράγοντες σχεδιασµού είναι διαφορετικοί.  

Σηµειώνεται ότι, ακόµα και στην περίπτωση που η εκχώρηση αριθµών γίνεται από 
έναν µόνο φορέα, µία κεντρική βάση δεδοµένων αναφοράς είναι συνήθως χρήσιµη 
στους παρόχους. Στην περίπτωση αυτή οι λειτουργίες µίας ανεξάρτητης κεντρικής 
βάσης δεδοµένων αναφοράς είναι: 
# Η διατήρηση ενός ολοκληρωµένου κύριου αντιγράφου των πληροφοριών από 
τους κατανεµηµένους µη ολοκληρωµένους κύριους πίνακες οι οποίοι 
διατηρούνται από κάθε πάροχο. Αυτό το επεξεργασµένο κύριο αντίγραφο 
αποτελεί εφεδρεία σε περίπτωση καταστροφής.  

# Η παροχή αντιγράφων του επεξεργασµένου κύριου αντίγραφου για τους 
νεοεισερχόµενους παρόχους και τους παρόχους που χάνουν πληροφορίες 
λόγω κάποιας καταστροφής. 

# Η παροχή κάθε συγκεντρωτικής βάσης δεδοµένων που µπορεί να χρειάζεται 
στο µέλλον. 

# Η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας βάσης δεδοµένων που χρειάζεται. 
# Η διαχείριση των προδιαγραφών για τις βάσεις δεδοµένων και τα πρωτόκολλά 
τους.  

 
Ο χειριστής της ανεξάρτητης βάσης δεδοµένων αναφοράς λειτουργεί στην περίπτωση 
αυτή σαν διαχειριστής και συντονιστής των διασυνδεδεµένων βάσεων δεδοµένων 
αναφοράς κάθε παρόχου και σαν διαχειριστής της υποδοµής επικοινωνιών. Επίσης, 
παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε νεοεισερχόµενους για το 
ξεκίνηµα της λειτουργίας των δικών τους βάσεων δεδοµένων.  

Β7.2 Λειτουργία και χρηµατοδότηση µίας ανεξάρτητης βάσης δεδοµένων 
 
Σε περίπτωση που αποφασιστεί η δηµιουργία µίας εθνικής βάσης δεδοµένων 
αναφοράς τότε είναι σηµαντικό : 
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# Η λειτουργία της βάσης δεδοµένων να είναι υπό ανεξάρτητη διαχείριση µε 
υποχρεώσεις για αµεροληψία και παροχής υπηρεσιών προς όλους τους 
παρόχους 

# Οι τιµές που χρεώνονται από τον ανεξάρτητο διαχειριστή να ρυθµίζονται έτσι 
ώστε να αποφευχθούν µονοπωλιακά κέρδη 

 
Υπάρχουν διάφορα µοντέλα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη 
χρηµατοδότηση και τη λειτουργία της εθνικής βάσης. Μεταξύ άλλων θα µπορούσε να 
είναι: 
# Ένας σύλλογος παρόχων ο οποίος να χρηµατοδοτείται από τους ίδιους µε 
ετήσιες συνδροµές ανάλογα µε τη χρήση.  

# Μία εταιρία η οποία να είναι ιδιοκτησία µερικών ή όλων των παρόχων µε 
τέλη χρήσης τα οποία καθορίζονται για την κάλυψη του κόστους. Στην 
περίπτωση αυτή δεν θα ήταν απαραίτητο για όλους τους παρόχους να 
συµµετέχουν.  

# Ένας ανεξάρτητος από τους παρόχους οργανισµός. 
# Μία ανεξάρτητη εταιρία, η οποία δεν είναι ιδιοκτησία των παρόχων αλλά θα 
ελέγχεται µέσα από µία µακροπρόθεσµη συµφωνία µεταξύ των παρόχων. 

 
Πέρα από την ανεξάρτητη βάση δεδοµένων αναφοράς, κάθε πάροχος θα 
χρηµατοδοτεί τη δική του βάση δεδοµένων και τις δικές του λειτουργικές βάσεις 
δεδοµένων και τη σύνδεση µε την υποδοµή επικοινωνιών.  
 
Ερωτήσεις 

Β21. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη µία βάση δεδοµένων αναφοράς; Αν ναι, πότε 
θεωρείτε απαραίτητη την εισαγωγή της; 

Β22. Τι λειτουργίες θα πρέπει να παρέχει αυτή η βάση δεδοµένων αναφοράς πέρα από 
τη συσχέτιση µεταφερόµενου αριθµού και παρόχου; Η βάση αυτή θα πρέπει να 
εµπλέκεται στη συναλλαγή µεταφοράς; 

Β23. Τι δοµή βάσης δεδοµένων θα πρέπει να εφαρµοστεί � συγκεντρωτική ή 
κατανεµηµένη;  

Β24. Τι τύπου οργανισµός θα πρέπει να εγκαταστήσει και να διαχειρίζεται τη βάση 
δεδοµένων και πώς θα πρέπει να ελέγχονται οι διαδικασίες χρηµατοδότησης και οι 
τιµές; 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Α. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ 

Α1. Πιστεύετε ότι η υποχρέωση παροχής της δυνατότητας προεπιλογής φορέα πρέπει να 
επεκταθεί και σε άλλους παρόχους δικτύων σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας πέραν 
του ΟΤΕ ΑΕ; Αν η απάντησή σας είναι θετική σε ποιους παρόχους πιστεύετε ότι πρέπει 
να επεκταθεί η υποχρέωση αυτή και πότε; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

Α2. Συµφωνείτε µε την παραπάνω πρόταση για τον καθορισµό των παρόχων που έχουν 
δικαίωµα να αποτελέσουν προεπιλεγµένους παρόχους; Πιστεύετε ότι πρέπει να 
οριστούν αυστηρότεροι ή λιγότερο αυστηροί από τους προαναφερθέντες όροι που θα 
καθορίζουν τους παρόχους µε το δικαίωµα αυτό; 

Α3. Συµφωνείτε µε το προτεινόµενο σχήµα προεπιλογής φορέα; Εάν όχι, διατυπώστε 
αναλυτικά τις προτάσεις σας για το σχήµα που προτείνετε να ακολουθηθεί. 
Αιτιολογείστε την απάντησή σας.  

Α4. ∆ιατυπώστε τις απόψεις σας για τον ορισµό του όρου «εθνικές κλήσεις». Πιστεύετε 
ότι πρέπει να αφαιρεθούν ή να προστεθούν και άλλες κατηγορίες κλήσεων στις «εθνικές 
κλήσεις»; Οι κλήσεις για πρόσβαση στο Internet πιστεύετε ότι πρέπει να ενταχθούν στις 
«εθνικές κλήσεις»;  

Α5. ∆ιατυπώστε τις απόψεις σας για τον ορισµό του όρου «όλες οι κλήσεις». Ποιες 
κατηγορίες κλήσεων πρέπει να περιλαµβάνει ώστε να προωθηθεί ο ανταγωνισµός 
µεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων για την Επιλογή 3 (λαµβάνοντας υπόψη και 
τον ορισµό του όρου «εθνικές κλήσεις»); 

Α6. Αναφέρατε τεχνικές ή άλλες δυσκολίες που ενδεχοµένως ανακύπτουν κατά την 
υλοποίηση καθεµιάς από τις τρεις επιλογές µε έµφαση στη δροµολόγηση των αστικών 
κλήσεων και των κλήσεων προς µη γεωγραφικούς αριθµούς και προτείνετε τρόπους 
αντιµετώπισής τους 

Α7. Πιστεύετε ότι πρέπει η εισαγωγή όλων των επιλογών να γίνει ταυτόχρονα ή 
σταδιακά, δηλαδή να προηγηθεί η υλοποίηση κάποιας ή κάποιων επιλογών, όπως για 
παράδειγµα της επιλογής 1 (µόνο διεθνείς κλήσεις) και να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες; 
∆ιατυπώστε την άποψή σας σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των 
προτεινόµενων επιλογών. 

Α8. Συµφωνείτε µε τις προαναφερόµενες απαιτήσεις µεταγωγής και δροµολόγησης; 
Υπάρχουν επιπλέον περιορισµοί αναφορικά µε ζητήµατα δροµολόγησης και µεταγωγής 
που άπτονται της υλοποίησης της προεπιλογής φορέα;   

Α9. Σχετικά µε το πρόθεµα προεπιλογής φορέα πιστεύετε ότι πρέπει να είναι 
τετραψήφιο ή πενταψήφιο ; Επίσης, πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ίδιο ή διαφορετικό µε 
τον κωδικό επιλογής φορέα; Από ποια σειρά του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης και 
γιατί θεωρείτε ότι πρέπει να εκχωρούνται τα προθέµατα προεπιλογής φορέα; 
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Α10. Πιστεύετε πως υπάρχουν περιπτώσες, όπως για παράδειγµα οι γραµµές ενός 
ιδιωτικού κέντρου µεταγωγής ή οι συνδροµητές ενός Ιδεατού Ιδιωτικού ∆ικτύου (VPN), 
για τις οποίες απαιτούνται ειδικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή της προεπιλογής φορέα; 
Ποιοι πρακτικοί περιορισµοί πρέπει να εφαρµοστούν στις περιπτώσεις αυτές; 

Α11. Συµφωνείτε µε τη δηµιουργία ενός Κώδικα ∆εοντολογίας σχετικά µε την 
Προεπιλογή Φορέα; Ποια επιπλέον των προαναφερθέντων θέµατα πρέπει αυτός να 
περιλαµβάνει; 

Α12. Πιστεύετε ότι το θέµα της έκδοσης ξεχωριστών λογαριασµών ή ενιαίου 
λογαριασµού πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ των παρόχων; 

Α13. Συµφωνείτε µε την προαναφερόµενη κατηγοριοποίηση για τα κόστη που αφορούν 
την υλοποίηση της δυνατότητας προεπιλογής φορέα και τις αρχές που πρέπει να 
ακολουθούνται για τον καταµερισµό τους; Εάν όχι, περιγράψτε την κατηγοριοποίηση 
και τις αρχές που  προτείνετε. 

Α14. Συµφωνείτε µε τον προτεινόµενο τρόπο καταµερισµού και ανάκτησης για τα 
Κόστη Ενεργοποίησης Παρόχου και τα Κόστη Ενεργοποίησης ανά Γραµµή; 

Α15. Πιστεύετε ότι τα Κόστη Εγκατάστασης πρέπει να βαρύνουν εξολοκλήρου τον ΟΤΕ 
ΑΕ ή να καταµεριστούν µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων παρόχων; ∆ιατυπώστε τις 
προτάσεις σας επί του θέµατος, αναπτύσσοντας σχετική επιχειρηµατολογία. 

Α16. Συµφωνείτε µε τις προαναφερόµενες κύριες διαδικασίες µεταξύ των παρόχων για 
την παροχή της προεπιλογής; ∆ιατυπώστε τις προτάσεις σας σχετικά µε τις διαδικασίες 
αυτές.  

Α17. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει ο σχεδιασµός και η τροποποίηση των 
διαδικασιών; Πρέπει να γίνει κατόπιν διµερών συζητήσεων µεταξύ των εµπλεκοµένων 
παρόχων ή να αποτελέσει αντικείµενο ρύθµισης; Στην τελευταία περίπτωση ποιες 
διαδικασίες πιστεύετε ότι πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο της ρύθµισης; 

Α18. Συµφωνείτε µε την προτεινόµενη διαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησης για 
προεπιλογή; ∆ιατυπώστε τις προτάσεις σας. 
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Β. ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 

Β1. Υπάρχουν µη γεωγραφικοί αριθµοί οι οποίοι πιστεύετε ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν 
από την υποχρέωση φορητότητας; Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί; 

Β2. Πιστεύετε ότι η φορητότητα ως προς τη γεωγραφική θέση πρέπει να είναι 
περιορισµένη εντός κάθε αριθµοδοτικής περιοχής και να επιτραπεί στους παρόχους η 
παροχή της σε µικρότερη έκταση (π.χ. έκταση που καλύπτεται από ένα κέντρο 
µεταγωγής) ή να είναι υποχρεωτική η παροχή της σε όλη την έκταση κάθε 
αριθµοδοτικής περιοχής από όλους τους παρόχους; 

Β3. Συµφωνείτε µε την περίοδο των δύο µηνών για την εισαγωγή της φορητότητας 
αριθµών από τους νεοεισερχόµενους παρόχους; Πιστεύετε ότι το διάστηµα αυτό πρέπει 
να διαφοροποιηθεί ανάλογα µε τη γεωγραφική ή µη γεωγραφική φορητότητα; 

Β4. Συµφωνείτε µε τις προτάσεις για τη ρύθµιση της γεωγραφικής και της µη 
γεωγραφικής φορητότητας αριθµών που αναφέρονται παραπάνω; Έχετε κάποιες 
εναλλακτικές ή επιπρόσθετες προτάσεις; 

Β5. Ποια θεωρείτε ότι θα είναι τα  πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα από την 
ενδεχόµενη εισαγωγή της φορητότητας αριθµών κινητής τηλεφωνίας; Σε ποια χρονικά 
πλαίσια πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει η εισαγωγή της φορητότητας αριθµών στην 
κινητή τηλεφωνία;  

Β6. Ποιες από τις παραπάνω λύσεις πιστεύετε ότι είναι καταλληλότερη για την 
δροµολόγηση των κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί; Για ποιους λόγους; 

Β7. Στην περίπτωση της ανεξάρτητης λύσης πώς νοµίζετε ότι πρέπει να παρέχονται οι 
πληροφορίες για τους µεταφερθέντες αριθµούς στους παρόχους από τους οποίους 
εκκινούν οι κλήσεις ώστε αυτοί να τις δροµολογούν σωστά; 

Β8. Συµφωνείτε µε τους κανόνες δροµολόγησης οι οποίοι αναφέρονται παραπάνω; Αν 
όχι, τι τροποποιήσεις θα προτείνατε; 

Β9. Ποια είναι η άποψή σας για τη χρήση προθέµατος για τη δροµολόγηση των 
κλήσεων; Πιστεύετε ότι προθέµατα τα οποία ξεκινούν µε δεκαεξαδικό χαρακτήρα (D ή 
C) είναι κατάλληλα; Τι άλλες εναλλακτικές θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν; 

Β10. Συµφωνείτε ότι κάθε πάροχος θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τα κόστη 
υλοποίησης της υπηρεσίας για το δίκτυό του; 

Β11. Συµφωνείτε ότι ο πάροχος δότης θα πρέπει να χρεώνει τον πάροχο δέκτη του 
αριθµού για τα κόστη συναλλαγής; 

Β12. Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να κατανέµονται τα επιπρόσθετα κόστη 
δροµολόγησης: 
α) Σε περίπτωση εφαρµογής της ανεξάρτητης λύσης 
β) Σε περίπτωση εφαρµογής της λύσης αµοιβαίας εξάρτησης.  
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Β13. Πιστεύετε ότι οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να αναλαµβάνουν τα 
επιπρόσθετα κόστη δροµολόγησης από την αρχή της εισαγωγής της φορητότητας 
αριθµών και γιατί; Αν όχι, κάτι τέτοιο θα πρέπει να ισχύσει από τη στιγµή που θα 
εφαρµοστεί η φορητότητα αριθµών και στην κινητή τηλεφωνία; Έως τότε τα κόστη 
αυτά πρέπει να βαρύνουν τον κάτοχο της αντίστοιχης οµάδας αριθµών ή τον πάροχο 
στον οποίο καταλήγει η κλήση;  

Β14. Οι πάροχοι από τους οποίους ξεκινά η κλήση θα πρέπει να επιβαρύνονται µε τα 
επιπρόσθετα κόστη δροµολόγησης για κλήσεις προς αριθµούς ατελούς χρέωσης και 
µεριζόµενου κόστους που έχουν µεταφερθεί; 

Β15. Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η διαδικασία µε την οποία ο συνδροµητής 
που επιθυµεί τη µεταφορά του αριθµού του θα έρχεται σε επαφή µε τους παρόχους; 
Πιστεύετε ότι το one-stop shopping είναι απαραίτητο για τη φορητότητα αριθµών; Η 
εξουσιοδότηση µέσω του παρόχου δέκτη είναι αρκετή; Χρειάζονται αλλαγές ή 
επιπρόσθετες ρυθµίσεις σε όσα αναφέρονται παραπάνω; 

Β16. Θα πρέπει να επιτραπεί στον πάροχο δότη να αρνείται φορητότητα κάποιου 
συγκεκριµένου αριθµού; Αν ναι,  σε ποια περίπτωση θα πρέπει να συµβαίνει αυτό και 
µε τι όρους;  

Β17. Συµφωνείτε µε όσα αναφέρονται για την επικάλυψη παροχής υπηρεσιών; 
Υπάρχουν προβλήµατα τα οποία δεν αναφέρονται; 

Β18. Πιστεύετε ότι τα αναφερόµενα παραπάνω σχετικά µε το χρόνο και τον έλεγχο της 
διαδικασίας µεταφοράς είναι τα πιο κατάλληλα; Θα πρέπει να υπάρχει απαίτηση 
σχετικά µε αποκατάσταση από λάθη; Χρειάζεται να προσδιοριστεί κάτι περισσότερο; 

Β19. Συµφωνείτε µε τα χρονικά περιθώρια σχετικά µε τη διεκπεραίωση των ενεργειών 
του παρόχου δότη; Αν όχι, ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι; Πιστεύετε ότι θα 
πρέπει να προστεθούν κι άλλες απαιτήσεις; 

Β20. Ποιον τρόπο προτείνετε για την αντιµετώπιση των ενεργειών από τον πάροχο δότη 
που προσπαθεί να κερδίσει πίσω πελάτες που επιθυµούν να µεταφέρουν τον αριθµό 
τους; Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η ρύθµιση για το θέµα αυτό; 

Β21. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη µία βάση δεδοµένων αναφοράς; Αν ναι, πότε 
θεωρείτε απαραίτητη την εισαγωγή της; 

Β22. Τι λειτουργίες θα πρέπει να παρέχει αυτή η βάση δεδοµένων αναφοράς πέρα από 
τη συσχέτιση µεταφερόµενου αριθµού και παρόχου; Η βάση αυτή θα πρέπει να 
εµπλέκεται στη συναλλαγή µεταφοράς; 

Β23. Τι δοµή βάσης δεδοµένων θα πρέπει να εφαρµοστεί � συγκεντρωτική ή 
κατανεµηµένη;  

Β24. Τι τύπου οργανισµός θα πρέπει να εγκαταστήσει και να διαχειρίζεται τη βάση 
δεδοµένων και πώς θα πρέπει να ελέγχονται οι διαδικασίες χρηµατοδότησης και οι 
τιµές; 

 


