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Παρατηρήςεισ επί τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ αναφορικά με:  
1) ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΙΗΓΗΗ ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. 26634/924/3-5-2007 «ΕΘΝΙΚΟ 
ΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΟΣΗΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» , ΚΑΙ  
2) ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΠ. ΕΕΣΣ 441/121/21-6-2007 «ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ 
ΕΚΧΩΡΗΗ ΣΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟΔΟΣΗΗ». 
 
 
Η εμφάνιςθ των νζων τεχνολογιϊν και υπθρεςιϊν και θ ανάπτυξθ ςτθν Ελλάδα νζων ςτακερϊν 
αςφρματων δικτφων κακιςτοφν απαραίτθτθ τθ ςυηιτθςθ για τθν κατανομι νομαδικϊν αρικμϊν. 
 
Για πολλζσ από αυτζσ τισ νζεσ υπθρεςίεσ θ διαλειτουργικότθτα με τισ παραδοςιακζσ υπθρεςίεσ 
φωνισ (π.χ. τθλεφωνικζσ υπθρεςίεσ που υποςτθρίηονται από φωνι PSTN, ISDN, ι κινθτά δίκτυα όπωσ 
το GSM) αποτελεί ζναν βαςικό παράγοντα επιτυχίασ και αυτό ςθμαίνει ότι αυτζσ οι υπθρεςίεσ 
χρειάηονται επαρκι πρόςβαςθ ςε αρικμοφσ για τουσ ςυνδρομθτζσ.  
 
Είναι ςυνεπϊσ ςαφζσ ότι πρζπει να εξεταςτεί το ενδεχόμενο νζων ταξινομιςεων αρικμοδότθςθσ, εκ 
των οποίων ζνα ξεχωριςτό φάςμα αρικμοδότθςθσ για τισ νομαδικζσ υπθρεςίεσ όπωσ αντίςτοιχα 
χρθςιμοποιείται για τισ κινθτζσ υπθρεςίεσ. Με αυτόν τον τρόπο κα είναι ςαφζσ ςτουσ καταναλωτζσ 
ότι οριςμζνεσ υπθρεςίεσ δεν μπορεί να είναι απολφτωσ ςυνδεδεμζνεσ με ζνα δίκτυο κινθτισ ι 
ςτακερισ τθλεφωνίασ. 
 
Ο ςκοπόσ τθσ φπαρξθσ τθσ νομαδικισ αρικμοδότθςθσ είναι να επιτρζψει ςτουσ ςυνδρομθτζσ τθ 
δυνατότθτα να εντοπίηουν εφκολα τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ και το δυνθτικό κόςτοσ που ςυνδζεται με 
τισ υπθρεςίεσ αυτζσ.  
 
Η Cosmoline μζςω του δικτφου WiMax ζχει ςχεδιάςει τθν είςοδο νζων υπθρεςιϊν, ςτθν αγορά 
τθλεπικοινωνιϊν τθσ Ελλάδοσ, ζτςι ϊςτε να αυξιςει τθν ανταγωνιςτικότθτα προσ όφελοσ του 
καταναλωτι, και παράλλθλα να εξαςφαλίςει βελτιϊςεισ και μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα του 
δικτφου τθσ.  
 
Σφμφωνα με το ECC Report no 59 “Numbering for VoIP Services”, 16 December 2004 και κεωρϊντασ 
ότι:   

 οι VoIP υπθρεςίεσ αποτελοφν υποκατάςτατο των παραδοςιακϊν υπθρεςιϊν φωνισ (PSTN, 
ISDN, GSM) 

 οι υπθρεςίεσ αυτζσ ζχουν ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ για τθν αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ 

 οι εν λόγω υπθρεςίεσ, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, δεν ςυνδζονται με μια ςυγκεκριμζνθ 
γεωγραφικι κζςθ και ότι οι υπθρεςίεσ μποροφν να παρζχονται από οποιοδιποτε ςτακερό 
ςθμείο για τισ ειςερχόμενεσ και εξερχόμενεσ κλιςεισ  

 θ κατανομι αρικμοδότθςθσ κα πρζπει να είναι τεχνολογικά ουδζτερθ, φιλικι προσ τον 
χριςτθ, χωρίσ διακρίςεισ μεταξφ των παρόχων, κατατοπιςτικι για τον χριςτθ, ιδίωσ όςον 
αφορά τθν διαφάνεια των τιμολογίων 

 
1. προτείνουμε τον οριςμό μίασ νζασ ςειράσ νομαδικϊν αρικμϊν για VoIP υπθρεςίεσ. Αυτι θ ςειρά 

κα περιλαμβάνει  τθν κατανομι των αρικμϊν για υπθρεςίεσ που παρζχονται ςε ςτακερι κζςθ 
από δίκτυα ΣΑΠ αλλά δεν είναι εφικτό να χρθςιμοποιοφνται μόνο από μία δεδομζνθ 
γεωγραφικι κζςθ. Εξάλλου, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 2008/411/ΕΚ 



 
  

   

 

 

 

τα κράτθ-μζλθ κα πρζπει άμεςα να δϊςουν τθν δυνατότθτα για ανάπτυξθ δικτφων ςτακερϊν, 
νομαδικϊν και κινθτϊν υπθρεςιϊν ςτθν φαςματικι περιοχι 3,4 – 3,6 GHz ωσ ςημαντικό 
ςτοιχείο για τθ φγκλιςη (Convergence). Συνακόλουκα λοιπόν επιβάλλεται αφενόσ θ κατάλλθλθ 
τροποποίθςθ του ΕΚΚΖΣ, θ διαδικαςία τθσ οποίασ ζχει ιδθ ξεκινιςει από τθν ΕΕΤΤ και αφετζρου 
κα πρζπει να γίνει και θ ςχετικι τροποποίθςθ του ΕΣΑ, ϊςτε να επιτρζπεται θ αρικμοδότθςθ και 
των φορθτϊν ι κινθτϊν τερματικϊν ςυςκευϊν για τθν λιψθ  υπθρεςιϊν φωνισ WiMAX (mobile 
WiMAX).  

 
Οι επιλογζσ για το φάςμα των νομαδικϊν αρικμϊν κεωροφμε ότι μπορεί να είναι: 

1. Γεωγραφικοί αρικμοί  
2. Νζο φάςμα νομαδικϊν αρικμϊν 
3. Μθ Γεωγραφικοί αρικμοί με χρζωςθ ίςθ με τθν χρζωςθ των γεωγραφικϊν αρικμϊν.  
4. Προςωπικοί αρικμοί 

 
Για όλα τα ανωτζρω και για τθ διαςφάλιςθ του ιςότιμου ανταγωνιςμοφ πιςτεφουμε ότι θ καλφτερθ 
λφςθ είναι είτε θ δθμιουργία νζασ αρικμοδοτικισ ςειράσ για τισ νομαδικζσ υπθρεςίεσ με χρζωςθ ίςθ 
με αυτι των γεωγραφικϊν είτε θ κατανομι αρικμϊν για τισ νομαδικζσ υπθρεςίεσ από το φάςμα των 
δεςμευμζνων αρικμϊν για γεωγραφικοφσ αρικμοφσ.  
 
 


