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1 Εισαγωγή  

Το παρόν κείµενο παραθέτει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της Vodafone-

Πάναφον (στο εξής Vodafone) στη ∆ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την 

προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς ∆ιασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ.  

2 Σχόλια Κειµένου Σύµβασης 

2.1 Παράγραφος 8.2.2  

Προτείνεται η προσθήκη της παρακάτω πρότασης στο τέλος της 

παραγράφου: «Ο ΟΤΕ παρέχει έγγραφη δέσµευση µε αυτό το περιεχόµενο, 

στη σύµβαση διασύνδεσης που υπογράφει µε τον Τ.Π. µε βάση την παρούσα 

Προσφορά.» 

2.2 Παράγραφος 9.1.4 

Προτείνεται η διαγραφή της παραγράφου, περί µη χρέωσης κλήσεων, µε 

χρέωση ανά κλήση, διάρκειας µικρότερης του δέκατου του δευτερολέπτου, 

καθώς δεν είναι εφικτή τεχνικά. 

2.3 Παράγραφος 9.3.2 

Προτείνεται η προσθήκη νέας παραγράφου µετά την παρ. 9.3.2, µε το εξής 

περιεχόµενο, σε αντιστοιχία µε το κείµενο της Προσφοράς Αναφοράς 

∆ιασύνδεσης ΟΤΕ 2014: «Στις περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης της 

συµφωνηµένης υπηρεσίας πέραν του προβλεπόµενου στην παρούσα (ή σε 

τυχόν ειδικότερη συµφωνία των µερών /advanced SLA) χρόνου παράδοσής 

της, καθώς και στις περιπτώσεις καθυστέρησης άρσης βλάβης πέραν του 

προβλεπόµενου στην παρούσα (ή την ειδικότερη συµφωνία των µερών/ 

advanced SLA) χρόνου άρσης βλάβης, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε 

υπαιτιότητα ΟΤΕ, o OTE οφείλει να καταβάλλει στον Τ.Π. ποινική ρήτρα η 

οποία υπολογίζεται και καταβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
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Προσάρτηµα V της παρούσας (ή στην ειδικότερη συµφωνία εφόσον έχει 

υπογραφεί συµφωνία για advanced SLA).» 

2.4 Παράγραφοι 9.4.1, 9.4.2 & 9.5.5 

Με την ευκαιρία της µετάβασης σε τεχνολογία ΙΡ, προτείνεται να τροποποιηθεί 

η προθεσµία εξόφλησης των τιµολογίων της διασύνδεσης µε τον ΟΤΕ στις 

εξήντα (60) ΗΗ, µε σκοπό τη διευκόλυνση όλων ως προς τον οικονοµικό τους 

προγραµµατισµό και τη διαχείριση των διαδικασιών εγκρίσεων για πληρωµές. 

Σηµειώνεται ότι το διάστηµα αυτό εξόφλησης τιµολογίων είναι σύνηθες για 

συναλλαγές µε προµηθευτές. 

2.5 Παράγραφος 10.3.3 & 10.3.5 

Η µετάβαση στο δίκτυο IP δεν είναι εύλογο να αποτελέσει αφορµή για την 

προσκόµιση εγγυητικών επιστολών από την πλευρά των παρόχων για τους 

οποίους ο ΟΤΕ ήδη διαθέτει αντικειµενικά και επαρκή στοιχεία συναλλακτικής 

συµπεριφοράς. 

2.6 Παράγραφος 10.3.6 

 Η αξιολόγηση της υπερηµερίας θα πρέπει να αφορά µόνο τις υπηρεσίες που 

απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, όχι το σύνολο των 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

2.7 Παράγραφος 10.3.7  

Προτείνεται η διαγραφή της φράσης στο τέλος του δεύτερου σηµείου: «και 

εφόσον υπάρχει εγγυητική επιστολή αµφισβήτησης για την κάλυψη των υπό 

αµφισβήτηση οφειλών», σε αντιστοιχία µε το κείµενο της Προσφοράς 

Αναφοράς ∆ιασύνδεσης ΟΤΕ 2014. 

2.8 Παράγραφος 10.3.10 

Προτείνεται η διαγραφή της τελευταίας πρότασης: «Εφόσον η εγγύηση δεν 

προσκοµιστεί και προκύψει λύση της σύµβασης η παρακράτηση των 
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πιστωτικών επιστροφών γίνεται οριστική.», αντίστοιχη της οποίας δεν υπάρχει 

στην Προσφορά Αναφοράς ∆ιασύνδεσης ΟΤΕ 2014. 

2.9 Παράγραφος 11, 12, 15 

∆εν αναφέρεται τι θα ισχύει σε περίπτωση που η υλοποίηση γίνει µε 

διαφορετικό τρόπο από ότι περιγράφεται στην παράγραφο 3.1.2.2. 

2.10 Παράγραφος 13.2 

Προτείνεται η προσθήκη της παρακάτω πρότασης στο τέλος της 

παραγράφου, σε αντιστοιχία µε το κείµενο της Προσφοράς Αναφοράς 

∆ιασύνδεσης ΟΤΕ 2014: «Ο ΟΤΕ υποχρεούται να δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα 

του (www.ote.gr) τις λιανικές χρεώσεις για τις κλήσεις από το δίκτυο του ΟΤΕ 

προς το δίκτυο του Τ.Π εντός δέκα (10) ΕΗ από την ηµέρα γνωστοποίησης 

των τελών τερµατισµού από τον Τ.Π.» 

3 Σχόλια Προσαρτήµατος I- Τεχνικά Θέµατα 

3.1 Παράγραφος 1.4 

Πέραν της χρήσης ptime=20ms ως βασικό µέγεθος πακέτου, ζητείται η 

υποστήριξη επιπλέον τιµών ptime (π.χ. ptime=10ms) χωρίς να υπάρχει 

υποχρέωση µετατροπής στη βασική τιµή. Κάθε πάροχος θα µετατρέπει 

αναλόγως, εφόσον απαιτείται, την κίνηση που τερµατίζει στο δίκτυό του. 

Επιπλέον, για τις κλήσεις data µεταξύ ISDN τερµατικών, σε περίπτωση που 

δεν υποστηρίζεται εξαρχής το CLEARMODE codec από τον Τ.Π., προτείνεται 

αυτό το είδος των κλήσεων, το οποίο αφορά πολύ µικρό όγκο κίνησης, να 

δροµολογείται µέσω των υπαρχουσών TDM διασυνδέσεων και η µετάβαση σε 

IP να γίνει στο τέλος της Μεταβατικής Περιόδου. 
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3.2 Παράγραφος 2.1 

Προτείνεται η υποχρέωση της παρακάτω παραγράφου να εξαιρεθεί ή να είναι 

προαιρετική για τους Τ.Π. καθώς η υφιστάµενη υλοποίηση της συγκεκριµένης 

απαίτησης έχει βασιστεί σε legacy υποδοµές εκτός του δικτύου IMS.  

«Ειδικότερα για τις κλήσεις από Τ.Π. προς σύντοµους κωδικούς έκτακτης 

ανάγκης και µη αυξηµένης χρέωσης ΟΤΕ, θα προτάσσεται στο B-number από 

τον Τ.Π. το πρόθεµα Ε.Κ.Π.+“0” … θα πρέπει να παραδίδεται στην IP 

διασύνδεση ως +3023101ΧΧΧΧ).» 

3.3 Παράγραφος 2.2 

Η υπηρεσία φιλίου δικτύου από τον ΟΤΕ για περιπτώσεις κλήσεων 

φορητότητας που παραδίδονται στην IP διασύνδεση και αφορούν αριθµούς 

ΟΤΕ TDM δεν δικαιολογεί οποιαδήποτε χρέωση. Αν εννοείται εδώ η χρέωση 

µετατροπής από IP σε TDM, τότε οι περιπτώσεις που αυτό τίθεται σε ισχύ 

περιγράφονται και συµφωνούνται αποκλειστικά στην παράγραφο 3.3. Κατά 

συνέπεια, θα πρέπει να εξαιρεθεί η σχετική αναφορά σε χρέωση. 

3.4 Παράγραφος 2.6 

Ζητείται να προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης και του SIP Diversion header 

για τις υπηρεσίες προώθησης κλήσεων που δροµολογούνται από το δίκτυο 

του Τ.Π. προς τον ΟΤΕ. 

4 Σχόλια Προσαρτήµατος II – Ποιότητα Υπηρεσιών 

4.1 Παράγραφος 1.2 

Θα πρέπει να οριστεί ο δείκτης συµφόρησης, σε αντιστοιχία µε το κείµενο της 

Προσφοράς Αναφοράς ∆ιασύνδεσης ΟΤΕ 2014. Εξάλλου και η παράγραφος 

1.7 παρακάτω αναφέρεται στην «περίπτωση συµφόρησης σύµφωνα µε τα 

παραπάνω». Προτεινόµενη διατύπωση: «Έκαστο Μέρος θα είναι υπεύθυνο 

για τη διαστασιοποίηση της διασύνδεσης ώστε να διατηρείται ο δείκτης 

συµφόρησης όχι υψηλότερα από 1% κατά την ώρα αιχµής.» 
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5 Σχόλια Προσαρτήµατος III – Λειτουργία και Συντήρηση 

5.1 Παράγραφος 3.6 

Η τελευταία παράγραφος: «Στην περίπτωση ολικής απώλειας της διασύνδεσης 

µεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π., τα µέλη οφείλουν αµεληττί να προβούν στις 

απαραίτητες ενέργειες αναδροµολόγησης της κίνησης για όλες τις υπηρεσίες 

διασύνδεσης µέσω των ανώτερων ιεραρχικά διασυνδέσεων.» θα πρέπει να 

αναθεωρηθεί ή να διαγραφεί, καθώς δεν ανταποκρίνεται στην αρχιτεκτονική 

του ΙΡ δικτύου. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναφέρεται ότι σε 

περίπτωση βλάβης της µιας διασύνδεσης θα υπάρχει αυτόµατη 

αναδροµολόγηση του συνόλου της κίνησης από την ενεργή διασύνδεση. 

5.2 Παράγραφος 3.7 

Ο µέγιστος χρόνος αποκατάστασης σφαλµάτων «Προτεραιότητας 1» των 

δεκαέξι (16) ωρών δεν µπορεί να θεωρηθεί αποδεκτός. Με την αρχιτεκτονική 

SIP, σε περίπτωση απώλειας των δύο σηµείων διασύνδεσης, δεν θα 

υπάρχουν εναλλακτικές διαδροµές (όταν πλέον οι TDM διασυνδέσεις θα 

έχουν καταργηθεί) και ο αντίκτυπος στη συνδροµητική βάση θα είναι 

εξαιρετικά σοβαρός. Ως εκ τούτου, προτείνεται ο µέγιστος χρόνος 

αποκατάστασης σφαλµάτων «Προτεραιότητας 1» να οριστεί στις δύο (2) 

ώρες. 

5.3 Παράγραφος 5 

Πριν την εν λόγω παράγραφο, απουσιάζουν οι προβλέψεις σχετικά µε µέτρα 

ελέγχου κίνησης και τις διαδικασίες ενεργοποίησης αυτών. Αν και µε τη νέα 

αρχιτεκτονική µειώνεται η πιθανή ανάγκη για αυτά καθώς και οι δυνατές 

παρεµβάσεις, λόγω της συγκεντρωµένης χωρητικότητας διασύνδεσης σε δύο 

µόνο ισοδύναµα, εναλλακτικά και ταυτοχρόνως ενεργά σηµεία διασύνδεσης, 

προτείνεται να συµπεριληφθούν οι συγκεκριµένες αναφορές, 

αναπροσαρµοσµένες για τη διασύνδεση IP, ώστε να τεκµηριωθεί και η 

ύπαρξη του ΠΙΝΑΚΑ IΙΙ/6.  
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6 Σχόλια Προσαρτήµατος IV – ∆οκιµές ∆ιασύνδεσης 

6.1 Παράγραφος 1  

Η πρόταση: «Η περίοδος των δοκιµαστικών µετρήσεων και δοκιµών δεν θα 

υπερβαίνει υπό κανονικές συνθήκες τις 5 ΗΗ ανά σηµείο διασύνδεσης, από 

την ηµεροµηνία που θα ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις και θα έχουν τεθεί σε 

δοκιµαστική λειτουργία οι αντίστοιχες ζεύξεις διασύνδεσης.» είναι ασαφής ως 

προς το είδος των δοκιµών που θα έχει ολοκληρωθεί ως προϋπόθεση για την 

έναρξη των περιγραφόµενων δοκιµαστικών µετρήσεων. Επιπλέον, το 

διάστηµα των 5 ΗΗ κρίνεται ανεπαρκές, τουλάχιστον ως προς την αρχική 

διασύνδεση ΙΡ µεταξύ των δικτύων. Προτείνεται το διάστηµα των δεκαπέντε 

(15) εργάσιµων ηµερών ανά σηµείο διασύνδεσης. 

7 Σχόλια Προσαρτήµατος V – Basic SLA 

Ζητείται η επέκταση της εφαρµογής του SLA σε όλες τις περιπτώσεις της 

ενότητας 3 που προδιαγράφεται παροχή υποδοµής διασύνδεσης από τον 

ΟΤΕ και όχι µόνο στην περίπτωση της παραγράφου 3.1.2.2. 

8 Σχόλια Προσαρτήµατος VI – Υποδείγµατα 

Στη λίστα νοµιµοποιητικών εγγράφων της Αίτησης Αρχικής Σύνδεσης, 

ενότητας ∆ήλωσης & Προσκόµισης Εγγράφων, προτείνονται οι εξής 

µεταβολές: 

• Αφαίρεση του πρώτου σηµείου: «Νοµιµοποιητικά έγγραφα της ΕΕΤΤ 

αναφορικά µε τον αριθµό µητρώου του παρόχου, για άσκηση 

δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπό καθεστώς Γενικής 

Άδειας», καθώς από το έγγραφο του έκτου σηµείου: «Βεβαίωση 

άσκησης δραστηριοτήτων για την παροχή σχετικών δικτύων / 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών» προκύπτει και ο αριθµός 

µητρώου του παρόχου στην ΕΕΤΤ. Επιπλέον, για µεγαλύτερη 
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σαφήνεια, προτείνεται στο έκτο σηµείο να προστεθεί η διευκρίνιση: 

«Βεβαίωση από την ΕΕΤΤ άσκησης δραστηριοτήτων…» 

• Αντικατάσταση των Βεβαιώσεων «από τη Νοµαρχία» (τρίτο και πέµπτο 

σηµείο) µε Βεβαιώσεις «από το Γ.Ε.Μ.Η.». 

9 Σχόλια Προσαρτήµατος VII – Όροι Σύµβασης ∆ιασύνδεσης ΙΡ 

9.1 Παράγραφος 1.3  

Πριν την τελευταία πρόταση («Ειδικά ο ΟΤΕ…»), προτείνεται η εξής 

προσθήκη, σε αντιστοιχία µε το κείµενο της Προσφοράς Αναφοράς 

∆ιασύνδεσης ΟΤΕ 2014: «Η εµπιστευτικότητα των ως άνω πληροφοριών 

τηρείται και έναντι άλλων τµηµάτων της ίδιας επιχείρησης, θυγατρικών 

εταιρειών και συνεργατών της, στους οποίους η απόκτηση των πληροφοριών 

θα µπορούσε να παράσχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.» 

9.2 Παράγραφος 3.4  

Προτείνεται η εξής προσθήκη στο τέλος της παραγράφου: «Το δικαίωµα 

καταγγελίας του ΟΤΕ τελεί υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που του 

επιβάλλονται δυνάµει της ΑΠ ΕΕΤΤ 714/09/10.04.2014.», σε αντιστοιχία µε το 

κείµενο της Προσφοράς Αναφοράς ∆ιασύνδεσης ΟΤΕ 2014. 

9.3 Παράγραφος 6.1  

Προτείνεται η αφαίρεση της φράσης «, άλλως παρέχεται δικαίωµα καταγγελίας 

της Σύµβασης ∆ιασύνδεσης» από το τέλος της παραγράφου, σε αντιστοιχία µε 

το κείµενο της Προσφοράς Αναφοράς ∆ιασύνδεσης ΟΤΕ 2014. 

9.4 Παράγραφος 6.2  

Προτείνεται η εξής προσθήκη στο τέλος της παραγράφου, κατ’ αντιστοιχία της 

Προσφοράς Αναφοράς ∆ιασύνδεσης ΟΤΕ 2014: «Τα Μέρη µπορούν να 

εκχωρήσουν ή µεταβιβάσουν τα δικαιώµατα ή/και τις υποχρεώσεις τους 

δυνάµει της παρούσας Συµφωνίας ∆ιασύνδεσης σε οποιοδήποτε διάδοχο τους 

τηρουµένων των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, η 



 

VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 11 από 13 

Legal & External Affairs 

Τζαβέλα 1-3, 152 31 Χαλάνδρι   

Τηλέφωνο: 210 6702 000, 210 67 03 000,  Fax: 210 67 03 200 

www. vodafone.gr 

οποιαδήποτε µορφή εκχώρησης απαίτησης από τον ΟΤΕ, καθώς και ολική ή 

µερική µεταβίβαση δικαιώµατος, ή ανάθεση εκτέλεσης υποχρέωσης µε βάση 

την παρούσα Προσφορά, ισχύει µε την επιφύλαξη των ρυθµιστικών 

υποχρεώσεων που αυτός φέρει, ως Πάροχος µε Σηµαντική Ισχύ στις σχετικές 

εθνικές αγορές χονδρικής διασύνδεσης δηµοσίων σταθερών δικτύων.» 

9.5 Παράγραφος 6.3 

Προτείνεται να εισαχθεί νέα παράγραφος 6.3 και να επαναδιατυπωθεί η 

παράγραφος 6.4, κατ’ αντιστοιχία της Προσφοράς Αναφοράς ∆ιασύνδεσης 

ΟΤΕ 2014, όπως παρακάτω:  

«6.3. Κάθε Μέρος δικαιούται να συµβάλλεται µε τρίτα Μέρη µε συµβάσεις 

έργου ή παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση των υποχρεώσεών του 

στο πλαίσιο της λειτουργίας της διασύνδεσης, χωρίς την προηγούµενη 

έγγραφη συγκατάθεση του άλλου Συµβαλλοµένου Μέρους, µε την 

επιφύλαξη της διατήρησης κάθε υποχρεώσεως και δικαιώµατός του προς 

το αντισυµβαλλόµενο µέρος. 

6.4. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος δύναται να εκχωρήσει το δικαίωµα 

είσπραξης των απαιτήσεών του που απορρέουν από τη σχετική Σύµβαση 

∆ιασύνδεσης, σε αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα της Ελλάδος ή/ και του 

Εξωτερικού καθώς επίσης και σε εγγεγραµµένες στο οικείο Μητρώο του 

Υπουργείου Ανάπτυξης Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών.» 

9.6 Παράγραφος 9.5 

Προτείνεται η διαγραφή της τελευταίας φράσης: «και ο ΟΤΕ έχει δικαίωµα να 

προβεί σε κατάπτωση των εις χείρας του εγγυήσεων προς είσπραξη της 

οφειλής αυτής», κατ’ αντιστοιχία της Προσφοράς Αναφοράς ∆ιασύνδεσης 

ΟΤΕ 2014. 
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10 Σχόλια Προσαρτήµατος VIII – ∆ιαδικασία Μετάβασης  

10.1 Παράγραφος 2.3  

Θα πρέπει να προστεθεί διευκρίνιση σχετικά µε το εάν οι δοκιµές (όπως 

προδιαγράφονται στο Προσάρτηµα IV) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 

εντός των 90 ΗΗ ή εάν θα πραγµατοποιούνται µετά το πέρας της περιόδου 

αυτής. 

10.2 Παράγραφος 3.1  

Θα πρέπει ο επιµερισµός της κίνησης στους Πίνακες 1 και 2 να προσαρµοστεί 

στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 2.5. 

Σχετικά µε τον Πίνακα 2, σηµειώνεται αφενός ότι δεν µπορεί να ξεκινάει πριν 

από το Q3 του 2016, καθώς εκτιµάται ότι δεν είναι δυνατόν να τεθεί σε ισχύ 

νωρίτερα από τότε η εν λόγω Προσφορά Αναφοράς και αφετέρου θα πρέπει 

να προστεθούν ανοχές +/-10% σε όλα τα ποσοστά (κατ’ αναλογία και µε τον 

Πίνακα 1), δεδοµένου ότι ο όγκος κίνησης βασίζεται σε εκτιµήσεις.  

Περαιτέρω, στην τελευταία παράγραφο, ως ελάχιστη κίνηση για κάθε τρίµηνο 

προτείνεται να υπολογίζεται η απολογιστική κίνηση ευθύνης «παρόχου» και 

όχι «ΟΤΕ». 

10.3 Παράγραφος 3.2.1  

Θα πρέπει να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των βλαβών στο κείµενο 

που θα τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση και όχι στο τελικό κείµενο, ώστε να 

έχουν οι πάροχοι το περιθώριο σχολιασµού. 

10.4 Παράγραφος 3.2.3  

Ο πάροχος θα πρέπει να εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής χρέωσης 

µετατροπής σε όλες τις περιπτώσεις όπου η ευθύνη της καθυστέρησης δεν 

τον βαρύνει εξ’ ολοκλήρου, όπως π.χ. λόγω σφαλµάτων διαλειτουργικότητας 

µεταξύ του δικτύου του και του δικτύου του ΟΤΕ καθώς και όταν δεν υπάρχει 



 

VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 13 από 13 

Legal & External Affairs 

Τζαβέλα 1-3, 152 31 Χαλάνδρι   

Τηλέφωνο: 210 6702 000, 210 67 03 000,  Fax: 210 67 03 200 

www. vodafone.gr 

η απαιτούµενη διαθεσιµότητα του ΟΤΕ κατά την περίοδο των δοκιµών και της 

επίλυσης σφαλµάτων. 

10.5 Παράγραφος 3.2.5  

Προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη: «Ο ΟΤΕ και ο Τ.Π. λαµβάνουν υπόψη 

τους ότι η ∆ιασύνδεση SIP/IP µπορεί να λειτουργεί ως εφεδρική της 

∆ιασύνδεσης SS7/TDM και αντιστρόφως σε περίπτωση βλάβης κατά τη 

Μεταβατική Περίοδο. Σε περίπτωση µη τήρησης των συµφωνηµένων ορίων 

κίνησης λόγω εφεδρικής χρήσης κατά τη διάρκεια βλάβης όπως παραπάνω, 

δεν εφαρµόζονται τα τέλη µετάφρασης της παραγράφου 3.3.1.» 

10.6 Παράγραφος 3.3  

Η Vodafone έχει ήδη δηλώσει, σε προηγούµενες υποβολές σχολίων ότι δεν 

συµφωνεί µε τη λογική της επιβολής χρεώσεων από την ΟΤΕ Α.Ε για την 

µετατροπή του πρωτόκολλου (TDM – IP), καθώς και η ίδια υφίσταται 

επιπρόσθετα κόστη για τη µετατροπή του πρωτόκολλου (TDM – IP) στο 

δίκτυο της. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται εύλογο να µην εφαρµοστεί το 

µέτρο, τουλάχιστον κατά τους πρώτους τρεις (3) µήνες κάθε βήµατος, 

προκειµένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για να διαπιστωθούν και 

επιλυθούν τα όποια αρχικά προβλήµατα και να σταθεροποιηθεί η κίνηση. 

  

 


