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1 Εισαγωγή  

Το παρόν κείµενο παραθέτει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της Vodafone–Πάναφον 

ΑΕΕΤ (εφεξής Vodafone) αναφορικά µε την τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 

«Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού 

Σχεδίου Αριθµοδότησης», όπως ισχύει. 

 

2 Σχόλια επί των προτεινόµενων από την ΕΕΤΤ άρθρων 

Η Vodafone είναι σύµφωνη µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις της ΕΕΤΤ οι οποίες 

αφορούν τον ορισµό ειδικών αριθµοσειρών για τυχερά παίγνια ή εράνους και τη 

ρύθµιση συγκεκριµένων θεµάτων σχετικά µε την καταβολή των τελών αριθµοδοτικών 

πόρων. 

 

3 Γενικά σχόλια (παράγραφος 8.α. του Τµήµατος Β του 

άρθρου 10) 

Η Vodafone διαφωνεί µε την ηµεροµηνία εφαρµογής 5ψηφίων/6ψηφίων 

προθεµάτων, συνοδευόντων των επιπλέον ψηφίων ταυτότητας του κέντρου 

µεταγωγής, η οποία τέθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις των παρόχων, 

στα πλαίσια της τελευταίας διαβούλευσης, περί των τεχνολογικών περιορισµών οι 

οποίοι αναπόφευκτα έχουν προ δεκαετίας επιβληθεί, κατά την αρχική υλοποίηση της 

φορητότητας. 

 

Η Εταιρία µας αντιλαµβάνεται την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσµατικής 

διαχείρισης των αριθµοδοτικών πόρων, και για αυτό το λόγο προτίθεται να 

υποστηρίξει την εφαρµογή των αλλαγών αυτών ανεξαρτήτως του µεγάλου ύψους της 

επένδυσης την οποία θα πρέπει να επιβαρυνθεί.  

 

 

Ωστόσο, η πολυπλοκότητα της υλοποίησης σε συνδυασµό µε τους χρονικούς 

περιορισµούς που αυτή επιβάλλει καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της 
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προετοιµασίας του δικτύου πριν την εκπνοή της προθεσµίας της 2ας Νοεµβρίου, 

2014.  

 

Συγκεκριµένα, στην παρούσα υλοποίηση του δικτύου η Vodafone χρησιµοποιεί για τη 

δροµολόγηση του προθέµατος φορητότητας  το πρωτόκολλο σηµατοδοσίας MAP. 

 Το συγκεκριµένο πρωτόκολλο δέχεται 15 ψηφία στο πεδίο ‘MSRN’ 

(CC+MNP+MSISDN) και µε τη χρήση του τριψήφιου προθέµατος ήδη αξιοποιούνται 

όλα τα  ψηφία. Ως εκ τούτου είναι αδύνατη η προσθήκη επιπλέον ψηφίων πέραν των 

τριών στο πρόθεµα δροµολόγησης για τον προσδιορισµό της ταυτότητας τους 

δικτύου.  

 

Θα θέλαµε να διαβεβαιώσουµε ότι η Vodafone άµεσα από την έκδοση της σχετικής 

Απόφασης της ΕΕΤΤ για τη θέσπιση των 4ψηφίων/5ψηφίων προθεµάτων ενηµέρωσε 

επισήµως τον προµηθευτή των εµπλεκόµενων συστηµάτων του δικτύου προκειµένου 

να πραγµατοποιηθεί ανάλυση εφικτότητας, να προταθεί πλάνο σχεδιασµού και 

υλοποίησης, και να καθοριστεί το πλάνο δοκιµών το οποίο θα διασφαλίσει την 

επίλυση δυσλειτουργιών πριν την οµαλή ένταξη των αλλαγών τόσο στο λειτουργικό 

δίκτυο της Εταιρίας, όσο και στη διασύνδεση µε τα λειτουργικά δίκτυα των 

υπολοίπων παρόχων.  

 

Η επικρατέστερη λύση αυτή τη στιγµή είναι η παραµετροποίηση συγκεκριµένου 

πεδίου του MAP πρωτοκόλλου ώστε να διαχωριστεί το πρόθεµα φορητότητας από το 

MSISDN (αριθµός κλήσης).  

 

Ωστόσο, ο εν λόγω προµηθευτής µέχρι και σήµερα δεν ήταν σε θέση να παραδώσει 

στη Vodafone ένα ολοκληρωµένο προσχέδιο της υλοποίησης και του αντίστοιχου 

χρονοδιαγράµµατος, καθότι δεν έχει ολοκληρωθεί εκ µέρους του η διερεύνηση για 

την αλληλεπίδραση µε υφιστάµενα και υπό εξέλιξη έργα που αφορούν τα εν λόγω 

συστήµατα, η οποία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 

δικτύου και την άρτια ολοκλήρωση των έργων αυτών. 
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Για την διασφάλιση αρκετού χρόνου υλοποίησης προκειµένου να επιλυθούν οι 

ανωτέρω περιγραφόµενοι και πέραν κάθε υπαιτιότητας της Vodafone τεχνολογικοί 

περιορισµοί καλούµε την Αρχή Σας να µην διαθέσει προς εκχώρηση, ακόµα και 

µετά τη 2α Νοεµβρίου του έτους 2014, προθέµατα δροµολόγησης τα οποία θα 

επεκτείνονται σε περισσότερα από τρία ψηφία µέχρι εξαντλήσεως των 

διαθέσιµων 3-ψήφιων προθεµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των πόρων 

που θα συγκεντρωθούν από τις ενέργειες της Αρχής Σας για την ανάκληση 

προθεµάτων που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί εντός ενός έτους από την 

εκχώρησή τους ή δεν έχουν επιστραφεί ως έπρεπε κατόπιν προηγούµενων 

εταιρικών συγχωνεύσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Εταιρία µας θα µπορέσει να 

αξιοποιήσει, µέσω αυτής της άτυπης αλλά σε κάθε περίπτωση υψίστης σηµασίας 

παράταση αρκετών µηνών, τον επιπλέον χρόνο προκειµένου να ολοκληρώσει τον 

σχεδιασµό και την υλοποίηση της νέας αρχιτεκτονικής. 

 

 


