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Ι. Πρόλογος 

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση έχει συνταχθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και αφορά σε θέματα που άπτονται του πλαισίου συγκριτικής 

αξιολόγησης των εναλλακτικών επιλογών προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το υπό 

ανάπτυξη υποσύστημα του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου του Συστήματος Παρακολούθησης 
Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ. 

Στo πλαίσιο υλοποίησης της Α’ φάσης του Έργου «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών 

και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής» ο Ανάδοχος του Έργου, προβλέπεται να προχωρήσει 

σε μελέτη και εφαρμογή αλγορίθμου για τη συγκριτική αξιολόγηση των λιανικών τιμολογίων 
υπηρεσιών των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  

Στο παρόν κείμενο διαβούλευσης, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει αναλυτική παρουσίαση του 

προτεινόμενου προς υλοποίηση αλγορίθμου, και πιο συγκεκριμένα, των παραμέτρων εισόδου 

που προβλέπονται, των βημάτων εξαγωγής αποτελεσμάτων, της μαθηματικής προσέγγισης 

που τον διέπει,  καθώς και των υποθέσεων-παραδοχών που γίνονται για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του, προκειμένου να λάβει απόψεις και σχόλια από όλους 

τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα ανωτέρω. Συνοδευτικά, είναι διαθέσιμο για τους 

παρόχους υλικό τεκμηρίωσης που αφορά στην παρουσίαση και στη μοντελοποίηση του 
μορφότυπου και του σχήματος δεδομένων. 

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει είκοσι δύο (22) ημέρες στο διάστημα από 13/02/2015 

έως 06/03/2015.  

Οι απαντήσεις απαιτείται να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε 

ηλεκτρονική μορφή, όχι αργότερα από την ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης και ώρα 

13:00 µµ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα 

δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν 

εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου 

να μην δημοσιευθούν.   

• Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:  

«Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης του 

Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου της ΕΕΤΤ» 

• Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι  
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Αττική  

 

Καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : espa_paratiritirio@eett.gr 

 

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ 

διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να 

υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 
espa_paratiritirio@eett.gr 

Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της περί διενέργειας δημοσίων διαβουλεύσεων, 

ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της 

ίσης μεταχείρισης και της τεχνολογικής ουδετερότητας, και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που 

διατυπώθηκαν στην εκάστοτε δημόσια διαβούλευση πριν καταλήξει στην υιοθέτηση 

αποφάσεων/μέτρων επί θεμάτων τα οποία εξετάσθηκαν σε αυτήν, χωρίς ωστόσο να 

δεσμεύεται ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που ενδέχεται να ακολουθήσει.  
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1. Εισαγωγή 

Στo πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Παρατηρητήριο Τιµών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδροµικών Προϊόντων 

Λιανικής”  ο Ανάδοχος του Έργου σχεδίασε πλαίσιο για τη συγκριτική αξιολόγηση των λιανικών τιµολογίων 

υπηρεσιών των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται αναλυτικά όλες οι σχετικές 

πληροφορίες γύρω από αυτό το πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης, το οποίο κωδικοποιείται εφεξής ως 

«Αλγόριθµος». Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος εισαγωγής των κριτηρίων χρήσης από τον χρήστη 

του Συστήµατος και η διαδικασία που ακολουθείται από τον Αλγόριθµο για την συγκριτική παρουσίαση των 

προϊόντος που ικανοποιούν τα δεδοµένα χρήσης για το σύνολο των υπηρεσιών. 

Για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού και διαφανούς εργαλείου σύγκρισης των προγραµµάτων σταθερής και 

κινητής τηλεφωνίας και internet (broadband), κρίθηκε σκόπιµη η καταγραφή του αλγορίθµου που θα υλοποιηθεί, 

ο τρόπος µε τον οποίο θα χρησιµοποιεί τις παραµέτρους που θα δέχεται σαν είσοδο, η µαθηµατική προσέγγιση 

που θα τον ορίζει,  ο τρόπος που θα εξάγει αποτελέσµατα καθώς και παραδοχές που γίνονται για την 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία του αλλά και οι παράµετροι που δεν θα επηρεάζουν τα εξαγόµενα αποτελέσµατα 

του αλγορίθµου. 

Προκειµένου ο χρήστης να προβαίνει σε συγκριτικές αξιολογήσεις των τιµολογίων πρέπει να καταχωρίσει αρκετά 

κριτήρια αναζήτησης . Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα προσδιορισµού ενός µεταβλητού αριθµού κριτηρίων 

αναζήτησης, τα οποία θα εµφανίζονται µε ιεράρχηση από το γενικότερο προς το ειδικότερο, ούτως ώστε αφενός 

να διευκολύνεται ο χρήστης κατά την καταχώρηση των πληροφοριών επιλέγοντας το βάθος και την 

πολυπλοκότητα των κριτηρίων αναζήτησης, και αφετέρου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των 

υπολογιστικών πόρων του συστήµατος και η ταχύτερη δυνατή εµφάνιση των αποτελεσµάτων.  

Στόχος είναι να παραχθούν εικονικοί λογαριασµοί που θα αντιπροσωπεύουν τη χρήση µε βάση τα εισαχθέντα 

κριτήρια. Κατόπιν αυτοί οι λογαριασµοί θα τιµολογηθούν για κάθε ένα από τα προϊόντα που ικανοποιούν όλα τα 

κριτήρια που έχουν επιλεχθεί. Το αποτέλεσµα που θα προκύψει θα είναι µια ταξινοµηµένη λίστα βάσει της 

εκτιµούµενης χρέωσης που προκύπτει για το χρήστη αν επιλέξει καθένα από αυτά τα προϊόντα. 
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2. Παράµετροι Εισόδου Χρήστη 

Ο αλγόριθµος δέχεται ως παραµέτρους εισόδου τις τιµές που ορίζει ο χρήστης ως κριτήρια χρήσης στο 

υποσύστηµα Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τυποποιηµένων Τιµολογιακών Στοιχείων (Παρατηρητήριο).  

Η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων χρήσης εµφανίζεται στο ακόλουθο διάγραµµα.  

  

Σχήµα 2.1 Γενικό ∆ιάγραµµα Καταχώρησης Στοιχείων Χρήσης 
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Η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων χρήσης περιγράφεται ακολούθως.  

Ο χρήστης αρχικά καλείται να δηλώσει το είδος συνδροµητή. Πιο συγκεκριµένα δύναται να δηλώσει αν επιθυµεί 

να αναζητήσει προϊόντα, τα οποία προσφέρονται για ιδιωτική ή επαγγελµατική χρήση, αν είναι συνταξιούχος, 

φοιτητής, άνεργος, ΑΜΕΑ. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι: 

� Επαγγελµατίας 

� Φοιτητής 

� Συνταξιούχος 

� Άνεργος 

� ΑΜΕΑ 

Εν συνεχεία, ο χρήστης επιλέγει τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν, ανεξαρτήτως του τρόπου συνδυασµού 

αυτών. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι:  

� Κινητή Τηλεφωνία 

� Σταθερή Τηλεφωνία 

� Σταθερή Ευρυζωνική Πρόσβαση 

� Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση 

� Συνδροµητική Τηλεόραση 

 Σηµειώνεται πως υπάρχει η δυνατότητα συνδυασµού των παραπάνω υπηρεσιών, επιλέγοντας  περισσότερες της 

µιας τιµές. 

Η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων χρήσης περιγράφεται ακολούθως. Οι αρχικές παράµετροι χρήσης της 

εφαρµογής αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:  

Γενικό Προφίλ Χρήστη  

Είδος Συνδροµητή 

� Επαγγελµατίας 
� Φοιτητής 
� Συνταξιούχος 
� Άνεργος 
� ΑΜΕΑ 

Είδος Υπηρεσιών (δυνατότητα πολλαπλής επιλογής) 

� Κινητή Τηλεφωνία 
� Σταθερή Τηλεφωνία 
� Σταθερή Ευρυζωνική Πρόσβαση 
� Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση 
� Συνδροµητική Τηλεόραση 

Πίνακας 2.1. Γενικό Προφίλ Χρήστη 
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2.1. Κινητή Τηλεφωνία 

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την υπηρεσία Κινητής Τηλεφωνίας έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ένα 

από τα προκαθορισµένα προφίλ χρήσης για την κινητή τηλεφωνία. Τα προφίλ χρήσης θα δίνουν σε παραµέτρους 

χρήσης προκαθορισµένες τιµές από την ΕΕΤΤ, οι οποίες προέρχονται είτε από στοιχεία που συλλέγει απευθείας 

από τους παρόχους, είτε από τιµές που χρησιµοποιούνται διεθνώς. Οι προκαθορισµένες τιµές οι οποίες και θα 

ορίζουν το κάθε προφίλ χρήσης δύναται να µεταβάλλονται από την ΕΕΤΤ, προκειµένου τα προφίλ αυτά να 

αντιπροσωπεύουν καλύτερα την τρέχουσα αγορά τηλεπικοινωνιών. ∆εδοµένου ότι για τον καθορισµό των 

προκαθορισµένων τιµών λαµβάνονται υπόψη επίσηµα στατιστικά στοιχεία τόσο της ελληνικής όσο και της 

ευρωπαϊκής αγοράς µέσω του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η αλλαγή αυτών θα γίνεται 

κατόπιν ανανέωσης των δεδοµένων αυτών ή επίσηµης θέσπισης νέων από την ΕΕΤΤ. Τα στοιχεία χρήσης που θα 

καθορίζονται από τα προφίλ χρήσης δύναται να τροποποιήσει στη συνέχεια ο χρήστης προκειµένου να 

αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις ανάγκες της σύγκρισης που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα προφίλ χρήσης που έχουν δηµιουργηθεί από τον Οργανισµό 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) όπου περιγράφονται τα διαφορετικά καταναλωτικά πρότυπα 

για διαφορετικά είδη χρηστών, σύµφωνα µε τα δεδοµένα κίνησης και κατανάλωσης που έχουν συλλεχθεί από τις 

χώρες µέλη του Οργανισµού. Για την κινητή τηλεφωνία, έχουν δηµιουργηθεί 4 προφίλ χρήσης µε γνώµονα τον 

αριθµό των κλήσεων, όπως παρουσιάζεται κατωτέρω : 

Προφίλ Χρήσης 

 Λεπτά Οµιλίας 
Αριθµός 
Μηνυµάτων 

Όγκος 
∆εδοµένων 

 Προς Σταθερά Προς Κινητά1   

Προφίλ 1 9.6 42,84 100 100 ΜΒ 

Προφίλ 2 35.7 157,7 140 500 ΜΒ 

Προφίλ 3 84 490.2 225 1 GB 

Προφίλ 4 239.4 1548 350 2 GB 

Πίνακας 2.1.1 Προκαθορισµένα Προφίλ Χρήστη Κινητής 

Τέλος, για κάθε προφίλ χρήσης ορίζεται και η διάρκεια κλήσης για χρήση εντός και εκτός δικτύου αναλόγως τον 

προορισµό προς αναφέρεται ακολούθως: 

∆ιάρκεια Κλήσεων (λεπτά/κλήση) 
 

 Προς Σταθερά Προς Κινητά 

Προφίλ 1 2.0 1.7 

Προφίλ 2 2.1 1.9 

Προφίλ 3 2.0 1.9 

Προφίλ 4 1.9 2.0 

Πίνακας 2.1.2 Προκαθορισµένα Προφίλ ∆ιάρκειας 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυµεί να δηλώσει κάποιο από τα προκαθορισµένα προφίλ, δύναται να 

καταχωρήσει ο ίδιος τα επιθυµητά κριτήρια χρήσης, όπως αναλύεται στη συνέχεια. Σηµειώνεται ότι οι τιµές των 

                                                           

1
 Ο αριθµός των κλήσεων voicemail συµπεριλαµβάνεται στις κλήσεις προς κινητά 
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κριτηρίων αναζήτησης που εισάγει στο Σύστηµα ο χρήστης αφορούν σε περίοδο κατανάλωσης ενός µήνα (30 

ηµερών). Για διευκόλυνση κατά την καταχώρηση ο χρήστης δύναται να καταχωρεί και τιµές κριτηρίων που 

αφορούν µία (1) ηµέρα, όπου και σε αυτή την περίπτωση το σύστηµα θα αναγάγει τις καταχωρηµένες τιµές σε 

µηνιαίες για την πραγµατοποίηση των υπολογισµών.    

1. Ο χρήστης καλείται αρχικά να επιλέξει το είδος συµβολαίουπου επιθυµεί, έχοντας ως επιλογές 

«Προπληρωµένη Τηλεφωνία», «Πρόγραµµα Συµβολαίου» και «Οποιοδήποτε».  Η επιλογή «Οποιοδήποτε», η 

οποία θα είναι και η προκαθορισµένη, δηλώνει πως στην διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης θα 

συµπεριληφθούν τόσο προγράµµατα προπληρωµένης τηλεφωνίας όσο και προγράµµατα συµβολαίου. 

2. Αν επιλέξει «Πρόγραµµα Συµβολαίου», τότε πρέπει να οριστεί επίσης η επιθυµητή διάρκεια συµβολαίου 

της υπηρεσίας. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι: Χωρίς ∆έσµευση/ έως 12 µήνες/έως 18 µήνες/έως 24 µήνες/ 

Οποιοδήποτε. Η επιλογή «Χωρίς ∆έσµευση» αναφέρεται σε προϊόντα τα οποία ο πελάτης µπορεί να διακόψει 

οποιαδήποτε στιγµή χωρίς να έχει πρόσθετη επιβάρυνση, πέραν της περιοδικής χρέωσης (µηνιαία/διµηνιαία) 

στην οποία βρίσκεται ο πελάτης. Η επιλογή «Οποιοδήποτε», η οποία θα είναι και η προκαθορισµένη, δηλώνει 

πως ο χρήστης δεν θέτει περιορισµό στην διάρκεια συµβολαίου, εποµένως στη συγκριτική αξιολόγηση θα 

συµπεριληφθούν όλα τα προϊόντα ανεξαρτήτως διάρκειας παγίου, συµπεριλαµβανοµένων και των «αορίστου 

χρόνου» . Επίσης, σηµειώνεται ότι οι επιλογές όσον αφορά τη διάρκεια δέσµευσης θα προκύπτουν από τα 

δεδοµένα των προϊόντων που βρίσκονται αποθηκευµένα στην Βάση ∆εδοµένων του Συστήµατος. 

 

Εν συνεχεία, ο χρήστης ορίζει τα κριτήρια χρήσης που αφορούν κλήσεις φωνής.  

Η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων χρήσης για τις κλήσεις φωνής κινητής τηλεφωνίας εµφανίζεται στο 

ακόλουθο διάγραµµα: 
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 Σχήµα 2.2 ∆ιάγραµµα Καταχώρησης Στοιχείων Κλήσεων Φωνής Κινητής Τηλεφωνίας 
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Ακολουθεί η επεξήγηση της διαδικασίας: 

3. Αρχικά, ο χρήστης ορίζει τον συνολικό χρόνο που καταναλώνει από το κινητό του για εθνικές κλήσεις 

φωνής (ανεξαρτήτως προορισµού)  στην παράµετρο «Χρόνος Οµιλίας». 

Εφόσον το επιθυµεί, µπορεί να εξατοµικεύσει περαιτέρω την χρήση του ορίζοντας ως διακριτές τιµές τους 

χρόνους οµιλίας που καταναλώνει προς κινητά και σταθερά. Συγκεκριµένα, ορίζονται τα εξής κριτήρια 

χρήσης: 

4.1. Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά 

∆ίνεται η δυνατότητα στο χρήστη περαιτέρω ανάλυσης του τρόπου κατανάλωσης του χρόνου οµιλίας 

προς κινητά, ορίζοντας: 

4.1.1. Μέση διάρκεια κλήσης προς κινητά  

4.1.2. Μια από τις ακόλουθες παραµέτρους: 

� 4.1.2.1 Ποσοστό οµιλίας προς πάροχο κινητής: αφορά τον χρόνο οµιλίας προς τον 

πάροχο/παρόχους που θα δηλώσει ο χρήστης. ∆ίνεται η δυνατότητα ορισµού της 

παραµέτρου για έως Ν παρόχους, όπου Ν παραµετρική τιµή η οποία ορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Για κάθε έναν από τους Ν παρόχους ο χρήστης δύναται να δηλώσει 

διαφορετική µέση διάρκεια κλήσης: 

4.1.2.1.1 Μέση διάρκεια κλήσεων προς πάροχο κινητής 

� 4.1.2.2 Ποσοστό οµιλίας προς κινητά ίδιου παρόχου: αφορά τον χρόνο οµιλίας που 

καταναλώνει ο χρήστης για κλήσεις εντός του δικτύου του παρόχου ο οποίος προσφέρει το 

προϊόν. Συµπληρώνοτας αυτό το κριτήριο, ο χρήστης δηλώνει τον χρόνο που επιθυµεί να 

καταναλώσει για κλήσεις προς τον ίδιο πάροχο στον οποίο ανήκει προϊόν που του 

προτείνεται. Για παράδειγµα, έστω ότι στα αποτελέσµατα της συγκριτικής αξιολόγσης 

περιλαµβάνονται δύο προϊόντα, του Παρόχου Α και του Παρόχου Β. Για το πρώτο προϊόν, ο 

χρόνος οµιλίας που δηλώνεται σε αυτή την παράµετρο αφορά κλήσεις προς κινητά του 

Παρόχου Α, ενώ για το δεύτερο προϊόν αφορά κλήσεις προς κινητά του Παρόχου Β. Ο 

χρήστης δύναται επίσης να ορίσει µέση διάρκεια κλήσεων προς κινητά ίδιου παρόχου: 

� 4.1.2.1.2 Μέση διάρκεια κλήσεων προς κινητά ίδιου παρόχου 

� 4.1.2.3 Ποσοστό οµιλίας προς κινητά ίδιου προϊόντος: αφορά τον χρόνο οµιλίας που 

καταναλώνει ο χρήστης για κλήσεις προς το ίδιο το προτεινόµενο προϊόν. Για παράδειγµα, 

έστω ότι στα αποτελέσµατα της συγκριτικής αξιολόγσης αναφέρονται δύο προϊόντα, Προϊόν 

Α και Προϊόν Β. Για το πρώτο προϊόν, ο χρόνος οµιλίας που δηλώνεται σε αυτή την 

παράµετρο αφορά κλήσεις προς συνδροµητές του Προϊόντος Α, ενώ για το δεύτερο προϊόν 

αφορά κλήσεις προς συνδροµητές του Προϊόντος Β. Ο χρήστης δύναται επίσης να ορίσει 

µέση διάρκεια κλήσεων προς κινητά ίδιου προϊόντος: 

4.1.2.1.3 Μέση διάρκεια κλήσεων προς κινητά ίδιου προϊόντος 

4.1.a Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Κινητά Τα Σαββατοκύριακα 
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4.1.b Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Κινητά Σε Συγκεκριµένες Ώρες 

4.2. Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά 

Κατ’ αντίστοιχο τρόπο, δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης του χρόνου οµιλίας προς σταθερά, ορίζοντας: 

4.2.1. Μέση διάρκεια κλήσεις προς σταθερά. 

4.2.2. Μια από τις ακόλουθες παραµέτρους: 

� 4.2.2.1. Ποσοστό οµιλίας προς πάροχο σταθερής: αφορά τον χρόνο οµιλίας προς τον 

πάροχο/παρόχους σταθερής που θα δηλώσει ο χρήστης. ∆ίνεται η δυνατότητα ορισµού της 

παραµέτρου για έως Ν παρόχους, όπου Ν παραµετρική τιµή η οποία ορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Για κάθε έναν από τους Ν παρόχους ο χρήστης δύναται να δηλώσει 

διαφορετική µέση διάρκεια κλήσης: 

4.2.2.1.1. Μέση διάρκεια κλήσεων προς πάροχο σταθερής 

� 4.2.2.2. Ποσοστό οµιλίας προς σταθερά ίδιου παρόχου: αφορά τον χρόνο οµιλίας που 

σκοπεύει να καταναλώσει ο χρήστης για κλήσεις προς σταθερά ίδιου παρόχου στον οποίο 

ανήκει το προς εξέταση προϊόν. Ο χρήστης δύναται επίσης να ορίσει µέση διάρκεια κλήσεων 

προς σταθερά ίδιου παρόχου: 

4.1.2.1.2 Μέση διάρκεια κλήσεων προς σταθερά ίδιου παρόχου 

4.2.a Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Σταθερά Τα Σαββατοκύριακα 

4.2.b Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Σταθερά Σε Συγκεκριµένες Ώρες 

4.3.  Χρόνος Οµιλίας προς Χώρα Εξωτερικού 

Ο χρήστης, εφόσον το επιθυµεί, ορίζει τον χρόνο οµιλίας που καταναλώνει για κλήσεις προς διεθνείς 

προορισµούς. Σηµειώνεται πως η καταχώρηση των λεπτών οµιλίας γίνεται στην παράµετρο «Χρόνος 

Οµιλίας προς Χώρα Εξωτερικού», η οποία συµπληρώνεται για κάθε προορισµό που δηλώνεται από τον 

χρήστη. ∆ίνεται η δυνατότητα δήλωσης της παραµέτρου για έως Ν χώρες, όπου Ν παραµετρική τιµή, 

η οποία θα προκαθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για την περαιτέρω ανάλυση της χρήσης, 

δύναται να ορισθούν για κάθε προορισµό ο χρόνος οµιλίας που καταναλώνεται προς κινητά και προς 

σταθερά. Πιο συγκεκριµένα ορίζονται τα ακόλουθα: 

4.3.1. Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά Χώρας Εξωτερικού 

Ο χρήστης ορίζει τον χρόνο οµιλίας που καταναλώνει προς κινητά του εξωτερικού, 

συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες τιµές της παραµέτρου για κάθε προορισµό που επιθυµεί να 

δηλώσει.  

4.3.1.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Κινητά Χώρας Εξωτερικού 

Για περαιτέρω ανάλυση της παραµέτρου, ο χρήστης δύναται να ορίσει την µέση  διάρκεια των 

κλήσεων που πραγµατοποιεί προς τα  κινητά της χώρας εξωτερικού στην οποία αναφέρεται. 

    4.3.2. Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά Χώρας Εξωτερικού 
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Ο χρήστης ορίζει τον χρόνο οµιλίας που καταναλώνει προς σταθερά του εξωτερικού, 

συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες τιµές της παραµέτρου για κάθε προορισµό που επιθυµεί  να 

δηλώσει. 

4.3.2.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Σταθερά Χώρας Εξωτερικού 

Για περαιτέρω ανάλυση της παραµέτρου, ο χρήστης δύναται να ορίσει την µέση διάρκεια των 

κλήσεων που πραγµατοποιεί προς τα σταθερά της χώρας εξωτερικού στην οποία αναφέρεται. 

4.4.  Χρόνος Οµιλίας κατά την Περιαγωγή 

Ο χρήστης, εφόσον το επιθυµεί, ορίζει τον χρόνο οµιλίας που καταναλώνει για κλήσεις κατά την 

περιαγωγή. Σηµειώνεται πως η καταχώρηση των λεπτών οµιλίας γίνεται στην παράµετρο «Χρόνος 

Οµιλίας κατά την Περιαγωγή», η οποία συµπληρώνεται για κάθε προορισµό (χώρα) που δηλώνεται 

από τον χρήστη. ∆ίνεται η δυνατότητα δήλωσης της παραµέτρου για έως Ν χώρες, όπου Ν 

παραµετρική τιµή, η οποία θα προκαθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για την περαιτέρω 

ανάλυση της χρήσης, δύναται να ορισθούν για κάθε προορισµό ο χρόνος οµιλίας που καταναλώνεται 

προς κινητά και προς σταθερά Ελλάδας καθώς και οι αντίστοιχες µέσες διάρκειες κλήσεων. Στην 

περίπτωση αυτή µπορούν να οριστούν τα ακόλουθα: 

4.4.1. Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά Ελλάδας 

Ο χρήστης ορίζει τον χρόνο οµιλίας που καταναλώνει προς κινητά Ελλάδας κατά την Περιαγωγή, 

συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες τιµές της παραµέτρου για κάθε προορισµό που επιθυµεί να 

δηλώσει.  

4.4.1.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Κινητά Ελλάδας 

Για περαιτέρω ανάλυση της παραµέτρου, ο χρήστης δύναται να ορίσει την µέση  διάρκεια των 

κλήσεων που πραγµατοποιεί προς κινητά Ελλάδας. 

    4.4.2. Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά Ελλάδας 

Ο χρήστης ορίζει τον χρόνο οµιλίας που καταναλώνει προς σταθερά Ελλάδας κατά την 

Περιαγωγή, συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες τιµές της παραµέτρου για κάθε προορισµό που 

επιθυµεί  να δηλώσει. 

4.4.2.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Σταθερά Ελλάδας 

Για περαιτέρω ανάλυση της παραµέτρου, ο χρήστης δύναται να ορίσει την µέση διάρκεια των 

κλήσεων που πραγµατοποιεί προς τα σταθερά Ελλάδας. 

4.5. Χρόνος Οµιλίας Ενδοεταιρικών Κλήσεων  

Εφόσον έχει επιλεχθεί η τιµή «Επαγγελµατίας» στην παράµετρο «Είδος Συνδροµητή», ο χρήστης 

δύναται να ορίσει τον χρόνο οµιλίας που καταναλώνει σε ενδοεταιρικές κλήσεις, καταχωρώντας  τον 

χρόνο που καταναλώνεται προς ενδοεταιρικά σταθερά και κινητά. 

4.5.1. Χρόνος Οµιλίας προς Ενδοεταιρικά Κινητά 

Ο χρήστης ορίζει τον χρόνο οµιλίας που καταναλώνει προς ενδοεταιρικά κινητά.  
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4.5.1.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Ενδοεταιρικά Κινητά 

Για περαιτέρω ανάλυση της παραµέτρου, ο χρήστης δύναται να ορίσει την µέση διάρκεια των 

κλήσεων που αφορούν ενδοεταιρικές κλήσεις προς κινητά. 

4.5.2. Χρόνος Οµιλίας προς Ενδοεταιρικά Σταθερά 

Ο χρήστης ορίζει τον χρόνο οµιλίας που καταναλώνει προς ενδοεταιρικά σταθερά.  

4.5.2.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Ενδοεταιρικά Σταθερά 

Για περαιτέρω ανάλυση της παραµέτρου, ο χρήστης δύναται να ορίσει την µέση    διάρκεια 

των κλήσεων που αφορούν ενδοεταιρικές κλήσεις προς  σταθερά. 

Στην συνέχεια, ο χρήστης ορίζει αν καταναλώνει µηνύµατα από το κινητό του 

Η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων χρήσης για την υπηρεσία µηνυµάτων εµφανίζεται στο ακόλουθο 

διάγραµµα: 
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Σχήµα 2.3 ∆ιάγραµµα Καταχώρησης Στοιχείων Μηνυµάτων 

Η καταχώρηση των κριτηρίων γίνεται δηλώνοντας τις εξής παραµέτρους: 

5. Τον συνολικό αριθµό µηνυµάτων που καταναλώνει στην παράµετρο «Αριθµός Μηνυµάτων». 
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5.1. Εφόσον ο χρήστης επιθυµεί περαιτέρω ανάλυση της χρήσης του, δύναται να ορίσει µια από τις 

ακόλουθες παραµέτρους: 

� 5.1.1. Ποσοστό Μηνυµάτων προς Κινητά ίδιου παρόχου: αφορά τα µηνύµατα που αποστέλλει ο 

χρήστης στο δίκτυο ίδιου παρόχου στον οποίο ανήκει το προς εξέταση προϊόν 

� 5.1.2. Ποσοστό Μηνυµάτων προς Κινητά Ίδιου Προϊόντος: αφορά τα µηνύµατα που αποστέλλει 

ο χρήστης προς κατόχους ίδιου προϊόντος, µε το προς εξέταση προϊόν. 

� 5.1.3. Ποσοστό Μηνυµάτων προς Πάροχο Κινητής: αφορά τα µηνύµατα που αποστέλλει ο 

χρήστης προς κινητά συγκεκριµένου παρόχου. Σηµειώνεται πως η συγκεκριµένη µεταβλητή 

µπορεί να ορισθεί για έως Ν παρόχους, όπου Ν παραµετρική τιµή η οποία ορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

5.2. Τον αριθµό µηνυµάτων που καταναλώνει προς ενδοεταιρικά κινητά στην παράµετρο «Αριθµός 

Ενδοεταιρικών Μηνυµάτων», εφόσον έχει επιλεχθεί η τιµή «Επαγγελµατίας» στην παράµετρο 

«Είδος Συνδροµητή». 

5.3. Τον αριθµό των µηνυµάτων που καταναλώνει προς διεθνείς προορισµούς, ανεξαρτήτως χώρας 

προορισµού, στην παράµετρο «Αριθµός Μηνυµάτων προς ∆ιεθνείς Προορισµούς» 

6.Ο χρήστης δηλώνει τον όγκο δεδοµένων που καταναλώνει από το κινητό του.  

Οι παράµετροι χρήσης της εφαρµογής για την κινητή τηλεφωνία, αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω 

πίνακα:  

 

Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας 

Επιλογή Είδους Συµβολαίου 

� Συµβολαίου 
� Προπληρωµένη τηλεφωνία 
� Οποιοδήποτε 

∆ιάρκεια Συµβολαίου (αν στην παράµετρο «Επιλογή Είδους Συµβολαίου» έχει επιλεχθεί: 
«Συµβολαίου») 

� Χωρίς ∆έσµευση 
� Έως 12 µήνες 
� Έως 18 µήνες 
� Έως 24 µήνες 
� Οποιοδήποτε 

Κλήσεις Φωνής 

3.Χρόνος Οµιλίας (συνολικός για Κινητά & Σταθερά) 
        4.1. Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά 

4.1.1. Μέση ∆ιάρκειας Κλήσεων προς Κινητά 
4.1.2. Περαιτέρω Ανάλυση: 
        4.1.2.1. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Συγκεκριµένο Πάροχο (έως Ν πάροχοι - παραµετρικό) 
                  4.1.2.1.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσης Προς Συγκεκριµένο Πάροχο 
     ή 4.1.2.2. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Κινητά ίδιου παρόχου 
                  4.1.2.1.2. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσης προς Κινητά ίδιου παρόχου 
     ή 4.1.2.3.  Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Κινητά Ίδιου Προϊόντος 
                  4.1.2.1.3. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσης προς Κινητά ίδιου Προϊόντος 

                          4.1.a. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Κινητά τα Σαββατοκύριακα 
                          4.1.b. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Κινητά σε Συγκεκριµένες Ώρες             
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                4.2. Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά 
4.2.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Σταθερά 
4.2.2. Περαιτέρω Ανάλυση: 
        4.2.2.1.  Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Συγκεκριµένο Πάροχο (έως Ν πάροχοι - παραµετρικό) 
                4.2.2.1.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Συγκεκριµένο Πάροχο Σταθερής                                        
     ή 4.2.2.2. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Σταθερά ίδιου παρόχου  
                 4.2.2.2.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Σταθερά ίδιου παρόχου 

                          4.2.a. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Σταθερά τα Σαββατοκύριακα 
                          4.2.b. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Σταθερά σε Συγκεκριµένες Ώρες 
 

         4.3. Χρόνος Οµιλίας προς Χώρα Εξωτερικού (επανάληψη για Ν χώρες) 
          4.3.1. Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά Χώρας Εξωτερικού 

        4.3.1.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Κινητά Χώρας Εξωτερικού 
          4.3.2Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά Χώρας Εξωτερικού 

        4.3.2.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Σταθερά Χώρας Εξωτερικού 
 

         4.4. Χρόνος Οµιλίας κατά την περιαγωγή (επανάληψη για Ν χώρες) 
          4.4.1. Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά Ελλάδας 

        4.4.1.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Κινητά Ελλάδας 
          4.4.2. Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά Ελλάδας 

        4.4.2.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Σταθερά Ελλάδας 
 

         4.5. Αν στην παράµετρο «Είδος συνδροµητή» έχει επιλεχθεί «Επαγγελµατίας»: 
          4.5.1. Χρόνος Οµιλίας προς Ενδοεταιρικά Κινητά 

        4.5.1.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Ενδοεταιρικά Κινητά 
          4.5.2. Χρόνος Οµιλίας προς Ενδοεταιρικά Σταθερά 

        4.5.2.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Ενδοεταιρικά Σταθερά 
 

Μηνύµατα SMS 

5. Αριθµός Μηνυµάτων 
        5.1. Περαιτέρω Ανάλυση: 

        5.1.1. Ποσοστό Μηνυµάτων προς Συγκεκριµένο Πάροχο (έως Ν πάροχοι – παραµετρικό) 
    ή 5.1.2. Ποσοστό Μηνυµάτων προς Κινητά Ίδιου Προϊόντος 

     ή 5.1.3. Ποσοστό Μηνυµάτων προς Κινητά ίδιου Παρόχου 
        5.2. Αριθµός Ενδοεταιρικών Μηνυµάτων (αν στην παράµετρο «είδος συνδροµητή» έχει επιλεχθεί 
«Επαγγελµατίας») 
        5.3. Αριθµός Μηνυµάτων προς ∆ιεθνείς Προορισµούς 

 

Όγκος δεδοµένων για Mobile Broadband (σε MB) 

       6. Όγκος ∆εδοµένων 

Πίνακας 2.1.3. Παράµετροι Χρήσης Υπηρεσιών Κινητής 
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2.2. Σταθερή Τηλεφωνία 

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την υπηρεσία Σταθερής Τηλεφωνίας έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ένα 

από τα προκαθορισµένα προφίλ χρήσης για τη σταθερή τηλεφωνία. Τα προφίλ χρήσης θα δίνουν σε παραµέτρους 

χρήσης προκαθορισµένες από την Αναθέτουσα Αρχή τιµές, της οποίες και συλλέγει από στατιστικά στοιχεία . Οι 

προκαθορισµένες τιµές οι οποίες και θα ορίζουν το κάθε προφίλ χρήσης δύναται να µεταβάλλονται από την 

Αναθέτουσα Αρχή αν αυτό απαιτείται, προκειµένου τα προφίλ αυτά να αντιπροσωπεύουν καλύτερα την τρέχουσα 

αγορά τηλεπικοινωνιών. Τα στοιχεία χρήσης που θα καθορίζονται από τα προφίλ χρήσης δύναται να 

τροποποιήσει στη συνέχεια ο χρήστης προκειµένου να αντιπροσωπεύουν καλύτερα της ανάγκες της σύγκρισης 

που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται κάποια προφίλ χρήσης και τα ενδεικτικά στοιχεία χρήσης που αυτά 

ορίζουν και αφορούν σε αστικά, υπεραστικά, σταθερά, κινητά και διεθνή λεπτά κλήσεων: 

Προφίλ Χρήσης 

Λεπτά Κλήσεων 

 Αστικά Υπεραστικά Σταθερά Κινητά ∆ιεθνή 

Προφίλ 1 36,0 19,5 55,5 5,5 2,2 

Προφίλ 2 105,0 45,2 150,2 25,3 14,1 

Προφίλ 3 195,8 84,2 280,0 34,0 15,0 

Προφίλ 4 298,3 125,6 424,0 63,4 32,6 

Προφίλ 5 1368,7 474,4 1843,0 69,6 55,8 

Πίνακας 2.2.1. Προκαθορισµένο Προφίλ Χρήστη Σταθερής 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυµεί να δηλώσει κάποιο από τα προκαθορισµένα προφίλ, δύναται να 

καταχωρήσει ο ίδιος τα επιθυµητά κριτήρια χρήσης:  

1. Αρχικά ο χρήστης µπορεί να ορίσει την επιθυµητή διάρκεια συµβολαίου της υπηρεσίας. Οι διαθέσιµες 

επιλογές είναι: Χωρίς ∆έσµευση/ έως 12 µήνες/έως 18 µήνες/έως 24 µήνες/ Οποιοδήποτε. Η επιλογή «Χωρίς 

∆έσµευση» αναφέρεται σε προϊόντα τα οποία ο πελάτης µπορεί να διακόψει οποιαδήποτε στιγµή χωρίς να 

έχει πρόσθετη επιβάρυνση, πέραν της περιοδικής χρέωσης (µηνιαία/διµηνιαία) στην οποία βρίσκεται ο 

πελάτης. Συνήθως τα προγράµµατα µε δέσµευση έχουν µικρότερο πάγιο ή άλλα οφέλη Η επιλογή 

«Οποιοδήποτε», η οποία θα είναι και η προκαθορισµένη, δηλώνει πως ο χρήστης δεν θέτει περιορισµό στην 

διάρκεια συµβολαίου, εποµένως στη συγκριτική αξιολόγηση θα συµπεριληφθούν όλα τα προϊόντα 

ανεξαρτήτως διάρκειας παγίου, συµπεριλαµβανοµένων και των «αορίστου χρόνου» . Σηµειώνεται πως οι 

επιλογές όσον αφορά τη διάρκεια συµβολαίου θα προκύπτουν από τα δεδοµένα των προϊόντων που 

βρίσκονται αποθηκευµένα στην Βάση ∆εδοµένων του Συστήµατος. 

2. Κατόπιν, o χρήστης επιλέγει αν ενδιαφέρεται για «ISDN» σύνδεση. Σηµειώνεται ότι θεωρείται η Απλή 

Τηλεφωνική Σύνδεση σαν προκαθορισµένο είδος σύνδεσης. 

3. Στη συνέχεια ο χρήστης δύναται να ορίσει το Πλήθος Καναλιών Φωνής. 

Ο όρος «Κανάλια Φωνής» αναφέρεται στη δυνατότητα ταυτόχρονης πραγµατοποίησης/αποδοχής 

κλήσεων. Πχ. «2 κανάλια φωνής» σηµαίνει ότι µπορούν να πραγµατοποιηθούν ταυτόχρονα 2 κλήσεις 

(εισερχόµενες/εξερχόµενες). 
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Στη συνέχεια, ο χρήστης ορίζει τα κριτήρια χρήσης που αφορούν κλήσεις φωνής.  

Η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων χρήσης για τις κλήσεις φωνής σταθερής τηλεφωνίας 

εµφανίζεται στο ακόλουθο διάγραµµα: 
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Εισαγωγή 

Κριτηρίων Κλήσεων 

Φωνής

Τέλος Εισαγωγής 

Κριτηρίων Κλήσεων 

Φωνής

Εισαγωγή Χρόνου 

Ομιλίας

Περαιτέρω 

Ανάλυση;

Εισαγωγή Χρόνου 

Ομιλίας προς 

Κινητά

Μέση Διάρκεια 

Κλήσεων προς 

Κινητά

Έγινε 

Καταχώρηση;

Ποσοστό προς 

Κινητά Ίδιου 

Παρόχου

Ποσοστό προς 

Συγκεκριμένο 

Πάροχο

Όχι

Ναι

Εισαγωγή Χρόνου 

Ομιλίας προς 

Σταθερά Αστικά

Μέση Διάρκεια 

Κλήσεων προς 

Σταθερά Αστικά

Έγινε 

Καταχώρηση;

Ποσοστό προς 

Συγκεκριμένο 

Πάροχο

Όχι

Πρόσθεση 

Επιπλέον 

Παρόχου;

Όχι

Ναι

Ναι

Ορισμός Χρόνου 

Ομιλίας Προς 

Εξωτερικό

Ναι

Εισαγωγή Χρόνου 

Ομιλίας προς 

Κινητά

Μέση Διάρκεια 

Κλήσεων προς 

Κινητά

Ναι

Πρόσθεση 

Επιπλέον Χώρας

Όχι

Ναι

Όχι
Έγινε αναζήτηση 

προγραμμάτων για 

Επαγγελματίες?

Εισαγωγή Χρόνου 

Ομιλίας προς 

Ενδοεταιρικά 

Σταθερά

Μέση Διάρκεια 

Κλήσεων προς 

Ενδοεταιρικά 

Σταθερά

Ναι

Όχι

Όχι

Εισαγωγή Χρόνου 

Ομιλίας προς 

Σταθερά 

Υπεραστικά

Μέση Διάρκεια 

Κλήσεων προς 

Σταθερά 

Υπεραστικά

Ποσοστό προς 

Σταθερά Ίδιου 

Παρόχου

Εισαγωγή Χρόνου 

Ομιλίας προς 

Σταθερά

Μέση Διάρκεια 

Κλήσεων προς 

Σταθερά

Εισαγωγή Χρόνου 

Ομιλίας προς 

Ενδοεταιρικά 

Κινητά

Μέση Διάρκεια 

Κλήσεων προς 

Ενδοεταιρικά 

Κινητά

 

Σχήµα 2.4 ∆ιάγραµµα Καταχώρησης Στοιχείων Κλήσεων Φωνής Σταθερής Τηλεφωνίας 
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Ακολουθεί η επεξήγηση της διαδικασίας: 

4. Αρχικά, ο χρήστης ορίζει τον συνολικό χρόνο που καταναλώνει από το σταθερό του για κλήσεις φωνής 

(ανεξαρτήτως προορισµού)  στην παράµετρο «Χρόνος Οµιλίας». 

Εφόσον το επιθυµεί, µπορεί να εξατοµικεύσει περαιτέρω την χρήση του ορίζοντας ως διακριτές τιµές τους 

χρόνους οµιλίας που καταναλώνει προς κινητά και σταθερά. Σηµειώνεται πως για κλήσεις προς σταθερά, 

δίνεται η δυνατότητα επιλογής απεριόριστου χρόνου οµιλίας.  Συγκεκριµένα, ορίζονται τα εξής κριτήρια 

χρήσης: 

4.1. Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά Αστικά: αφορά στα λεπτά οµιλίας που καταναλώνει ο χρήστης για 

κλήσεις προς αστικά σταθερά. 

4.1.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Σταθερά Αστικά: Εξατοµικεύοντας περαιτέρω την χρήση, ο 

χρήστης δύναται να ορίσει την µέση διάρκεια των κλήσεων προς αστικά σταθερά τηλέφωνα.  

4.1.a. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Αστικά το Σαββατοκύριακο 

4.1.b. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Αστικά σε Συγκεκριµένη Χρονική Περίοδο 

4.2. Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά Υπεραστικά: αφορά στα λεπτά οµιλίας που καταναλώνει χρήστης 

για κλήσεις προς υπεραστικά σταθερά τηλέφωνα.  

4.2.1 Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Σταθερά Υπεραστικά: Εξατοµικεύοντας περαιτέρω την 

χρήση, ο χρήστης δύναται να ορίσει την µέση διάρκεια των κλήσεων προς υπεραστικά τηλέφωνα.  

4.3. Περαιτέρω ανάλυση: 

Μια από τις ακόλουθες παραµέτρους: 

� 4.3.1. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Συγκεκριµένο Πάροχο: Αφορά στο χρόνο οµιλίας προς τον 

πάροχο/παρόχους σταθερής που ορίζει ο χρήστης. ∆ίνεται η δυνατότητα ορισµού της 

παραµέτρου για έως και Ν παρόχους, όπου Ν παραµετρική τιµή η οποία ορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Για κάθε έναν από τους Ν παρόχους ο χρήστης δύναται να δηλώσει 

διαφορετική µέση διάρκεια κλήσης: 

4.3.1.1. Μέση διάρκεια κλήσεων προς πάροχο σταθερής 

� 4.3.2. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Σταθερά ίδιου Παρόχου : αφορά στο χρόνο οµιλίας που 

καταναλώνει ο χρήστης για κλήσεις στο δίκτυο του παρόχου στον οποίο ανήκει το προς εξέταση 

προϊόν. Για κλήσεις προς σταθερά ίδιου παρόχου ο χρήστης δύναται να δηλώσει διαφορετική 

µέση διάρκεια κλήσης: 

4.3.2.1. Μέση διάρκεια κλήσεων προς σταθερά ίδιου παρόχου 

4.4. Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά 

∆ίνεται η δυνατότητα στο χρήστη περαιτέρω ανάλυσης του τρόπου κατανάλωσης του χρόνου οµιλίας 

προς κινητά, ορίζοντας: 

4.4.2. Τη µέση διάρκεια κλήσης προς κινητά  
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Περαιτέρω ανάλυση (µια από τις ακόλουθες παραµέτρους): 

� 4.4.2.1. Ποσοστό οµιλίας προς πάροχο κινητής: αφορά τον χρόνο οµιλίας προς τον 

πάροχο/παρόχους κινητής που θα δηλώσει ο χρήστης. ∆ίνεται η δυνατότητα ορισµού της 

παραµέτρου για έως και Ν παρόχους, όπου Ν παραµετρική τιµή η οποία ορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Για κάθε έναν από τους Ν παρόχους ο χρήστης δύναται να δηλώσει 

διαφορετική µέση διάρκεια κλήσης: 

4.4.2.1.1. Μέση διάρκεια κλήσεων προς πάροχο κινητής 

� 4.4.2.2. Ποσοστό οµιλίας προς κινητά ίδιου παρόχου: αφορά τον χρόνο οµιλίας που 

καταναλώνει ο χρήστης για κλήσεις εντός του δικτύου στο οποίο ανήκει το προς εξέταση 

προϊόν.  

4.4.2.1.1. Μέση διάρκεια κλήσεων προς κινητά ίδιου παρόχου 

4.4.a. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Κινητά τα Σαββατοκύριακα 

4.4.b. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Κινητά σε Συγκεκριµένη Χρονική Περίοδο 

4.5.  Χρόνος Οµιλίας προς ∆ιεθνείς Προορισµούς 

Ο χρήστης, εφόσον το επιθυµεί, ορίζει τον χρόνο οµιλίας που καταναλώνει για κλήσεις προς διεθνείς 

προορισµούς. Σηµειώνεται πως η καταχώρηση των λεπτών οµιλίας γίνεται στην παράµετρο «Χρόνος 

Οµιλίας προς Χώρα Εξωτερικού», η οποία συµπληρώνεται για κάθε προορισµό στον οποίο απευθύνεται ο 

χρήστης. ∆ίνεται η δυνατότητα δήλωσης της παραµέτρου για έως Ν χώρες, όπου Ν παραµετρική τιµή, η 

οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Για την περαιτέρω ανάλυσης της χρήσης, δύναται να ορισθούν 

για κάθε προορισµό ο χρόνος οµιλίας που καταναλώνεται προς κινητά και προς σταθερά. Στην περίπτωση 

αυτή ορίζονται τα παρακάτω κριτήρια χρήσης: 

4.5.1. Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά Χώρας Εξωτερικού 

Ο χρήστης ορίζει τον χρόνο οµιλίας που καταναλώνει προς σταθερά του εξωτερικού, συµπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες τιµές της παραµέτρου για κάθε προορισµό που επιθυµεί  να δηλώσει. 

4.5.1.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Σταθερά Χώρας Εξωτερικού 

Για περαιτέρω ανάλυση της παραµέτρου, ο χρήστης δύναται να ορίσει την µέση  διάρκεια 

των κλήσεων που πραγµατοποιεί προς σταθερά της χώρας εξωτερικού στην οποία 

αναφέρεται. 

4.5.2. Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά Χώρας Εξωτερικού 

Ο χρήστης ορίζει τον χρόνο οµιλίας που καταναλώνει προς κινητά του εξωτερικού, συµπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες τιµές της παραµέτρου για κάθε προορισµό που επιθυµεί να δηλώσει.  

4.5.2.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς κινητά Χώρας Εξωτερικού 

Για περαιτέρω ανάλυση της παραµέτρου, ο χρήστης δύναται να ορίσει την µέση διάρκεια 

των κλήσεων που πραγµατοποιεί προς τα  κινητά της χώρας εξωτερικού στην οποία 

αναφέρεται. 
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4.6. Χρόνος Οµιλίας Ενδοεταιρικών Κλήσεων 

Εφόσον έχει επιλεχθεί η τιµή «Επαγγελµατίας» στην παράµετρο «Είδος Συνδροµητή», ο χρήστης δύναται 

να ορίσει τον χρόνο οµιλίας που καταναλώνει σε ενδοεταιρικές κλήσεις από το σταθερό τηλέφωνο. Για την 

περαιτέρω εξατοµίκευση της χρήσης των ενδοεταιρικών κλήσεων, παρέχεται η δυνατότητα ορισµού 

επιπρόσθετων παραµέτρων που αφορούν συγκεκριµένα τον χρόνο που καταναλώνεται προς ενδοεταιρικά 

σταθερά και κινητά. 

4.6.1. Χρόνος Οµιλίας προς Ενδοεταιρικά Σταθερά 

Ο χρήστης ορίζει τον χρόνο οµιλίας που καταναλώνει προς ενδοεταιρικά σταθερά.  

4.6.1.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Ενδοεταιρικά Σταθερά 

Για περαιτέρω ανάλυση της παραµέτρου, ο χρήστης δύναται να ορίσει την µέση διάρκεια των 

κλήσεων που αφορούν ενδοεταιρικές κλήσεις προς  σταθερά. 

4.6.2. Χρόνος Οµιλίας προς Ενδοεταιρικά Κινητά 

Ο χρήστης ορίζει τον χρόνο οµιλίας που καταναλώνει προς ενδοεταιρικά κινητά.  

4.6.2.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων της Ενδοεταιρικά Κινητά 

Για περαιτέρω ανάλυση της παραµέτρου, ο χρήστης δύναται να ορίσει  την µέση διάρκεια 

των κλήσεων που αφορούν ενδοεταιρικές κλήσεις προς κινητά. 

Οι παράµετροι χρήσης της εφαρµογής για τη σταθερή τηλεφωνία, αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω 

πίνακα:  

Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας 

1. ∆ιάρκεια Συµβολαίου  

� Χωρίς ∆έσµευση 
� Έως 12 µήνες 
� Έως 18 µήνες 
� Έως 24 µήνες 
� Οποιοδήποτε 

2. Είδος Τηλεφωνικής Γραµµής 

� ISDN 

3. Πλήθος Καναλιών Φωνής  

     Κλήσεις Φωνής 

4. Χρόνος Οµιλίας (συνολικός για Κινητά & Σταθερά) 
 
    4.1. Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά Αστικά 
        4.1.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Σταθερά Αστικ 
        4.1.a. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Αστικά τα Σαββατοκύριακα 
        4.1.b. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Αστικά σε Συγκεκριµένη Χρονική Περίοδο 
 
    4.2. Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά Υπεραστικα 
        4.2.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Σταθερά Υπεραστικά  
        4.2.a. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Υπεραστικά τα Σαββατοκύριακα 
        4.2.b. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Υπεραστικά σε Συγκεκριµένη Χρονική Περίοδο 
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    4.3. Περαιτέρω Ανάλυση 
4.3.1. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Συγκεκριµένο Πάροχο (έως Ν πάροχοι - παραµετρικό) 
        4.3.1.1. Μέση διάρκεια κλήσεων προς πάροχο σταθερή 

                    ή 4.3.2. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Σταθερά ίδιου Παρόχου  
        4.3.2.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Σταθερά ίδιου Παρόχου 
 

     4.4. Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά 
                4.4.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Κινητά 
                4.4.2. Περαιτέρω Ανάλυση: 
                          4.4.2.1. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Συγκεκριµένο Πάροχο (έως Ν πάροχοι – παραµετρικό) 
                                    4.4.2.1.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Πάροχο Κινητής 

     ή 4.4.2.2. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Κινητά Ίδιου Παρόχου 
                                            4.4.2.2.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Κινητά Ίδιου Παρόχου 
                         4.4.a. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Κινητά τα Σαββατοκύριακα 
                         4.4.b. Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Κινητά σε Συγκεκριµένη Χρονική Περίοδο 
 

     4.5. Χρόνος Οµιλίας προς Χώρα Εξωτερικού (επανάληψη για Ν χώρες) 
4.5.1. Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά Χώρας Εξωτερικού 
              4.5.1.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Σταθερά Χώρας Εξωτερικού 
4.5.2. Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά Χώρας Εξωτερικού 
              4.5.2.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Κινητά Χώρας Εξωτερικού 

            4.6. Χρόνος Οµιλίας Ενδοεταιρικών Κλήσεων (Αν στην παράµετρο «είδος                                               

συνδροµητή» έχει  επιλεχθεί «Επαγγελµατίας») 

4.6.1 Χρόνος Οµιλίας προς Ενδοεταιρικά Σταθερά 
4.6.1.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Ενδοεταιρικά Σταθερά 

4.6.2. Χρόνος Οµιλίας προς Ενδοεταιρικά Κινητά 
4.6.2.1. Μέση ∆ιάρκεια Κλήσεων προς Ενδοεταιρικά Κινητά 
 

Πίνακας 2.2.2. Παράµετροι Χρήσης Υπηρεσιών Σταθερής  
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2.3. Σταθερή Ευρυζωνική Πρόσβαση 

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την υπηρεσία Σταθερής Ευρυζωνικής Πρόσβασης έχει τη δυνατότητα να 

δηλώσει ένα από τα προκαθορισµένα προφίλ χρήσης. Τα προφίλ χρήσης θα δίνουν προκαθορισµένες από την 

Αναθέτουσα Αρχή τιµές σε παραµέτρους χρήσης. Τις τιµές αυτές δύναται να τροποποιήσει στη συνέχεια ο 

χρήστης προκειµένου να αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις ανάγκες του. Οι προκαθορισµένες τιµές οι οποίες και θα 

ορίζουν το κάθε προφίλ χρήσης δύναται να µεταβάλλονται αν αυτό απαιτείται, προκειµένου τα προφίλ αυτά να 

αντιπροσωπεύουν καλύτερα την τρέχουσα αγορά τηλεπικοινωνιών. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα προφίλ χρήσης σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης που έχουν 

δηµιουργηθεί από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σύµφωνα µε το εύρος της 

ονοµαστικής ταχύτητας λήψης δεδοµένων, όπως παρουσίαζεται κατωτέρω: 

Ταχύτητα Λήψης ∆εδοµένων 

Προφίλ 1 >0.25 Mbps 

Προφίλ 2 >2.5 Mbps 

Προφίλ 3 >15 Mbps 

Προφίλ 4 >30 Mbps 

Προφίλ 5 >45 Mbps 

Πίνακας 2.3.1. Προκαθορισµένα Προφίλ Χρήστη Σταθερής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυµεί να δηλώσει κάποιο από τα προκαθορισµένα προφίλ, δύναται να 

καταχωρήσει ο ίδιος τα επιθυµητά κριτήρια χρήσης:  

1. Ο χρήστης ορίζει την επιθυµητή διάρκεια συµβολαίου της υπηρεσίας. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι: Χωρίς 

∆έσµευση/έως 12 µήνες/έως 18 µήνες/έως 24 µήνες/ Οποιοδήποτε  

2. Ο χρήστης επιλέγει από drop – down list την επιθυµητή ονοµαστική ταχύτητα λήψης δεδοµένων (download 

speed). Οι προσφερόµενες επιλογές αναφέρονται στην µέγιστη ταχύτητα (ονοµαστική) που δύναται να 

επιτύχει η σύνδεση και όχι στην πραγµατική ταχύτητα σύνδεσης που επιτυγχάνει ο χρήστης. Ενδεικτικά θα 

προσφέρονται οι παρακάτω επιλογές: 

� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 1 Mbps 

� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 4 Mbps 

� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 8 Mbps 

� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 16 Mbps 

� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 24 Mbps  

� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 30 Mbps 

� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 35 Mbps 

� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 50 Mbps 

Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω επιλογές (ταχύτητες) θα προκύπτουν από τα δεδοµένα των προϊόντων που 

αφορούν σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση (ADSL/VDSL) και είναι αποθηκευµένα στην Βάση ∆εδοµένων. 
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Υπηρεσίες Σταθερής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 

1. ∆ιάρκεια Συµβολαίου  

� Χωρίς ∆έσµευση 
� Έως 12 µήνες 
� Έως 18 µήνες 
� Έως 24 µήνες 
� Οποιοδήποτε 

2. Tαχύτητα Λήψης ∆εδοµένων 
� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 1 Mbps 
� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 4 Mbps 
� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 8 Mbps 
� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 16 Mbps 
� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 24 Mbps 
� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 30 Mbps  
� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 35 Mbps 
� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 50 Mbps 

Πίνακας 2.3.2. Παράµετροι Χρήσης Υπηρεσιών Σταθερής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
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2.4. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση 

Η Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση (Mobile Broadband) αναφέρεται στην υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης από 

κινητή θέση µέσω ποικίλων συσκευών όπως tablets ή φορητοί υπολογιστές. Στην περίπτωση που ο χρήστης 

επιλέξει την υπηρεσία Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ένα από τα 

προκαθορισµένα προφίλ χρήσης για την ευρυζωνικότητα µέσω κινητής θέσης. Τα προφίλ χρήσης θα δίνουν 

προκαθορισµένες από την Αναθέτουσα Αρχή τιµές σε παραµέτρους χρήσης. Τις τιµές αυτές δύναται να 

τροποποιήσει στη συνέχεια ο χρήστης προκειµένου να αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις ανάγκες του. Οι 

προκαθορισµένες τιµές οι οποίες και θα ορίζουν το κάθε προφίλ χρήσης δύναται να µεταβάλλονται αν αυτό 

απαιτείται, προκειµένου τα προφίλ αυτά να αντιπροσωπεύουν καλύτερα την τρέχουσα αγορά τηλεπικοινωνιών. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα προφίλ χρήσης κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης που έχουν 

δηµιουργηθεί από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σύµφωνα µε τον όγκο δεδοµένων που 

καταναλώνεται, όπως παρουσιάζεται κατωτέρω: 

Όγκος ∆εδοµένων 

Προφίλ 1 500 MB 

Προφίλ 2 1 GB 

Προφίλ 3 2 GB 

Προφίλ 4 5GB 

Πίνακας 2.4.1. Προκαθορισµένα Προφίλ Χρήστη Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυµεί να δηλώσει κάποιο από τα προκαθορισµένα προφίλ, δύναται να 

καταχωρήσει ο ίδιος τα επιθυµητά κριτήρια χρήσης:  

1. Ο χρήστης καλείται αρχικά να επιλέξει το είδος της κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης που επιθυµεί, 

έχοντας ως επιλογές «Συµβολαίου», «Προπληρωµένη» και «Οποιοδήποτε».  Η επιλογή «Οποιοδήποτε», 

η οποία θα είναι και η προκαθορισµένη, δηλώνει πως στην διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης θα 

συµπεριληφθούν τόσο προγράµµατα προπληρωµένης τηλεφωνίας όσο και προγράµµατα συµβολαίου. 

2. Αν επιλέξει «Συµβολαίου», τότε πρέπει να οριστεί επίσης η επιθυµητή διάρκεια συµβολαίου της 

υπηρεσίας. Ο χρήστης ορίζει την επιθυµητή διάρκεια συµβολαίου της υπηρεσίας. Οι διαθέσιµες επιλογές 

είναι: Χωρίς ∆έσµευση/έως 12 µήνες/έως 18 µήνες/έως 24 µήνες/ Οποιοδήποτε  

3. Ο χρήστης ορίζει τον επιθυµητό όγκο δεδοµένων (MB) που επιθυµεί να έχει από την υπηρεσία κινητής 

ευρυζωνικής πρόσβασης. Σηµειώνεται ότι δύναται να προσφέρονται στο χρήστη συγκεκριµένες επιλογές 

οι οποίες θα προκύπτουν από τα δεδοµένα των προϊόντων που είναι αποθηκευµένα στην Βάση 

∆εδοµένων. 

4. Ο χρήστης δηλώνει εφόσον το επιθυµεί την τεχνολογία του δικτύου που επιθυµεί να υποστηρίζεται από το 

προτεινόµενο προϊόν. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι: 

� 2G 

� 3G 

� 4G 
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Υπηρεσίες Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 
1. Επιλογή Είδους Συµβολαίου 
� Συµβολαίου 
� Προπληρωµένη 
� Οποιοδήποτε 
2. ∆ιάρκεια Συµβολαίου (αν στην παράµετρο «Επιλογή Είδους Συµβολαίου» έχει επιλεχθεί: 

«Συµβολαίου») 
� Χωρίς ∆έσµευση 
� Έως 12 µήνες 
� Έως 18 µήνες 
� Έως 24 µήνες 
� Οποιοδήποτε 
3. Όγκος ∆εδοµένων (ΜΒ) 
4. Τεχνολογία ∆ικτύου 
� 2G 
� 3G 
� 4G 

Πίνακας 2.4.2. Παράµετροι Χρήσης Υπηρεσιών Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 

 

 

 

2.5. Συνδροµητική Τηλεόραση 

1. Ο χρήστης επιλέγει αν επιθυµεί υπηρεσίες Συνδροµητικής Τηλεόρασης.  

Υπηρεσίες Pay TV 
1. Επιλογή Υπηρεσίας 

Πίνακας 2.5.1. Παράµετροι Χρήσης Υπηρεσιών 
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3. Αλγόριθµος 

3.1. Βήµατα Αλγορίθµου 

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζεται η µοντελοποίηση του αλγορίθµου σε ψευδογλώσσα. Η λειτουργία του 

αλγορίθµου, χωρίζεται σε βασικές λειτουργικές ενότητες οι οποίες εκτελούνται διαδοχικά και µε σαφώς 

καθορισµένη σειρά. Οι ενότητες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

3.1.1. Καθορισµός ∆εδοµένων Εισόδου 

Τα δεδοµένα εισόδου του Αλγορίθµου είναι τα δεδοµένα εισόδου του χρήστη καθώς και κάποιες Συστηµικές 

Σταθερές οι οποίες χρησιµοποιούνται για διάφορους υπολογισµούς του Αλγορίθµου, όπως είναι τα µερίδια 

αγοράς. Επιπλέον για δεδοµένα εισόδου όπου δεν έχει γίνει καταχώρηση τιµής από τον χρήστη λαµβάνονται 

υπόψη προκαθορισµένες τιµές οι οποίες αποτελούν επίσης συστηµικές σταθερές. Οι προκαθορισµένες τιµές θα 

επικαιροποιούνται από την ΕΕΤΤ µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, σε ετήσια βάση. 

3.1.2. Τιµολόγηση Χρήσης 

Κατά την Τιµολόγηση Χρήσης, ο αλγόριθµος για κάθε προϊόν το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από 

το χρήστη, εξετάζει τις υπηρεσίες του προϊόντος τις οποίες επιθυµεί να χρησιµοποιήσει ο χρήστης, προκειµένου 

να προχωρήσει στην τιµολόγηση της κάθε µίας από αυτές ξεχωριστά. Για την τιµολόγηση της χρήσης µιας 

υπηρεσίας, ο αλγόριθµος αξιοποιεί τις τιµές που προέκυψαν κατά το βήµα «∆εδοµένα Εισόδου», καθώς και όσα 

δεδοµένα απαιτούνται από τη Βάση ∆εδοµένων, σύµφωνα µε τα κατάλληλα πεδία του µορφοτύπου. Ο 

υπολογισµός του κόστους γίνεται σε µηνιαία βάση, ενώ η δοµή του αλγορίθµου επιτρέπει εύκολα τον 

παραµετρικό υπολογισµό κόστους για διάστηµα Ν µηνών. 

3.1.3. Τιµολόγηση Προϊόντων 

3.1.3.1. Γενική Τιµολόγηση Προϊόντος 

Για την υλοποίηση της τιµολόγησης του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρονται από το προϊόν, ο αλγόριθµος 

υπολογίζει το µέσο συνολικό µηνιαίο κόστος χρήσης του προϊόντος έχοντας κάνει υπολογισµούς κόστους χρήσης 

σε ετήσια βάση, όπως αυτοί οι υπολογισµοί παρουσιάζονται στην ενότητα 4 «Αριθµητικό Παράδειγµα». 

Σηµειώνεται πως οι χρεώσεις περιλαµβάνουν Φ.Π.Α.  Σε αυτό περιλαµβάνονται τα ακόλουθα κόστη: 

� Ελάχιστο σταθερό πάγιο τέλος χρήσης, όπως έχει οριστεί για την καταχωρηθείσα περίοδο χρέωσης 

(«Duration_inDays»). Σε περίπτωση όπου η περίοδος χρέωσης του προϊόντος είναι µεγαλύτερη των 30 

ηµερών, τότε ο αλγόριθµος θα ανάγει το πάγιο σε διάρκεια ενός µήνα.  

� Χρέωση χρήσης: αποτελεί το άθροισµα των επιµέρους χρεώσεων, οι οποίες αφορούν τη χρήση πέραν της 

ενσωµατωµένης αξίας (εφόσον υφίσταται) και προκύπτουν από την διαδικασία τιµολόγησης όπως 

περιγράφεται παρακάτω. 

� Χρέωση πρόσθετων υπηρεσιών: Αφορά το κόστος που προκύπτει από την επιλογή επιπρόσθετων 

υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχει ορίσει ο χρήστης. 

� Τέλος συνδροµητών (για την κινητή τηλεφωνία): Για τις περιπτώσεις συµβολαίου, ο αλγόριθµος εξαιρεί 

το ποσό που αντιστοιχεί στον Φ.Π.Α. δηλαδή στην παράµετρο του συστήµατος C_VAT και επί του 
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υπολειπόµενου ποσού εφαρµόζει το ποσοστό τέλους συνδροµητή. Σηµειώνεται πως το ποσοστό αυτό 

διαφέρει ανάλογα µε το συνολικό αθροιστικό κόστος. Από το συνολικό αθροιστικό κόστος εξαιρούνται οι 

χρεώσεις (πάγια τέλη και χρεώσεις χρήσης) που αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες δεδοµένων, καθώς για 

αυτές δεν εφαρµόζεται τέλος συνδροµητών. Σε περιπτώσεις προϊόντος το οποίο προσφέρει περισσότερες 

των µια υπηρεσιών (π.χ. σταθερής και κινητής τηλεφωνίας), ο Αλγόριθµος λαµβάνει υπόψη του το πάγιο 

που αποδίδεται στη κινητή. Για τον εντοπισµό αυτού, λαµβάνεται υπόψη η τιµή του στοιχείου 

«FixedFee_SubscFee», το οποίο αφορά στο ποσό του παγίου, για το οποίο εφαρµόζεται τέλος 

συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας. Για την εύρεση της κατάλληλης τιµής του τέλους συνδροµητών, ο 

Αλγόριθµος αρχικά εντοπίζει τη κλιµάκωση i στην οποία υπάγεται το συνολικό κόστος χρήσης του υπο 

εξέταση προϊόντος, σύµφωνα µε την διαδικασία υπολογισµού αυτού όπως περιγράφεται κατωτέρω. Για 

την εύρεση αυτού, ελέγχονται οι τιµές των συστηµικών σταθερών C_SubFeeMobilePostpaidMaxi και 

επιλέγεται η κλιµάκωση i για την οποία ισχύει C_SubFeeMobilePostpaidMaxi-1< (Συνολικό Κόστος) ≤ 

C_SubFeeMobilePostpaidMaxi , όταν υπάρχουν πάνω από µια κλιµακώσεις, ενώ όταν υπάρχει µία 

κλιµάκωση τότε i=1. Εν συνεχεία, για την τιµή της παραµέτρου i, ο Αλγόριθµος ορίζει ως τέλος 

συνδροµητών την τιµή της συστηµικής παραµέτρου  C_MobilePostpaidFeeMaxi % την οποία εφαρµόζει 

στο συνολικό υπολογισθέν κόστος χρήσης, έτσι ώστε να υπολογισθεί το τελικό κόστος του προϊόντος. 

Αντίστοιχα για την προπληρωµένη κινητή τηλεφωνία χρησιµοποιούνται οι σταθερές C_ 

SubFeeMobilePrepaidMaxi και C_MobilePrepaidFeeMaxi %κατά τον ίδιο τρόπο. 

3.1.3.2. Τιµολόγηση Προϊόντων Καρτοκινητής 

Για τις περιπτώσεις καρτοκινητής τηλεφωνίας, ο αλγόριθµος υπολογίζει τη συνολική προπληρωµένη αξία που 

απαιτείται ώστε να καλυφθεί το µέσο συνολικό µηνιαίο κόστος χρήσης που έχει προκύψει από τις τιµές που 

καταχωρεί ο χρήστης και τις διαδικασίες που περιγράφηκαν παραπάνω. Ισχύει πάλι ότι οι υπολογισµοί έχουν 

γίνει σε ετήσια βάση χρήσης, δηλαδή για 12 µήνες και σύµφωνα µε τους υπολογισµούς που αναλύονται στην 

ενότητα 4. 

Σηµειώνεται ότι στα προϊόντα προπληρωµένης τηλεφωνίας, το τέλος καρτοκινητής περιλαµβάνεται στην 

ενσωµατωµένη αξία κάθε κάρτας ανανέωσης. 

3.1.4. Εξαγωγή Αποτελεσµάτων 

Το Σύστηµα, µετά την τιµολόγηση των προϊόντων, εµφανίζει στο χρήστη την λίστα των αποτελεσµάτων µε τα 

προϊόντα τα οποία πληρούν τα κριτήρια επιλογής. Σε αυτά περιλαµβάνονται το όνοµα του προϊόντος, ο πάροχος, 

το κόστος καθώς και οι λεπτοµέρειες, εφόσον επιθυµεί ο χρήστης, σχετικά µε τις παρεχόµενες από το προϊόν 

υπηρεσίες.  

Στα αποτελέσµατα τις συγκριτικής αξιολόγησης δύναται να περιλαµβάνονται, ακόµα και για ένα είδος 

υπηρεσιών, προϊόντα διαφορετικής διάρκειας συµβολαίου, γεγονός που επηρεάζει το συνολικό κόστος στη 

διάρκεια συµβολαίου. Για το λόγο αυτό το Σύστηµα εµφανίζει τα αποτελέσµατα µε αύξουσα σειρά ταξινόµησης η 

οποία ορίζεται από το µέσο συνολικό µηνιαίο κόστος χρήσης, που έχει προκύψει από τις υπολογισµούς του 

Αλγορίθµου.  

Εκτός αυτού, για κάθε προϊόν που περιλαµβάνεται στη λίστα αποτελεσµάτων, αναφέρονται τις οι πρόσθετες 

υπηρεσίες που παρέχονται από αυτό καθώς και η αντίστοιχη χρέωση. Σηµειώνεται πως οι χρεώσεις των 

πρόσθετων υπηρεσιών δε λαµβάνονται υπόψη στο µέσο συνολικό µηνιαίο κόστος χρήσης του προϊόντος. Κατά την 

εµφάνιση των αποτελεσµάτων, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τις πρόσθετες υπηρεσίες που 
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επιθυµεί να προσφέρονται από τα προτεινόµενα προϊόντα. Σύµφωνα µε τις υπηρεσίες που θα επιλέξει, τα τελικά 

αποτελέσµατα θα αναδιαµορφώνονται, συµπεριλαµβάνοντας τα προϊόντα που παρέχουν τις τις επιλεγόµενες 

πρόσθετες υπηρεσίες. Συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες που δύναται να επιλέξει ο χρήστης ανά είδος υπηρεσίας είναι 

οι ακόλουθες: 

 

Κινητή Τηλεφωνία 

Προώθηση Κλήσεων 

Αναγνώριση Κλήσεων 

Αναµονή Κλήσεων 

Απόκρυψη Κλήσεων 

Κράτηση Κλήσεων 

Υπηρεσία Προσωπικού Τηλεφωνητή 

Φραγή Εισερχοµένων Κλήσεων 

Φραγή Εξερχοµένων Κλήσεων 

Συνδιάσκεψη 

Σταθερή Τηλεφωνία 

Προώθηση Κλήσεων 

Αναγνώριση Κλήσεων 

Αναµονή Κλήσεων 

Απόκρυψη Κλήσεων 

Κράτηση Κλήσεων 

Υπηρεσία Προσωπικού Τηλεφωνητή 

Φραγή Εισερχοµένων Κλήσεων 

Φραγή Εξερχοµένων Κλήσεων 

Συνδιάσκεψη 

Σταθερή Ευρυζωνική Πρόσβαση 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 

Static Ips 

∆ικτυακές Υπηρεσίες (web hosting, αποθηκευτικός 
χώρος κ.α.) 

Πίνακας 3.1. Πρόσθετες Επιλεγόµενες Υπηρεσίες 

Όσον αφορά τις εφάπαξ χρεώσεις που δύναται να υφίστανται για το προϊόν (π.χ. εφάπαξ χρέωση παροχής 

εξοπλισµού, ενεργοποίησης προϊόντος κ.λπ.), θα εµφανίζονται στα συγκριτικά αποτελέσµατα του Συστήµατος 

προς ενηµέρωση του χρήστη αλλά δεν θα λαµβάνονται υπόψη στην ταξινόµηση των αποτελεσµάτων.  Η 

παρουσίαση των εφάπαξ τελών που υφίστανται για κάθε προϊόν θα γίνεται βάσει κατηγοριοποίησης αυτών σε 

δύο βασικά είδη:  

� Εφάπαξ Κόστη Υποχρεωτικά, στα οποία υπάγονται τα τέλη που υποχρεούται ο καταναλωτής να 

καταβάλλει µε την αγορά του προϊόντος (π.χ. τέλος ενεργοποίησης προϊόντος, κόστος εξοπλισµού κ.λπ.) 

� Εφάπαξ Κόστη Υπό Προϋποθέσεις, τα οποία αναφέρονται σε κόστη που δύναται να προκύψουν και 

αφορούν συγκεκριµένες ενέργειες του συνδροµητή (π.χ. ποινή διακοπής πριν τη λήξη του συµβολαίου, 

τέλος µεταβίβασης γραµµής κ.ο.κ.). 

Το Σύστηµα, µετά την εµφάνιση των αποτελεσµάτων, θα δίνει επιπλέον τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει,  

σύµφωνα µε τις ανάγκες του και κατόπιν κατάλληλων επεξηγηµατικών ερωτήσεων  τα εφάπαξ κόστη που 

επιθυµεί να συµπεριληφθούν στο τελικό κόστος του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος κάθε προϊόντος 

θα ανάγεται στη συνολική διάρκεια συµβολαίου αντί µηνιαίας περιόδου χρήσης και θα περιλαµβάνει το µέσο 
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συνολικό µηνιαίο κόστος χρήσης όπως είχε υπολογισθεί πολλαπλασιασµένο µε τη διάρκεια δέσµευσης του 

προϊόντος καθώς και τα εφάπαξ τέλη που έχει επιλέξει ο χρήστης. Τα τέλη που δύναται να επιλέξει ο χρήστης 

αναλόγως το είδος υπηρεσίας είναι:  

Κινητή Τηλεφωνία 

Τέλος Ενεργοποίησης Προϊόντος 

Τέλος Φορητότητας 

Τέλος Αλλαγής Τηλεφωνικού Αριθµού 

Τέλος Μετατροπής από συµβόλαιο σε καρτοκινητό 

Σταθερή Τηλεφωνία 

Τέλος Ενεργοποίησης Προϊόντος 

Τέλος Ενεργοποίησης Υφιστάµενης Γραµµής (ΕΝΤοΒ) 

Τέλος Ενεργοποίησης Νέας Γραµµής (ANToB) 

Τέλος Εγκατάστασης Νέας Γραµµής 

Τέλος Μεταφοράς Γραµµής 

Τέλος Φορητότητας 

Τέλος Αλλαγής Τηλεφωνικού Αριθµού 

Τέλος σύνδεσης που επιστρέφει από άλλο δίκτυο 

Σταθερή Ευρυζωνική Πρόσβαση 

Τέλος Ενεργοποίησης Ευρυζωνικής Πρόσβασης 

Τέλος Εγκατάστασης Υπηρεσίας Ευρυζωνικής 
Πρόσβασης 

Χρέωση Εξοπλισµού Ευρυζωνικής Πρόσβασης 

Πίνακας 3.1.2. Εφάπαξ Επιλεγόµενα Κόστη 

Για τις περιπτώσεις συνδυασµού προϊόντων διαφορετικών υπηρεσιών (όπως προϊόν κινητής τηλεφωνίας που 

συνδυάζεται µε προϊόν σταθερής τηλεφωνίας), το Σύστηµα θα δίνει την επιλογή εµφάνισης του κόστους στη 

διάρκεια συµβολαίου των προϊόντων, µόνο εφόσον τα συνδεόµενα προϊόντα έχουν ίδια ελάχιστη διάρκεια 

συµβολαίου. Επίσης για τα προϊόντα που δεν ορίζεται διάρκεια συµβολαίου (αορίστου χρόνου δέσµευσης) 

θεωρείται πως η διάρκεια δέσµευσης ισούται µε 12 µήνες. 

Ακόµα, επισηµαίνεται ότι αν ένα προϊόν έχει σπαστό πάγιο ,τότε θα εµφανίζονται ξεχωριστά οι µηνιαίες χρεώσεις 

για κάθε περίοδο  διαφορετικού παγίου. 

Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου περισσότερα του ενός προϊόντα έχουν το ίδιο µέσο συνολικό µηνιαίο 

κόστος χρήσης, τότε η ταξινόµηση αυτών γίνεται σύµφωνα µε τη διάρκεια συµβολαίου («Duration_inDays») 

κατά αύξουσα σειρά . Για τις περιπτώσεις των προϊόντων όπου εκτός του τελικού κόστους συµπίπτει και η 

διάρκεια συµβολαίου, η ταξινόµηση αυτών γίνεται κατά αύξουσα ηµεροµηνία έναρξης διάθεσης του προϊόντος 

(«PrdCommercialisationStartDate»), δηλαδή πρώτα θα εµφανίζεται το παλαιότερο προϊόν. 

Στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης έχει επιλέξει στα κριτήρια χρήσης, υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης 

συνδυαστικά µε άλλες υπηρεσίες, τα τελικά αποτελέσµατα της συγκριτικής αξιολόγησης, θα οµαδοποιούνται ανά 

πάροχο και η σειρά εµφάνισης των παρόχων θα προκύπτει τυχαία. Η ταξινόµηση των προϊόντων για κάθε πάροχο 

γίνεται σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα. 

Τέλος, µετά την εµφάνιση των αποτελεσµάτων, ο χρήστης έχει την δυνατότητα τροποποίησης των κριτηρίων 

επιλογής που έχει ορίσει, γεγονός που συνεπάγεται τον επανυπολογισµό του κόστους χρήσης και την εκ νέου 

εκκίνηση της διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης του Αλγορίθµου, σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα εισόδου. 
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Στα αποτελέσµατα της συγκριτικής αξιολόγησης θα εµφανίζονται τα πρώτα 20 προϊόντα - τιµή η οποία είναι 

παραµετρική και δύναται να αλλάξει σύµφωνα µε την επιλογή του χρήστη - ταξινοµηµένα κατά αύξουσα σειρά 

µέσου συνολικού µηνιαίου κόστους χρήσης (συµπεριλαµβανοµένου και του παγίου), όπως αυτό έχει περιγραφεί 

ανωτέρω. Για το κάθε προϊόν εµφανίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εφόσον αυτά υφίστανται για το προϊόν: 

� Όνοµα Παρόχου 

� Εµπορική Ονοµασία Προϊόντος 

� Βασικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

- Μέσο Συνολικό Μηνιαίο Κόστος Χρήσης 

- Πάγια Χρέωση Προϊόντος  

- ∆ιάρκεια ∆έσµευσης Συµβολαίου 

- Ενσωµατωµένες Αξίες Προϊόντος (λεπτά, µηνύµατα, όγκος δεδοµένων) 

- Ταχύτητα Ευρυζωνικής Πρόσβασης  

- Εφάπαξ Κόστη Προϊόντος (χωρισµένα σε Υποχρεωτικά και Υπο Πρϋποθέσεις) µε δυνατότητα 

επιλογής και κατόπιν υπολογισµό συνολικού κόστους στη διάρκεια του συµβολαίου 

� Επιπλέον Πληροφορίες (εµφανίζονται µετά από επιλογή του χρήστη): 

- Βασικές Χρεώσεις Χρήσης Προϊόντος (χρεώσεις κλήσεων, χρεώσεις µηνυµάτων, κ.α.) 

- Χρεώσεις Πρόσθετων Υπηρεσιών (Υπηρεσία Προσωπικού Τηλεφωνητή) µε δυνατότητα επιλογής 

και σχετικό φιλτράρισµα των προϊόντων που διαθέτουν τις επιλεγµένες υπηρεσίες  

� Ιστότοπος Προϊόντος 

� Σύνδεσµος για την παραποµπή του χρήστη στους γενικούς όρους του προϊόντος 

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που το προϊόν συνδυάζεται µε επιπρόσθετο προϊόν (addOn) ή/και προσφορά 

(offer) τότε τα παραπάνω στοιχεία εµφανίζονται για κάθε ένα από τα συνδεόµενα προϊόντα, ώστε να φαίνεται 

πως έχει προκύψει το µέσο συνολικό µηνιαίο κόστος χρήσης.  

3.2. Μοντελοποίηση Αλγορίθµου 

Για την µοντελοποίηση του αλγορίθµου σε ψευδογλώσσα, χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι συµβολισµοί: 

Συµβολισµός Επεξήγηση 

<Επιλογή> ∆ιαθέσιµες επιλογές χρήστη στην Λειτουργική Ενότητα 

«∆εδοµένα Εισόδου» 

Εάν (∆εδοµένο Εισόδου) Τότε: Έλεγχος συνθήκης για διακλάδωση 

[∆ιαδικασία] ∆ιαδικασία που καλεί ο αλγόριθµος για την εκτέλεση 

λειτουργιών. Όλες οι διαδικασίες καταγράφονται στο 

Παράρτηµα Α 

��������ή = ���ή   Μεταβλητές που χρησιµοποιεί ο αλγόριθµος 

C_param  Συστηµικές Σταθερές. Όλες οι συστηµικές σταθερές 

καταγράφονται στην ενότητα 3.2 

Στοιχείο_Μορφοτύπου | 

Τιµή_Στοιχείου_Μορφοτύπου | 

Παράµετρος_Μορφοτύπου 

Στοιχεία (elements), τιµές στοιχείων και παράµετροι 

(attributes) του µορφοτύπου που χρησιµοποιεί ο 

αλγόριθµος 

Πίνακας 3.2.1 Συµβολισµοί Αλγορίθµου 
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Ακολουθούν οι σταθερές του συστήµατος τις οποίες χρησιµοποιεί ο αλγόριθµος, οι οποίες θα µπορούν να 

αρχικοποιηθούν και να µεταβληθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία τα οποία 

συλλέγει. Σηµειώνεται ότι η παράµετρος n, όπου & ∈ (1,2, … ,12), δηλώνει τις 12 µήνες όπου ο αλγόριθµος 

πραγµατοποιεί υπολογισµούς ώστε να προκύψει το µέσο συνολικό µηνιαίο κόστος χρήσης του κάθε προϊόντος. Οι 

µήνες αυτοί δε σχετίζονται µε τις µήνες διάρκειας τις προϊόντος συµβολαίου. Τις, σηµειώνεται πώς όπου 

χρησιµοποιούνται ακέραιες τιµές σε σταθερές, αυτές ενδέχεται να έχουν προκύψει κατόπιν στογγυλοποίησης.  

Τέλος σηµειώνεται στη Β∆ θα υπάρχει η δυνατότητα να τηρείται ιστορικότητα των τιµών των σταθερών (για 

παράδειγµα τήρηση ιστορικότητας του Φ.Π.Α. ).  

Α/

Α 

Όνοµα Σταθεράς Επεξήγηση Αρχικ

οποίη

ση 

Κινητή Τηλεφωνία 

1.  C_untilPercentageMobileTotal_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

κινητά (τις όλους) για το οποίο διαφοροποιείται 

ο κάθε τις από τις n µήνες σε σχέση µε την τιµή 

που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην 

περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη 

τιµή στο πεδίο «έως» 

0,5% 

2.  C_aboutPercentageMobileTotal_n% n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

κινητά (τις όλους) για το οποίο διαφοροποιείται 

ο κάθε τις από τις n µήνες σε σχέση µε την τιµή 

που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην 

περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη 

τιµή στο πεδίο «περίπου» 

1% 

3.  C_totalMobileToAllVoiceCallTime  σταθερά που εκφράζει την προεπιλεγµένη τιµή 

χρόνου οµιλίας από κινητά (τις κινητά και 

σταθερά) 

0 

4.  C_untilPercentageMobileMobileMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

κινητά (τις κινητά) για το οποίο διαφοροποιείται 

ο κάθε τις από τις n µήνες σε σχέση µε την τιµή 

που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην 

περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη 

τιµή στο πεδίο «έως» 

0,5% 

5.  C_aboutPercentageMobileMobileMonth_n%  

 

n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

κινητά (τις κινητά) για το οποίο διαφοροποιείται 

ο κάθε τις από τις n µήνες σε σχέση µε την τιµή 

που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην 

περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη 

τιµή στο πεδίο «περίπου» 

1% 

6.  C_mobileMobileTotalRatio%  σταθερά που εκφράζει το προκαθορισµένο 93% 
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ποσοστό του χρόνου οµιλίας από κινητά τις 

κινητά σε σχέση µε τον συνολικό χρόνο οµιλίας 

από κινητά που δηλώνει ο χρήστης 

 

7.  C_untilPercentageMobileFixedMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

κινητά (τις σταθερά) για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

 

0,5% 

8.  C_aboutPercentageMobileFixedMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

κινητά (τις σταθερά) για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου» 

1% 

9.  C_mobileFixedTotalRatio%  σταθερά που εκφράζει το προκαθορισµένο 

ποσοστό του χρόνου οµιλίας από κινητά τις 

σταθερά σε σχέση µε τον συνολικό χρόνο τις 

κινητά που δηλώνει ο χρήστης 

7% 

10.  C_untilPercentageMobileIntlMonth_n%  

 

n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

κινητά (τις διεθνείς προορισµούς) για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

0,5% 

11.  C_aboutPercentageMobileIntlMonth_n% n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

κινητά (τις διεθνείς προορισµούς) για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου»  

 

1% 

12.  C_untilPercentageMobileIntlMobMonth_n%  

 

n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

κινητά (τις κινητά διεθνών προορισµών) για το 

0,5% 
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οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

13.  C_aboutPercentageMobileIntlMobMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

κινητά (τις κινητά διεθνών προορισµών) για το 

οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου» 

 

1% 

14.  C_untilPercentageMobileIntlFixedMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

κινητά (τις σταθερά διεθνών προορισµών) για το 

οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

0,5% 

15.  C_aboutPercentageMobileIntlFixedMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

κινητά (τις σταθερά διεθνών προορισµών) για το 

οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου» 

1% 

16.  C_untilPercentageRoamingMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας κατά 

την περιαγωγή (τις κινητά και σταθερά) για το 

οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

 

0,5% 

17.  C_aboutPercentageRoamingMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας κατά 

την περιαγωγή (τις κινητά και σταθερά) για το 

οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

1% 
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καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου» 

 

18.  C_untilPercentageRoamingMobMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας κατά 

την περιαγωγή (τις κινητά) για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

 

0,5% 

19.  C_aboutPercentageRoamingMobMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας κατά 

την περιαγωγή (τις κινητά) για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου» 

 

1% 

20.  C_untilPercentageRoamingFixedMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας κατά 

την περιαγωγή (τις σταθερά) για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

 

0,5% 

21.  C_aboutPercentageRoamingFixedMonth_n%  

 

n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας κατά 

την περιαγωγή (τις σταθερά) για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου» 

1% 

22.  C_untilPercentageMobileIntracMonth_n%  είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του ενδοεταιρικού 

χρόνου οµιλίας από το κινητό (τις σταθερά και 

κινητά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις 

από τις n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει 

ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση 

που καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

0,5% 



 

  

 

 

 41 

«έως» 

 

23.  C_aboutPercentageMobileIntracMonth_n%  

 

n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του ενδοεταιρικού 

χρόνου οµιλίας από το κινητό (τις σταθερά και 

κινητά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις 

από τις n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει 

ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση 

που καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου» 

1% 

24.  C_untilPercentageMobileIntracMobMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του ενδοεταιρικού 

χρόνου οµιλίας από το κινητό (τις κινητά) για το 

οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

0,5% 

25.  C_aboutPercentageMobileIntracMobMonth_n%   n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του ενδοεταιρικού 

χρόνου οµιλίας από το κινητό (τις κινητά) για το 

οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου» 

 

1% 

26.  C_untilPercentageMobileIntracFixedMonth_n%  

 

n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του ενδοεταιρικού 

χρόνου οµιλίας από το κινητό (τις σταθερά) για 

το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

0,5% 

27.  C_aboutPercentageMobileIntracFixedMonth_n

%  

n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του ενδοεταιρικού 

χρόνου οµιλίας από το κινητό (τις σταθερά) για 

το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου»  

 

1% 

28.  C_untilSMSPercentTotal_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 0,5% 
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εκφράζουν το ποσοστό των µηνυµάτων για το 

οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης.  

29.  C_totalDefaultSMS  σταθερά που εκφράζει την προεπιλεγµένη τιµή 

µηνυµάτων 

0 

30.  C_untilIntracSMSPercentTotal_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό των ενδοεταιρικών 

µηνυµάτων για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε 

τις από τις n µήνες σε σχέση µε την τιµή που 

εισάγει ο χρήστης. 

0,5% 

31.  C_totalIntracDefaultSMS  σταθερά που εκφράζει την προεπιλεγµένη τιµή 

ενδοεταιρικών µηνυµάτων 

 

0 

32.  C_untilMBPercentTotal_n%  

 

n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του όγκου δεδοµένων για 

το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης 

0,5% 

33.  C_totalDefaultMB  σταθερά που εκφράζει την προεπιλεγµένη τιµή 

του όγκου δεδοµένων 

 

0 

Σταθερή Τηλεφωνία 

34.  C_untilPercentageFixedTotal_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

σταθερά (τις όλους) για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

0,5% 

35.  C_aboutPercentageFixedTotal_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

σταθερά (τις όλους) για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου» 

1% 

36.  C_totalFixedToAllDefaultVoiceCallTime  σταθερά που εκφράζει την προεπιλεγµένη τιµή 

χρόνου οµιλίας από σταθερά (τις σταθερά και 

κινητά) 

 

0 

37.  C_untilPercentageLocalMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

0,5% 
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σταθερά τις αστικά για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως»  

 

38.  C_aboutPercentageLocalMonth_n%   n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

σταθερά τις αστικά για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου» 

 

1% 

39.  C_localTotalRatio%  σταθερά που εκφράζει το προκαθορισµένο 

ποσοστό του χρόνου οµιλίας από σταθερά τις 

αστικά σε σχέση µε τον συνολικό χρόνο οµιλίας 

από σταθερά που δηλώνει ο χρήστης 

71% 

40.  C_untilPercentageLongMonth_n%  

 

n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

σταθερά τις υπεραστικά για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

0,5% 

41.  C_aboutPercentageLongMonth_n%  

 

 n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

σταθερά τις υπεραστικά για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου» 

1% 

42.  C_longTotalRatio%  σταθερά που εκφράζει το προκαθορισµένο 

ποσοστό του χρόνου οµιλίας από σταθερά τις 

υπεραστικά σε σχέση µε τον συνολικό χρόνο 

οµιλίας από σταθερά που δηλώνει ο χρήστης 

 

18% 

43.  C_untilPercentageFixedMobMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

σταθερά τις κινητά για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

0,5% 
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σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως»  

 

44.  C_aboutPercentageFixedMobMonth_n%  

 

n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

σταθερά τις κινητά για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου» 

1% 

45.  C_fixedMobileTotalRatio%  σταθερά που εκφράζει το προκαθορισµένο 

ποσοστό του χρόνου οµιλίας από σταθερά τις 

κινητά σε σχέση µε τον συνολικό χρόνο οµιλίας 

από σταθερά που δηλώνει ο χρήστης 

 

11% 

46.  C_untilPercentageFixedIntlMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

σταθερά (τις διεθνείς προορισµούς) για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

 

0,5% 

47.  C_aboutPercentageFixedIntlMonth_n%   n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

σταθερά (τις διεθνείς προορισµούς) για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου»  

 

1% 

48.  C_untilPercentageFixedIntlFixedMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

σταθερά (τις σταθερά διεθνών προορισµών) για 

το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

 

0,5% 
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49.  C_aboutPercentageFixedIntlFixedMonth_n%  

 

ε n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

σταθερά (τις σταθερά διεθνών προορισµών) για 

το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου» 

1% 

50.  C_untilPercentageFixedIntlMobMonth_n%   n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

σταθερά (τις κινητά διεθνών προορισµών) για το 

οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

 

0,5% 

51.  C_aboutPercentageFixedIntlMobMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

σταθερά (τις κινητά διεθνών προορισµών) για το 

οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου» 

1% 

52.  C_untilPercentageFixedIntracMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του ενδοεταιρικού 

χρόνου οµιλίας από το σταθερό (τις σταθερά και 

κινητά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις 

από τις n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει 

ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση 

που καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

 

0,5% 

53.  C_aboutPercentageFixedIntracMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του ενδοεταιρικού 

χρόνου οµιλίας από το σταθερό (τις σταθερά και 

κινητά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις 

από τις n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει 

ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση 

που καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου» 

 

1% 

54.  C_untilPercentageFixedIntracFixedMonth_n%  

 

 n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του ενδοεταιρικού 

0,5% 
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χρόνου οµιλίας από το σταθερό (τις σταθερά) 

για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις 

n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

55.  C_aboutPercentageFixedIntracFixedMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του ενδοεταιρικού 

χρόνου οµιλίας από το σταθερό (τις σταθερά) 

για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις 

n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου»  

 

1% 

56.  C_untilPercentageFixedIntracMobMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του ενδοεταιρικού 

χρόνου οµιλίας από το σταθερό (τις κινητά) για 

το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

 

0,5% 

57.  C_aboutPercentageFixedIntracMobMonth_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του ενδοεταιρικού 

χρόνου οµιλίας από το σταθερό (τις κινητά) για 

το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«περίπου»  

 

1% 

Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση 

58.  C_untilMBMobileBBPercentTotal_n%  n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που 

εκφράζουν το ποσοστό του όγκου δεδοµένων 

στην κινητή ευρυζωνική πρόσβαση για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε τις από τις n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. 

Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο 

«έως» 

 

0,5% 

59.  C_ totalDefaultMBMobileBB  

 

σταθερά που εκφράζει την προκαθορισµένη 

τιµή του όγκου δεδοµένων τις κινητής 

0 



 

  

 

 

 47 

ευρυζωνικής πρόσβασης 

Γενικές Σταθερές 

60.  C_startTime σταθερά που ορίζει την ώρα έναρξης του 

επιθυµητού διαστήµατος εντός τις ηµέρας 

08:00 

61.  C_endTime σταθερά που ορίζει την ώρα λήξης του 

επιθυµητού διαστήµατος εντός τις ηµέρας 

22:00 

62.  C_SubFeeMobilePrepaidMax1 σταθερά που ορίζει τη µέγιστη διάσταση κάθε 

εύρους που αφορά το συνολικό ποσό 

λογαριασµού, για την οποία υφίσταται τέλος 

καρτοκινητής. Η σταθερά ορίζεται για το σύνολο 

των κλιµακώσεων i για τις οποίες υφίσταται 

διαφορετικό τέλος συνδροµητών. 

99999

999 

63.  C_SubFeeMobilePostpaidMax1 σταθερά που ορίζει τη µέγιστη διάσταση κάθε 

εύρους που αφορά το συνολικό ποσό 

λογαριασµού, για την οποία υφίσταται τέλος 

συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας. Η σταθερά 

ορίζεται για το σύνολο των κλιµακώσεων i για 

τις οποίες υφίσταται διαφορετικό τέλος 

συνδροµητών. 

50 

64.  C_SubFeeMobilePostpaidMax2 σταθερά που ορίζει τη µέγιστη διάσταση κάθε 
εύρους που αφορά το συνολικό ποσό 
λογαριασµού, για την οποία υφίσταται τέλος 
συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας. Η σταθερά 
ορίζεται για το σύνολο των κλιµακώσεων i για 
τις οποίες υφίσταται διαφορετικό τέλος 
συνδροµητών. 

100 

65.  C_SubFeeMobilePostpaidMax3 σταθερά που ορίζει τη µέγιστη διάσταση κάθε 
εύρους που αφορά το συνολικό ποσό 
λογαριασµού, για την οποία υφίσταται τέλος 
συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας. Η σταθερά 
ορίζεται για το σύνολο των κλιµακώσεων i για 
τις οποίες υφίσταται διαφορετικό τέλος 
συνδροµητών. 

150 

66.  C_SubFeeMobilePostpaidMax4 σταθερά που ορίζει τη µέγιστη διάσταση κάθε 
εύρους που αφορά το συνολικό ποσό 
λογαριασµού, για την οποία υφίσταται τέλος 
συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας. Η σταθερά 
ορίζεται για το σύνολο των κλιµακώσεων i για 
τις οποίες υφίσταται διαφορετικό τέλος 
συνδροµητών. 

99999

999 

67.  C_MobilePrepaidFeeMax1 % σταθερά που εκφράζει το ποσοστό του τέλους 

συνδροµητών για τα προϊόντα προπληρωµένης 

κινητής τηλεφωνίας και για τις διαστάσεις του 

εύρους i που ορίζονται από την σταθερά 

C_SubFeeMobilePrepaidMaxi 

12% 

68.  C_MobilePostpaidFeeMax1 % σταθερά που εκφράζει το ποσοστό του τέλους 

συνδροµητών για τα προϊόντα κινητής 

τηλεφωνίας συµβολαίου και για τις διαστάσεις 

12% 
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του εύρους i που ορίζονται από την σταθερά 

C_SubFeeMobilePostpaidMaxi 

69.  C_MobilePostpaidFeeMax2 % σταθερά που εκφράζει το ποσοστό του τέλους 

συνδροµητών για τα προϊόντα κινητής 

τηλεφωνίας συµβολαίου και για τις διαστάσεις 

του εύρους i που ορίζονται από την σταθερά 

C_SubFeeMobilePostpaidMaxi 

15% 

70.  C_MobilePostpaidFeeMax3 % σταθερά που εκφράζει το ποσοστό του τέλους 

συνδροµητών για τα προϊόντα κινητής 

τηλεφωνίας συµβολαίου και για τις διαστάσεις 

του εύρους i που ορίζονται από την σταθερά 

C_SubFeeMobilePostpaidMaxi 

18% 

71.  C_MobilePostpaidFeeMax4 % σταθερά που εκφράζει το ποσοστό του τέλους 

συνδροµητών για τα προϊόντα κινητής 

τηλεφωνίας συµβολαίου και για τις διαστάσεις 

του εύρους i που ορίζονται από την σταθερά 

C_SubFeeMobilePostpaidMaxi 

20% 

72.  C_VAT Φ.Π.Α. 23% 

73.  ./0123  Σταθερά που εκφράζει το µερίδιο αγοράς του 

παρόχου p κινητής τηλεφωνίας 

 

74.  4/0123  Σταθερά που εκφράζει το µερίδιο αγοράς του 

παρόχου p σταθερής τηλεφωνίας 

 

Πίνακας 3.2.2 Σταθερές Συστήµατος 

3.2.1. Γενικά ∆εδοµένα Εισόδου 

Σηµειώνεται ότι υποχρεωτικά πεδία είναι τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: 

� Επιλογή Χρόνου Οµιλίας  για κλήσεις από κινητά 

� Επιλογή Χρόνου Οµιλίας για κλήσεις από σταθερά 

� Eπιλογή Όγκου ∆εδοµένων για κινητή ευρυζωνική πρόσβαση 

Τα πεδία αυτά σηµειώνονται εφεξής µε αστερίσκο (*). 

1:<Επιλογή Είδους Συνδροµητή> 

� Επαγγελµατίας 

� Φοιτητής 

� Συνταξιούχος 

� Άνεργος 

� ΑΜΕΑ 

Εάν (Επαγγελµατίας) τότε: 
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[Επιλογή Προγραµµάτων για Επαγγελµατίες] 

Εάν (Φοιτητής) τότε: 

[Επιλογή Προϊόντων για Φοιτητές | Συνταξιούχους | Άνεργους | ΑΜΕΑ] µε τιµή εισόδου Φοιτητές 

Εάν (Συνταξιούχος) τότε: 

[Επιλογή Προϊόντων για Φοιτητές | Συνταξιούχους | Άνεργους | ΑΜΕΑ] µε τιµή εισόδου Συνταξιούχος 

Εάν (Άνεργος) τότε: 

[Επιλογή Προϊόντων για Φοιτητές | Συνταξιούχους | Άνεργους | ΑΜΕΑ] µε τιµή εισόδου Άνεργους 

Εάν (ΑΜΕΑ) τότε: 

[Επιλογή Προϊόντων για Φοιτητές | Συνταξιούχους | Άνεργους | ΑΜΕΑ] µε τιµή εισόδου ΑΜΕΑ 

3.2.2. ∆εδοµένα Εισόδου Κινητής Τηλεφωνίας 

1:<Επιλογή Είδους Συµβολαίου> 

� Συµβόλαιο 

� Προπληρωµένη Τηλεφωνία 

� Οποιοδήποτε (Προεπιλεγµένη Τιµή)  

Εάν (Συµβόλαιο ) τότε: 

[Επιλογή Προϊόντων (Τύπου)] µε τιµή εισόδου Προϊόντα Κινητής Συµβολαίου  

Εάν (Προπληρωµένη Τηλεφωνία) τότε: 

[Επιλογή Προϊόντων (Τύπου)] µε τιµή εισόδου Προϊόντα Προπληρωµένης Κινητής Τηλεφωνίας  

Eάν (Οποιοδήποτε) τότε: 

[Επιλογή Προϊόντων (Τύπου)] µε τιµή εισόδου Προϊόντα Κινητής 

Σηµειώνεται ότι η επιλογή «Οποιοδήποτε» θα είναι και η προεπιλεγµένη κατά την οποία δεν εκτελείται κάποια 

διαδικασία, δηλαδή δε φιλτράρονται προϊόντα βάσει αυτού του κριτηρίου. 

 

2: Εάν (Συµβόλαιο) τότε: <Επιλογή ∆ιάρκειας Συµβολαίου> 

� Χωρίς ∆έσµευση 

� Έως 12 µήνες 

� Έως 18 µήνες 

� Έως 24 µήνες 
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� Οποιοδήποτε (προεπιλεγµένη τιµή) 

Εάν (Χωρίς ∆έσµευση) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ∆ιάρκεια Συµβολαίου≤{n}] µε τιµή εισόδου n=2 

Εάν (Έως 12 µήνες) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ∆ιάρκεια Συµβολαίου≤{n}] µε τιµή εισόδου n=12 

Εάν (Έως 18 µήνες) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ∆ιάρκεια Συµβολαίου≤{n}] µε τιµή εισόδου n=18 

Εάν (Έως 24 µήνες) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ∆ιάρκεια Συµβολαίου≤{n}] µε τιµή εισόδου n=24 

Σηµειώνεται ότι η επιλογή «Οποιοδήποτε» θα είναι και η προεπιλεγµένη κατά την οποία δεν εκτελείται κάποια 

διαδικασία, δηλαδή δε φιλτράρονται προϊόντα βάσει αυτού του κριτηρίου.  

3:<Επιλογή Χρόνου Οµιλίας>* 

� Έως X  λεπτά µηνιαίως 

� Περίπου X  λεπτά µηνιαίως 

� Απεριόριστος χρόνος οµιλίας 

� Προεπιλεγµένη Τιµή 

Εάν (Έως X λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου & ∈ (1,2, … ,12)  67 = 6 − �C_untilPercentageMobileTotal_n% � ∗ 6 [1] 

Εάν (Περίπου X  λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου & ∈ (1,2, … ,12)  67 = 6 − �C_aboutPercentageMobileTotal_n% � ∗ 6 [2]    

Εάν (Απεριόριστος Χρόνος Οµιλίας) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου & ∈ (1,2, … ,12)  67 = 99999999           

Εάν (Προεπιλεγµένη Τιµή) τότε: 

H7 = C_totalMobileToAllVoiceCallTime [3] 

 

[1] C_untilPercentageMobileTotal_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό του 

χρόνου οµιλίας από κινητά (προς όλους) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση µε 

την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο 

πεδίο «έως». Ως παράδειγµα καταχώρησης της παραµέτρου C_untilPercentageMobileTotal_n% δίνεται το 

ακόλουθο : 

Για n=1: C_untilPercentageMobileTotal_1% = 5.5% 

Για n=2: C_untilPercentageMobileTotal_2% = 5% 

Για n=3: C_untilPercentageMobileTotal_3% = 4,5% 



 

  

 

 

 51 

Για n=4: C_untilPercentageMobileTotal_4% = 4% 

Για n=5: C_untilPercentageMobileTotal_5% = 3,5% 

Για n=6: C_untilPercentageMobileTotal_6% = 3% 

Για n=7: C_untilPercentageMobileTotal_7% = 2,5% 

Για n=8: C_untilPercentageMobileTotal_8% = 2% 

Για n=9: C_untilPercentageMobileTotal_9% = 1,5% 

Για n=10: C_untilPercentageMobileTotal_10% = 1% 

Για n=11: C_untilPercentageMobileTotal_11% = 0,5% 

Για n=12: C_untilPercentageMobileTotal_12% = 0% 

 

[2] C_aboutPercentageMobileTotal_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό του 

χρόνου οµιλίας από κινητά (προς όλους) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση µε 

την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο 

πεδίο «περίπου». Ως παράδειγµα καταχώρησης της παραµέτρου C_aboutPercentageMobileTotal_n% δίνεται το 

ακόλουθο: 

Για n=1: C_aboutPercentageMobileTotal_1% = 6% 

Για n=2: C_aboutPercentageMobileTotal_2% = 5% 

Για n=3: C_aboutPercentageMobileTotal_3% = 4% 

Για n=4: C_aboutPercentageMobileTotal_4% = 3% 

Για n=5: C_aboutPercentageMobileTotal_5% = 2% 

Για n=6: C_aboutPercentageMobileTotal_6% = 1% 

Για n=7: C_aboutPercentageMobileTotal_7% = -1% 

Για n=8: C_aboutPercentageMobileTotal_8% = 2% 

Για n=9: C_aboutPercentageMobileTotal_9% = -3% 

Για n=10: C_aboutPercentageMobileTotal_10% = -4% 

Για n=11: C_aboutPercentageMobileTotal_11% = -5% 

Για n=12: C_aboutPercentageMobileTotal_12% = -6% 

 

[3] C_totalMobileToAllVoiceCallTime είναι σταθερά που εκφράζει την προεπιλεγµένη τιµή χρόνου οµιλίας από 

κινητά (προς κινητά και σταθερά) 
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4.1:<Επιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Κινητά> 

� Έως Υ  λεπτά µηνιαίως  

� Περίπου Υ  λεπτά µηνιαίως  

� Προεπιλεγµένη τιµή  

 

Εάν (Έως Υ λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  ΥL = Υ − �C_untilPercentageMobileMobileMonth_n % � ∗ Y  [4] 

Εάν (Περίπου Υ λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)  ΥL = Υ + �C_aboutPercentageMobileMobileMonth_n % � ∗ Y [5] 

Εάν (Προεπιλεγµένη Τιµή) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  ΥL = �C_mobileMobileTotalRatio% � ∗ ΧL [6]   

[4] C_untilPercentageMobileMobileMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό 

του χρόνου οµιλίας από κινητά (προς κινητά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη 

τιµή στο πεδίο «έως».  

[5] C_aboutPercentageMobileMobileMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του χρόνου οµιλίας από κινητά (προς κινητά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον 

χρήστη τιµή στο πεδίο «περίπου».  

[6] C_mobileMobileTotalRatio% είναι σταθερά που εκφράζει το προκαθορισµένο ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

κινητά προς κινητά σε σχέση µε τον συνολικό χρόνο οµιλίας από κινητά που δηλώνει ο χρήστης. 

Error Handling: 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 3 έχει επιλέξει (Έως X  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Περίπου Υ λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 3 έχει επιλέξει (Περίπου X  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει 

τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Έως Υ λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 3 έχει επιλέξει (Έως X  λεπτά µηνιαίως | Περίπου X  λεπτά µηνιαίως) και 

στην επιλογή 4.2 έχει επιλέξει (Έως W λεπτά µηνιαίως | Περίπου W  λεπτά µηνιαίως )  τότε το σύστηµα 

καταχωρεί αυτόµατα: 

R7 = Χ7 − S7  
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∆ηλαδή αν ο χρήστης έχει ορίσει συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς κινητά και σταθερά Χ, 

καθώς και συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς σταθερά W, τότε ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας 

προς κινητά είναι ο αποµένων χρόνος και δεν υπάρχει δυνατότητα διαφορετικής καταχώρησης. 

4.1.1:<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Κινητά> 

� Κατά µέσο όρο Μ  λεπτά διάρκεια κλήσης 

� Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος 

Εάν (Κατά µέσο όρο Μ λεπτά διάρκεια κλήσης) τότε: 

� = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[  

Εάν (Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος) τότε: 

Μ =  [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] 

 

4.1.2:<Επιλογή Περαιτέρω Ανάλυσης Τρόπου Κατανάλωσης Χρόνου Οµιλίας Προς Κινητά>: 

� Ποσοστό Οµιλίας Προς Πάροχο Κινητής 

� Ποσοστό Οµιλίας Προς Κινητά Ίδιου Παρόχου 

� Ποσοστό Οµιλίας Προς Κινητά Ίδιου Προϊόντος 

 

4.1.2.1: Εάν (Ποσοστό Οµιλίας Προς Πάροχο Κινητής) τότε: 

Για κάθε προϊόν που εξετάζεται:  

 \/ = ]/ : το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τον πάροχο που έχει ορίσει ο χρήστης , όπου p ∈ �^_`ab31� ο  πάροχος 

που ορίζει ο χρήστης 

 Εάν ∑ d/  ≤ 100% τότε: 

  \0 = f100% − ∑ \/g ∗ .07`0_23bh1i : το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς κάθε πάροχο  r,  για τον οποίο  δεν 

έχει ορίσει ο χρήστης ποσοστό, όπου  l ∈ �^_`ab31� Y�� l ≠ n   . Η κατανοµή του χρόνου οµιλίας  σε αυτούς 

τους παρόχους γίνεται σύµφωνα µε το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς τους, .07`0_23bh1i  

 Όπου: 

Nmobile : το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας 

p: ο κάθε πάροχος για τον οποίο ο χρήστης έχει ορίσει ποσοστό χρόνου οµιλίας 

r: ο κάθε πάροχος για τον οποίο ο χρήστης δεν έχει ορίσει ποσοστό χρόνου οµιλίας 

]/: το ποσοστό που εισάγει ο χρήστης για τον πάροχο n 
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./0123: το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου p κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή κάθε παρόχου για τον οποίο ο 

χρήστης έχει δηλώσει ότι επιθυµεί ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυό του. 

.00123  : το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου r κινητής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελεί συστηµική σταθερά 

.07`0_23bh1i  : το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς των παρόχων κινητής τηλεφωνίας χωρίς να λαµβάνεται υπ’ 

όψη το µερίδιο των παρόχων n . Ισχύει η εξής αναλογία µεταξύ των δύο µεριδίων αγοράς: 

.07`0_23bh1i =  (qrrstu∗vww) 
xvwwy∑ qzrstu  {

%   , όπου ∑ ./rstu είναι το άθροισµα των µεριδίων αγοράς για τους παρόχους p προς 

τους οποίους ο χρήστης έχει δηλώσει συγκεκριµένο ποσοστό χρόνου οµιλίας. 

4.1.2.1.1<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Πάροχο Κινητής> 

Εάν (Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Πάροχο Κινητής) τότε: 

�/ = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[ |X}[ \άX}~} Z����ή[ , η µέση διάρκεια κλήσης για τον πάροχο που έχει ορίσει ο 

χρήστης , όπου p ∈ �^_`ab31� ο  πάροχος που ορίζει ο χρήστης 

Error Handling: 

� Z� < 0%: Το σύστηµα προειδοποιεί το χρήστη µε µήνυµα λάθους 

� Z�  > 100%: Το σύστηµα προειδοποιεί το χρήστη µε µήνυµα λάθους 

� ∑ Z�  > 100%: Το σύστηµα προειδοποιεί το χρήστη µε µήνυµα λάθους 

4.1.2.2: Εάν (Ποσοστό Οµιλίας Προς Κινητά Ίδιου Παρόχου) τότε: 

Για κάθε προϊόν που εξετάζεται: 

\/ = ] είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τον ίδιο πάροχο, όπου n ∈ �^_`ab31� ο πάροχος που 

προσφέρει το συγκεκριµένο προϊόν, 

\0 = f100% − Π/g ∗ .07`0_23bh1i   είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυο παρόχου r , όπου 

l ∈ �^_`ab31�, l ≠ n . Το υπολοιπόµενο ποσοστό χρόνου οµιλίας κατανέµεται σε όλους τους υπόλοιπους 

παρόχους κινητής τηλεφωνίας σύµφωνα µε το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς τους, .07`0_23bh1i 

Όπου: 

Ζ : το ποσοστό που εισάγει ο χρήστης, 

Nmobile  : το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας 

r : όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας 

./0123: το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου p κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή κάθε παρόχου για τον οποίο ο 

χρήστης έχει δηλώσει ότι επιθυµεί ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυό του. 

.00123  : το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου r κινητής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελεί συστηµική σταθερά 
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.07`0_23bh1i  : το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς των παρόχων κινητής τηλεφωνίας χωρίς να λαµβάνεται υπ’ 

όψη το µερίδιο του συγκεκριµένου παρόχου n . Ισχύει η εξής αναλογία µεταξύ των δύο µεριδίων αγοράς: 

.07`0_23bh1i =  (qrrstu∗vww) 
xvwwy∑ qzrstu  {

%   , όπου ∑ ./rstu είναι το άθροισµα των µεριδίων αγοράς για τους παρόχους p προς 

τους οποίους ο χρήστης έχει δηλώσει συγκεκριµένο ποσοστό χρόνου οµιλίας 

4.1.2.1.2<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Κινητά Ίδιου Παρόχου > 

Εάν (Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Κινητά Ίδιου Παρόχου) τότε: 

�/ = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[ |X}[ Z����ά Ί��}� \�Xό~}� , η µέση διάρκεια κλήσης για τον πάροχο για τον οποίο ο 

χρήστης έχει δηλώσει ότι επιθυµεί ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυό του  , όπου p ∈ �^_`ab31� ο  πάροχος 

που προσφέρει το συγκεκριµένο προϊόν. 

4.1.2.3: Εάν (Ποσοστό Οµιλίας Προς Κινητά Ίδιου Προϊόντος) τότε: 

\/ = ] είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το ίδιο προϊόν , όπου p ∈ �^_`ab31� ο πάροχος που 

προσφέρει το συγκεκριµένο προϊόν, 

\0 = f100% − Π/g ∗ .00123   είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυο παρόχου r , όπου  l ∈
�^_`ab31�, l ≠ n , το οποίο κατανέµεται σε όλους τους υπόλοιπους παρόχους κινητής τηλεφωνίας 

σύµφωνα µε το πραγµατικό µερίδιο αγοράς τους, .00123  

Όπου: 

Ζ : το ποσοστό που εισάγει ο χρήστης, 

Nmobile  : το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας 

r: ο κάθε πάροχος για τον οποίο ο χρήστης δεν έχει ορίσει ποσοστό χρόνου οµιλίας 

./0123: το µερίδιο αγοράς του παρόχου κινητής τηλεφωνίας προς τον οποίο προσφέρεται χρόνος οµιλίας προς το 

δίκτυό του 

.00123   : το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου κινητής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελεί συστηµική σταθερά 

4.1.2.1.3<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Κινητά Ίδιου Προϊόντος> 

Εάν (Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Κινητά Ίδιου Προϊόντος) τότε: 

�/ = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[ |X}[ Z����ά Ί��}� \X}ϊό��}[ , η µέση διάρκεια κλήσης προς ίδιο προϊόν , όπου 

p ∈ �^_`ab31� ο  πάροχος που προσφέρει το συγκεκριµένο προϊόν. 

4.1.a:<Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Κινητά Τα Σαββατοκύριακα> 

� Z������_�����L� 

� Προεπιλεγμένη Τιμή 

και ισχύει: 
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R7�ss�s�� = d_`ab31_�11�17i ∗ R7     

Όπου, 

R7�ss�s�� : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς κινητά που καταναλώνεται τα σαββατοκύριακα 

d_`ab31_�11�17i  : το ποσοστό του χρόνου οµιλίας προς κινητά που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης τα 

σαββατοκύριακα 

R7    : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς κινητά που έχει δηλώσει ο χρήστης, κατά την επιλογή 4.1 <Επιλογή Χρόνου 

Οµιλίας Μηνιαίως Προς Κινητά> 

 

4.1.b:<Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Κινητά Σε Συγκεκριµένες Ώρες> 

� Z������_����� 

� Προεπιλεγμένη Τιμή 

και ισχύει: 

R7�t�u  = d_`ab31_i2b3¡ ∗ R7  

Όπου, 

R7�t�u  : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς κινητά που καταναλώνεται σε συγκεκριµένο χρονικό εύρος µέσα στη µέρα 

di2b3¡ : το ποσοστό του χρόνου οµιλίας προς κινητά που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης σε συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο µέσα στη µέρα 

R7 : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς κινητά που έχει δηλώσει ο χρήστης, κατά την επιλογή 4.1 < Επιλογή Χρόνου 

Οµιλίας Μηνιαίως Προς Κινητά> 

Σηµειώνεται ότι το κάτω και άνω της χρονική περιόδου µέσα στη µέρα είναι συστηµικές παράµετροι και δε θα 

δύναται ο χρήστης να τα τροποποιήσει.  

 

4.2:<Επιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Σταθερά> 

� Έως W  λεπτά μηνιαίως  

� Περίπου W  λεπτά μηνιαίως  

� Προεπιλεγμένη τιμή  

Εάν (Έως W λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε μήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  WL = W − �C_untilPercentageMobileFixedMonth_n % � ∗ Y [7] 

Εάν (Περίπου W λεπτά µηνιαίως) τότε: 
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Για κάθε μήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)  WL = W + �C_aboutPercentageMobileFixedMonth_n% � ∗ Y [8] 

Εάν (∆εν εισάγεται τιµή) τότε: 

Για κάθε μήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  WL = �C_mobileFixedTotalRatio% � ∗ ΧL [9] 
[7] C_untilPercentageMobileFixedMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό 

του χρόνου οµιλίας από κινητά (προς σταθερά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη 

τιµή στο πεδίο «έως».  

[8] C_aboutPercentageMobileFixedMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό 

του χρόνου οµιλίας από κινητά (προς σταθερά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη 

τιµή στο πεδίο «περίπου».  

[9] C_mobileFixedTotalRatio% είναι σταθερά που εκφράζει το προκαθορισµένο ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

κινητά προς σταθερά σε σχέση µε τον συνολικό προς όλους που δηλώνει ο χρήστης. 

Error Handling: 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 3 έχει επιλέξει (Έως X  λεπτά µηνιαίως | Περίπου X  λεπτά µηνιαίως )και 

στην επιλογή 4.1 έχει επιλέξει (Έως Y  λεπτά µηνιαίως | Περίπου Y λεπτά µηνιαίως )  τότε το σύστηµα 

καταχωρεί αυτόµατα: 

S7 = Χ7 − R7  

∆ηλαδή αν ο χρήστης έχει ορίσει συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς κινητά και σταθερά Χ, 

καθώς και συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς κινητά Y, τότε ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς 

σταθερά είναι ο αποµένων χρόνος και δεν υπάρχει δυνατότητα διαφορετικής καταχώρησης. 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 3 έχει επιλέξει (Περίπου X  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει 

τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Έως W λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 3 έχει επιλέξει (Έως X  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Περίπου W λεπτά µηνιαίως). 

4.2.1:<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Σταθερά> 

� Κατά µέσο όρο N  λεπτά διάρκεια κλήσης 

� Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος 

Εάν (Κατά µέσο όρο N λεπτά διάρκεια κλήσης) τότε: 

^ = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[  

Εάν (Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος) τότε: 

N =  [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] 
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4.2.2:<Επιλογή Περαιτέρω Ανάλυσης Τρόπου Κατανάλωσης Χρόνου Οµιλίας Προς Σταθερά>: 

� Ποσοστό Οµιλίας Προς Πάροχο Σταθερής 

� Ποσοστό Οµιλίας Προς Σταθερά Ίδιου Παρόχου 

 

4.2.2.1: Εάν (Ποσοστό Οµιλίας Προς Πάροχο Σταθερής) τότε: 

Για κάθε προϊόν που εξετάζεται:  

 °/ = ±/ : το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τον πάροχο που έχει ορίσει ο χρήστης , όπου p ∈ ² ³̂b´1iµ ο  πάροχος 

που ορίζει ο χρήστης 

 Εάν ∑ ±/  ≤ 100% τότε: 

  P¶ = f100% − ∑ P�g ∗ U¶L�¶����¸�� : το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς κάθε πάροχο  r,  για τον οποίο δεν 

έχει ορίσει ο χρήστης ποσοστό, όπου  r ∈ �N¹�º��� και r ≠ p   . Η κατανοµή του χρόνου οµιλίας  σε αυτούς 

τους παρόχους γίνεται σύµφωνα µε το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς τους, U¶L�¶����¸�� 

 Όπου: 

Nfixed : το σύνολο των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας 

p: ο κάθε πάροχος για τον οποίο ο χρήστης έχει ορίσει ποσοστό χρόνου οµιλίας 

r: ο κάθε πάροχος για τον οποίο ο χρήστης δεν έχει ορίσει ποσοστό χρόνου οµιλίας 

±/: το ποσοστό που εισάγει ο χρήστης για τον πάροχο n 

4/0123: το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου p σταθερής τηλεφωνίας, δηλαδή κάθε παρόχου για τον οποίο 

ο χρήστης έχει δηλώσει ότι επιθυµεί ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυό του 

400123 : το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου r σταθερής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελεί συστηµική 

σταθερά 

407`0_23bh1i  : το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας χωρίς να λαµβάνεται υπ’ 

όψη το µερίδιο των παρόχων n . Ισχύει η εξής αναλογία µεταξύ των δύο µεριδίων αγοράς: 

407`0_23bh1i = (¼rrstu∗vww) 
xvwwy∑ ¼zrstu  {

%   , όπου ∑ 4/rstu   είναι το άθροισµα των µεριδίων αγοράς για τους παρόχους p προς 

τους οποίους ο χρήστης έχει δηλώσει συγκεκριµένο ποσοστό χρόνου οµιλίας 

Error Handling: 

� V� < 0%: Το σύστηµα προειδοποιεί το χρήστη µε µήνυµα λάθους 

� V�  > 100%: Το σύστηµα προειδοποιεί το χρήστη µε µήνυµα λάθους 

� ∑ V�  > 100%: Το σύστηµα προειδοποιεί το χρήστη µε µήνυµα λάθους 
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4.2.2.1.1<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Πάροχο Σταθερής> 

Εάν (Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Πάροχο Σταθερής) τότε: 

½/ = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[ |X}[ \άX}~} ¾��¿�Xή[ , η µέση διάρκεια κλήσης για τον πάροχο που έχει ορίσει ο 

χρήστης , όπου p ∈ ² ³̂b´1iµ ο  πάροχος που ορίζει ο χρήστης 

 

4.2.2.2: Εάν (Ποσοστό Οµιλίας Προς Σταθερά Ίδιου Παρόχου) τότε: 

Για κάθε προϊόν που εξετάζεται: 

°/ = ± είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τον ίδιο πάροχο, όπου n ∈ �^_`ab31�  ∪ � ³̂b´1i� ο πάροχος 

που προσφέρει το συγκεκριµένο προϊόν, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες τόσο κινητής όσο και σταθερής 

τηλεφωνίας 

°0 = f100% − P/g ∗ 407`0_23bh1i  είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυο παρόχου r , όπου 

l ∈ ² ³̂b´1iµ, l ≠ n . Το υπολειπόµενο ποσοστό χρόνου οµιλίας κατανέµεται σε όλους τους υπόλοιπους 

παρόχους σταθερής τηλεφωνίας σύµφωνα µε το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς τους, 407`0_23bh1i  

Όπου: 

V : το ποσοστό που εισάγει ο χρήστης, 

Nfixed  : το σύνολο των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας 

r : όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας 

4/0123: το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου p ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, 

δηλαδή παρόχου για τον οποίο ο χρήστης έχει δηλώσει ότι επιθυµεί ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυό του. 

400123 : το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου r σταθερής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελεί συστηµική 

σταθερά 

407`0_23bh1i  : το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας χωρίς να λαµβάνεται υπ’ 

όψη το µερίδιο του συγκεκριµένου παρόχου n . Ισχύει η εξής αναλογία µεταξύ των δύο µεριδίων αγοράς: 

407`0_23bh1i = (¼rrstu∗vww) 
xvwwy∑ ¼zrstu  {

%   , όπου ∑ 4/rstu   είναι το άθροισµα των µεριδίων αγοράς για τους παρόχους p προς 

τους οποίους ο χρήστης έχει δηλώσει συγκεκριµένο ποσοστό χρόνου οµιλίας 

4.2.2.2.1<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Σταθερά Ίδιου Παρόχου> 

Εάν (Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Σταθερά Ίδιου Παρόχου) τότε: 

½/ = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[ |X}[ Ί��} \άX}~} , η µέση διάρκεια κλήσης για τον πάροχο για τον οποίο ο χρήστης 

έχει δηλώσει ότι επιθυµεί ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυό του  , όπου p ∈ �^_`ab31�  ∪ � ³̂b´1i� ο πάροχος 

που προσφέρει το συγκεκριµένο προϊόν. 
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4.2.a:<Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Σταθερά Τα Σαββατοκύριακα> 

� Z¹�º��_�����L� 

� Προεπιλεγµένη Τιµή 

και ισχύει: 

S7�ss�s�� = d³b´1i_�11�17i ∗ S7    

Όπου, 

S7�ss�s�� : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς σταθερά που καταναλώνεται τα σαββατοκύριακα 

d³b´1i_�11�17i  : το ποσοστό του χρόνου οµιλίας προς σταθερά που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης τα 

σαββατοκύριακα 

S7    : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς σταθερά που έχει δηλώσει ο χρήστης, κατά την επιλογή 4.2 <Επιλογή 

Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Σταθερά> 

 

4.2.b:< Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Σταθερά Σε Συγκεκριµένες Ώρες > 

� Z¹�º��_����� 

� Προεπιλεγμένη Τιμή 

και ισχύει: 

S7�t�u  = d³b´1i_i2b3¡ ∗ S7  

Όπου, 

S7�t�u  : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς σταθερά που καταναλώνεται σε συγκεκριµένο χρονικό εύρος µέσα στη 

µέρα 

d³b´1i_i2b3¡ : το ποσοστό του χρόνου οµιλίας προς σταθερά που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης σε 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο µέσα στη µέρα 

S7 : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς σταθερά που έχει δηλώσει ο χρήστης, κατά την επιλογή 4.2 <Επιλογή Χρόνου 

Οµιλίας Μηνιαίως Προς Σταθερά > 

Σηµειώνεται ότι το κάτω και άνω της χρονική περιόδου µέσα στη µέρα είναι συστηµικές παράµετροι και δε θα 

δύναται ο χρήστης να τα τροποποιήσει.  

4.3:<Επιλογή Χρόνου Οµιλίας Προς Χώρα Εξωτερικού (Επαναληπτικά Για Ν Χώρες)>  

� Έως  I  λεπτά µηνιαίως  
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� Περίπου I  λεπτά µηνιαίως 

Εάν (Έως I  λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  

 IÂ,L = IÂ − �C_untilPercentageMobileIntlMonth_n  % � ∗ IÂ [10] 

Εάν (Περίπου I  λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)  

 IÂ,L =   IÂ + �C_aboutPercentageMobileIntlMonth_n % � ∗ IÂ [11] 

Όπου: 

 ÃÄ : ο χρόνος οµιλίας που δηλώνει ο χρήστης για κάθε χώρα  

[10] C_untilPercentageMobileIntlMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό 

του χρόνου οµιλίας από κινητά (προς διεθνείς προορισµούς) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον 

χρήστη τιµή στο πεδίο «έως».  

[11] C_aboutPercentageMobileIntlMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό 

του χρόνου οµιλίας από κινητά (προς διεθνείς προορισµούς) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον 

χρήστη τιµή στο πεδίο «περίπου».  

4.3.1:<Επιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Κινητά Προς Χώρα Εξωτερικού (Επαναληπτικά για Ν Χώρες)> 

� Έως I������ λεπτά µηνιαίως  

� Περίπου I������   λεπτά µηνιαίως 

Εάν (Έως R λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  

 I������Å,Æ = I������Å − �C_untilPercentageMobileIntlMobMonth_n % � ∗ I������Å [12] 

Εάν (Περίπου R λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)  

I������Å,Æ = I������Å + �C_aboutPercentageMobileIntlMobMonth_n % � ∗ I������Å  [13] 

Όπου: 

 Ã_`ab31Ç  : ο χρόνος οµιλίας που δηλώνει ο χρήστης για κάθε χώρα προς κινητά 

[12] C_untilPercentageMobileIntlMobMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του χρόνου οµιλίας από κινητά (προς κινητά διεθνών προορισµών) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε 
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ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «έως».  

[13] C_aboutPercentageMobileIntlMobMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του χρόνου οµιλίας από κινητά (προς κινητά διεθνών προορισµών) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε 

ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «περίπου».  

Error Handling: 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.3 έχει επιλέξει (Έως I  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Περίπου I������ λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.3 έχει επιλέξει (Περίπου I  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει 

τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Έως I������ λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.3 έχει επιλέξει (Έως I λεπτά µηνιαίως | Περίπου I  λεπτά µηνιαίως) και 

στην επιλογή 4.3.2 έχει επιλέξει (Έως I¹�º��  λεπτά µηνιαίως | Περίπου I¹�º�� λεπτά µηνιαίως )  τότε το 

σύστηµα καταχωρεί αυτόµατα: 

Ã_`ab31Ç = IÂ − Ã³b´1iÇ   

∆ηλαδή αν ο χρήστης έχει ορίσει συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς κινητά και σταθερά 

από συγκεκριµένη χώρα ÃÄ, καθώς και συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς σταθερά Ã³b´1iÇ , 
τότε ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς κινητά είναι ο αποµένων χρόνος και δεν υπάρχει δυνατότητα 

διαφορετικής καταχώρησης. 

4.3.1.1:<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Κινητά Προς Χώρα Εξωτερικού (Eπαναληπτικά για Ν Χώρες> 

� Κατά µέσο όρο Δ������Å  λεπτά διάρκεια κλήσης 

� Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος 

Εάν (Κατά µέσο όρο W_`ab31Ç   λεπτά διάρκεια κλήσης) τότε: 

W_`ab31Ç  = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[  

Εάν (Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος) τότε: 

W_`ab31Ç  =  [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] 

Όπου, 

W_`ab31Ç  : η µέση διάρκεια κλήσης που δηλώνει ο χρήστης για κάθε χώρα για κλήσεις προς κινητά 

 

4.3.2:<Επιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Σταθερά Προς Χώρα Εξωτερικού (Επαναληπτικά για Ν Χώρες)> 

� Έως I¹�º�� λεπτά µηνιαίως  
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� Περίπου I¹�º��   λεπτά µηνιαίως 

Εάν (Έως I  λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  I¹�º��Å,Æ = I¹�º��Å − �C_untilPercentageMobileIntlFixedMonth_n % � ∗ I¹�º��Å  

[14] 

Εάν (Περίπου I  λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)  I¹�º��Å,Æ = I¹�º��Å + �C_aboutPercentageMobileIntlFixedMonth_n % � ∗ I¹�º��Å  

[15] 

Όπου: 

 Ã³b´1iÇ  : ο χρόνος οµιλίας που δηλώνει ο χρήστης για κάθε χώρα προς σταθερά 

[14] C_untilPercentageMobileIntlFixedMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του χρόνου οµιλίας από κινητά (προς σταθερά διεθνών προορισµών) για το οποίο διαφοροποιείται ο 

κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «έως».  

[15] C_aboutPercentageMobileIntlFixedMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του χρόνου οµιλίας από κινητά (προς σταθερά διεθνών προορισµών) για το οποίο διαφοροποιείται ο 

κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «περίπου».  

Error Handling: 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.3 έχει επιλέξει (Έως I  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Περίπου I¹�º�� λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.3 έχει επιλέξει (Περίπου I  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει 

τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Έως I¹�º�� λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.3 έχει επιλέξει (Έως I  λεπτά µηνιαίως | Περίπου I  λεπτά µηνιαίως) και 

στην επιλογή 4.3.1 έχει επιλέξει (Έως I������  λεπτά µηνιαίως | Περίπου I������ λεπτά µηνιαίως )  τότε το 

σύστηµα καταχωρεί αυτόµατα: 

Ã³b´1iÇ = IÂ − Ã_`ab31Ç   

∆ηλαδή αν ο χρήστης έχει ορίσει συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς κινητά και σταθερά 

από συγκεκριµένη χώρα ÃÄ, καθώς και συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς κινητά Ã_`ab31Ç  , 
τότε ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς σταθερά είναι ο αποµένων χρόνος και δεν υπάρχει δυνατότητα 

διαφορετικής καταχώρησης. 

4.3.2.1:<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Σταθερά Προς Χώρα Εξωτερικού (Eπαναληπτικά για Ν Χώρες> 

� Κατά µέσο όρο Δ¹�º��Å  λεπτά διάρκεια κλήσης 

� Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος 
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Εάν (Κατά µέσο όρο Δ λεπτά διάρκεια κλήσης) τότε: 

W³b´1iÇ = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[  

Εάν (Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος) τότε: 

W³b´1iÇ=  [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] 

Όπου, 

W³b´1iÇ  : η µέση διάρκεια κλήσης που δηλώνει ο χρήστης για κάθε χώρα για κλήσεις προς κινητά 

 

4.4<Eπιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Κατά Την Περιαγωγή (Επαναληπτικά για Ν Χώρες)> 

� Έως R  λεπτά µηνιαίως  

� Περίπου R  λεπτά µηνιαίως 

Εάν (Έως R λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)   

RÂ,L = RÂ − �C_untilPercentageRoamingMonth_n  % � ∗ RÂ [16] 

Εάν (Περίπου R λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)   

RÂ,L =   RÂ + �C_aboutPercentageRoamingMonth_n % � ∗ RÂ [17] 

Όπου: 

 ÈÄ : ο χρόνος οµιλίας που δηλώνει ο χρήστης για κάθε χώρα  

[16] C_untilPercentageRoamingMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό του 

χρόνου οµιλίας κατά την περιαγωγή (προς κινητά και σταθερά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από 

τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από 

τον χρήστη τιµή στο πεδίο «έως».  

[17] C_aboutPercentageRoamingMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό 

του χρόνου οµιλίας κατά την περιαγωγή (προς κινητά και σταθερά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από 

τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από 

τον χρήστη τιµή στο πεδίο «περίπου».  

 

4.4.1:<Επιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Κινητά Κατά την Περιαγωγή (Επαναληπτικά για Ν Χώρες)> 

� Έως R������ λεπτά µηνιαίως  
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� Περίπου R������   λεπτά µηνιαίως 

Εάν (Έως R λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  R������Å,Æ = R������Å − �C_untilPercentageRoamingMobMonth_n % � ∗
R������Å  [18] 

Εάν (Περίπου R λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)  R������Å,Æ = R������Å + �C_aboutPercentageRoamingMobMonth_n % � ∗
R������Å  [19] 

Όπου: 

 È_`ab31Ç  : ο χρόνος οµιλίας που δηλώνει ο χρήστης για κάθε χώρα προς κινητά 

[18] C_untilPercentageRoamingMobMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του χρόνου οµιλίας κατά την περιαγωγή (προς κινητά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από 

τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από 

τον χρήστη τιµή στο πεδίο «έως».  

[19] C_aboutPercentageRoamingMobMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του χρόνου οµιλίας κατά την περιαγωγή (προς κινητά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από 

τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από 

τον χρήστη τιµή στο πεδίο «περίπου».  

Error Handling: 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.4 έχει επιλέξει (Έως R λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Περίπου R������ λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.4 έχει επιλέξει (Περίπου R  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει 

τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Έως R������ λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.4 έχει επιλέξει (Έως R λεπτά µηνιαίως | Περίπου R  λεπτά µηνιαίως) και 

στην επιλογή 4.4.2 έχει επιλέξει (Έως R¹�º��  λεπτά µηνιαίως | Περίπου R¹�º�� λεπτά µηνιαίως )  τότε το 

σύστηµα καταχωρεί αυτόµατα: 

È_`ab31Ç = RÂ − È³b´1iÇ   

∆ηλαδή αν ο χρήστης έχει ορίσει συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς κινητά και σταθερά 

από συγκεκριµένη χώρα ÈÄ, καθώς και συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς σταθερά È³b´1iÇ , 
τότε ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς κινητά είναι ο αποµένων χρόνος και δεν υπάρχει δυνατότητα 

διαφορετικής καταχώρησης. 

4.4.1.1:<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Κινητά Κατά Την Περιαγωγή (Eπαναληπτικά για Ν Χώρες> 

� Κατά µέσο όρο Π������Å  λεπτά διάρκεια κλήσης 

� Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος 
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Εάν (Κατά µέσο όρο Π λεπτά διάρκεια κλήσης) τότε: 

\_`ab31Ç = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[  

Εάν (Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος) τότε: 

\_`ab31Ç=  [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] 

Όπου, 

\_`ab31Ç  : η µέση διάρκεια κλήσης που δηλώνει ο χρήστης για κάθε χώρα για κλήσεις προς κινητά 

4.4.2:< Επιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Σταθερά Κατά την Περιαγωγή (Επαναληπτικά για Ν Χώρες)> 

� Έως R¹�º�� λεπτά µηνιαίως  

� Περίπου R¹�º��   λεπτά µηνιαίως 

Εάν (Έως R λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  R¹�º��Å,Æ = R¹�º��Å − �C_untilPercentageRoamingFixedMonth_n % � ∗ R¹�º��Å  

[20] 

Εάν (Περίπου R λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)  R¹�º��Å,Æ = R¹�º��Å + �C_aboutPercentageRoamingFixedMonth_n % � ∗ R¹�º��Å  

[21] 

Όπου: 

 È³b´1iÇ  : ο χρόνος οµιλίας που δηλώνει ο χρήστης για κάθε χώρα προς σταθερά 

[20] C_untilPercentageRoamingFixedMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του χρόνου οµιλίας κατά την περιαγωγή (προς σταθερά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από 

τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από 

τον χρήστη τιµή στο πεδίο «έως».  

[21] C_aboutPercentageRoamingFixedMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του χρόνου οµιλίας κατά την περιαγωγή (προς σταθερά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από 

τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από 

τον χρήστη τιµή στο πεδίο «περίπου».  

Error Handling: 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.4 έχει επιλέξει (Έως R λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Περίπου R¹�º�� λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.4 έχει επιλέξει (Περίπου R  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει 

τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Έως R¹�º�� λεπτά µηνιαίως). 
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� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.4 έχει επιλέξει (Έως R λεπτά µηνιαίως | Περίπου R  λεπτά µηνιαίως) και 

στην επιλογή 4.4.1 έχει επιλέξει (Έως R������  λεπτά µηνιαίως | Περίπου R������ λεπτά µηνιαίως )  τότε το 

σύστηµα καταχωρεί αυτόµατα: 

È³b´1iÇ = RÂ − È_`ab31Ç   

∆ηλαδή αν ο χρήστης έχει ορίσει συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς κινητά και σταθερά 

από συγκεκριµένη χώρα ÈÄ, καθώς και συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς κινητά È_`ab31Ç  , 
τότε ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς σταθερά είναι ο αποµένων χρόνος και δεν υπάρχει δυνατότητα 

διαφορετικής καταχώρησης. 

4.4.2.1:<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Σταθερά Κατά Την Περιαγωγή (Eπαναληπτικά για Ν Χώρες> 

� Κατά µέσο όρο Π¹�º��Å  λεπτά διάρκεια κλήσης 

� Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος 

Εάν (Κατά µέσο όρο Π λεπτά διάρκεια κλήσης) τότε: 

\³b´1iÇ = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[  

Εάν (Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος) τότε: 

\³b´1iÇ=  [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] 

Όπου, 

\³b´1iÇ  : η µέση διάρκεια κλήσης που δηλώνει ο χρήστης για κάθε χώρα για κλήσεις προς κινητά 

4.4.3:<Επιλογή Αριθµού Ηµερών Παραµονής (Επαναληπτικά για Ν Χώρες)> 

Εάν (Επιλογή Αριθµού Ηµερών Παραµονής) τότε: 

ÉÄ = ÊX�¿�ό[ Ë��Xώ� , ο αριθµός των ηµερών που παραµένει µηνιαίως ο χρήστης στην χώρα που έχει δηλώσει 

4.5: Εάν (Επαγγελµατίας) <Eπιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως για Ενδοεταιρικές Κλήσεις > 

� Έως B  λεπτά µηνιαίως  

� Περίπου B  λεπτά µηνιαίως 

Εάν (Έως Β λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)   

BL = B − �C_untilPercentageMobileIntracMonth_n  % � ∗ B [22] 

Εάν (Περίπου Β λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)   

BL =   B + �C_aboutPercentageMobileIntracMonth_n % � ∗ B  [23] 
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Όπου: 

 Ï  : ο χρόνος οµιλίας που δηλώνει ο χρήστης για ενδοεταιρικές κλήσεις  

[22] C_untilPercentageMobileIntracMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό 

του ενδοεταιρικού χρόνου οµιλίας από το κινητό (προς σταθερά και κινητά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε 

ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «έως».  

[23] C_aboutPercentageMobileIntracMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του ενδοεταιρικού χρόνου οµιλίας από το κινητό (προς σταθερά και κινητά) για το οποίο 

διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην 

περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «περίπου».  

 

4.5.1:<Επιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Ενδοεταιρικά Κινητά> 

� Έως B������ λεπτά µηνιαίως  

� Περίπου B������   λεπτά µηνιαίως 

Εάν (Έως B������ λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  B������Æ = B������ − �C_untilPercentageMobileIntracMobMonth_n %� ∗
B������  

[24] 

Εάν (Περίπου B  λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)  B������Æ = B������ + �C_aboutPercentageMobileIntracMobMonth_n % � ∗
B������  

[25] 

Όπου: 

 Ï_`ab31  : ο χρόνος οµιλίας που δηλώνει ο χρήστης για ενδοεταιρικά κινητά 

[24] C_untilPercentageMobileIntracMobMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του ενδοεταιρικού χρόνου οµιλίας από το κινητό (προς κινητά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας 

από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί 

από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «έως».  

[25] C_aboutPercentageMobileIntracMobMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του ενδοεταιρικού χρόνου οµιλίας από το κινητό (προς κινητά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας 

από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί 

από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «περίπου».  

Error Handling: 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.5 έχει επιλέξει (Έως B λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Περίπου B������ λεπτά µηνιαίως). 
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� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.5 έχει επιλέξει (Περίπου B  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει 

τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Έως B������ λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.5 έχει επιλέξει (Έως B λεπτά µηνιαίως | Περίπου B  λεπτά µηνιαίως) και 

στην επιλογή 4.5.2 έχει επιλέξει (Έως B¹�º��  λεπτά µηνιαίως | Περίπου B¹�º�� λεπτά µηνιαίως )  τότε το 

σύστηµα καταχωρεί αυτόµατα: 

Ï_`ab31 = BÂ − Ï³b´1i   

∆ηλαδή αν ο χρήστης έχει ορίσει συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς κινητά και σταθερά Ï, 

καθώς και συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς σταθερά È³b´1iÇ  , τότε ο µηνιαίος χρόνος 

οµιλίας προς κινητά είναι ο αποµένων χρόνος και δεν υπάρχει δυνατότητα διαφορετικής καταχώρησης. 

4.5.1.1:<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Ενδοεταιρικά Κινητά> 

� Κατά µέσο όρο Χ������   λεπτά διάρκεια κλήσης 

� Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος 

Εάν (Κατά µέσο όρο Χ  λεπτά διάρκεια κλήσης) τότε: 

6_`ab31 = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[  

Εάν (Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος) τότε: 

6_`ab31 =  [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] 

Όπου, 

6_`ab31  : η µέση διάρκεια κλήσης που δηλώνει ο χρήστης για κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά 

4.5.2:< Επιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Ενδοεταιρικά Σταθερά > 

� Έως Β¹�º�� λεπτά µηνιαίως  

� Περίπου Β¹�º��   λεπτά µηνιαίως 

Εάν (Έως Β  λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  Β¹�º��Æ = Β¹�º�� − �C_untilPercentageMobileIntracFixedMonth_n %  � ∗
B¹�º��  

[26] 

Εάν (Περίπου B  λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)  B¹�º��Æ = B¹�º�� + �C_aboutlPercentageMobileIntracFixedMonth_n %  � ∗
B¹�º��  

[27] 

Όπου: 

 Ï³b´1i  : ο χρόνος οµιλίας που δηλώνει ο χρήστης για κλήσεις προς ενδοεταιρικά σταθερά 
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[26] C_untilPercentageMobileIntracFixedMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του ενδοεταιρικού χρόνου οµιλίας από το κινητό (προς σταθερά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε 

ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «έως».  

[27] C_aboutPercentageMobileIntracFixedMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του ενδοεταιρικού χρόνου οµιλίας από το κινητό (προς σταθερά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε 

ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «περίπου».  

Error Handling: 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.5 έχει επιλέξει (Έως B λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Περίπου B¹�º�� λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.5 έχει επιλέξει (Περίπου B  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει 

τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Έως B¹�º�� λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.5 έχει επιλέξει (Έως B λεπτά µηνιαίως | Περίπου B  λεπτά µηνιαίως) και 

στην επιλογή 4.5.1 έχει επιλέξει (Έως B������  λεπτά µηνιαίως | Περίπου B������ λεπτά µηνιαίως )  τότε το 

σύστηµα καταχωρεί αυτόµατα: 

Ï³b´1i = B − Ï_`ab31   

∆ηλαδή αν ο χρήστης έχει ορίσει συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς ενδοεταιρικά κινητά 

και σταθερά Ï, καθώς και συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς κινητά Ï_`ab31Ç  , τότε ο 

µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς σταθερά είναι ο αποµένων χρόνος και δεν υπάρχει δυνατότητα διαφορετικής 

καταχώρησης. 

4.5.2.1:<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Ενδοεταιρικά Σταθερά > 

� Κατά µέσο όρο Χ¹�º��   λεπτά διάρκεια κλήσης 

� Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος 

Εάν (Κατά µέσο όρο Χ  λεπτά διάρκεια κλήσης) τότε: 

6³b´1i = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[  

Εάν (Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος) τότε: 

6³b´1i =  [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] 

Όπου, 

6³b´1i  : η µέση διάρκεια κλήσης που δηλώνει ο χρήστης για κλήσεις προς ενδοεταιρικά σταθερά. 
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5: <Επιλογή Μηνυµάτων SMS> 

� Έως X  µηνύµατα µηνιαίως 

� Προεπιλεγµένη Τιµή 

Εάν (Έως X  µηνύµατα µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου & ∈ (1,2, … ,12)  67 = 6 − �C_untilSMSPercentTotal_n% �6 [28]       

Εάν (Προεπιλεγµένη Τιµή) τότε: 

H7 = C_totalDefaultSMS [29] 

[28] C_untilSMSPercentTotal_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό των 

µηνυµάτων για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης.  

[29] C_totalDefaultSMS είναι σταθερά που εκφράζει την προεπιλεγµένη τιµή µηνυµάτων 

5.1:<Επιλογή Περαιτέρω Ανάλυσης Τρόπου Κατανάλωσης Μηνυµάτων> 

� Ποσοστό Μηνυµάτων Προς Πάροχο Κινητής 

� Ποσοστό Μηνυµάτων Προς Κινητά Ίδιου Παρόχου 

� Ποσοστό Μηνυµάτων Προς Κινητά Ίδιου Προϊόντος 

 

5.1.1: Εάν (Ποσοστό Μηνυµάτων Προς Πάροχο Κινητής) τότε: 

Για κάθε προϊόν που εξετάζεται:  

 \/ = ]/ είναι το ποσοστό µηνυµάτων προς τον πάροχο που έχει ορίσει ο χρήστης , όπου p ∈ �^_`ab31� ο  πάροχος 

που ορίζει ο χρήστης, 

 Εάν ∑ d/  ≤ 100% τότε: 

  Π¶ = f100% − ΣΠ�g ∗ S¶L�¶����¸��  είναι το ποσοστό µηνυµάτων προς τους παρόχους r  για τους οποίους 

δεν έχει ορίσει ο χρήστης ποσοστό, όπου  r ∈ �N������� και r ≠ p  ,. Η κατανοµή των µηνυµάτων σε   

αυτούς  τους παρόχους γίνεται σύµφωνα µε το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς τους, S¶L�¶����¸�� 

 Όπου: 

Nmobile : το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας 

p: ο κάθε πάροχος για τον οποίο ο χρήστης έχει ορίσει ποσοστό µηνυµάτων 

r: ο κάθε πάροχος για τον οποίο ο χρήστης δεν έχει ορίσει ποσοστό µηνυµάτων 

]/: το ποσοστό που εισάγει ο χρήστης για τον πάροχο n 
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./0123: το µερίδιο αγοράς του παρόχου p κινητής τηλεφωνίας . 

.00123  : το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου κινητής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελεί συστηµική σταθερά 

.07`0_23bh1i  : το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς των παρόχων κινητής τηλεφωνίας χωρίς να λαµβάνεται υπ’ 

όψη το µερίδιο του παρόχου Ò . Ισχύει η εξής αναλογία µεταξύ των δύο µεριδίων αγοράς: 

.07`0_23bh1i = (qrrstu∗vww) 
xvwwy∑ qzrstu  {

%    

Error Handling: 

� Z� < 0%: Το σύστηµα προειδοποιεί το χρήστη µε µήνυµα λάθους 

� Z�  > 100%: Το σύστηµα προειδοποιεί το χρήστη µε µήνυµα λάθους 

� ∑ Z�  > 100%: Το σύστηµα προειδοποιεί το χρήστη µε µήνυµα λάθους 

 

5.1.2: Εάν (Ποσοστό Μηνυµάτων Προς Κινητά Ίδιου Παρόχου) τότε: 

Για κάθε προϊόν που εξετάζεται: 

\/ = ] είναι το ποσοστό µηνυµάτων προς τον ίδιο πάροχο, όπου n ∈ �^_`ab31� ο πάροχος που 

προσφέρει το συγκεκριµένο προϊόν, 

\0 = f100% − \/g ∗ .07`0_23bh1i   είναι το ποσοστό µηνυµάτων προς τα υπόλοιπα δίκτυα r , όπου 

 Ó ∈ �^_`ab31�, Ó ≠ Ò , το οποίο κατανέµεται σε όλους τους υπόλοιπους παρόχους κινητής τηλεφωνίας 

σύµφωνα µε το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς τους, .07`0_23bh1i  

Όπου: 

Ζ : το ποσοστό που εισάγει ο χρήστης, 

Nmobile  : το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας 

r : όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας 

./0123   :το µερίδιο αγοράς του παρόχου κινητής τηλεφωνίας προς τον οποίο προσφέρεται χρόνος οµιλίας προς το 

δίκτυό του 

.00123   : το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου κινητής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελεί συστηµική σταθερά 

.07`0_23bh1i  : το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς των παρόχων κινητής τηλεφωνίας χωρίς να λαµβάνεται υπ’ 

όψη το µερίδιο του παρόχου Ò . Ισχύει η εξής αναλογία µεταξύ των δύο µεριδίων αγοράς: 

.07`0_23bh1i = (qrrstu∗vww) 
xvwwy∑ qzrstu  {

%        
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5.1.3: Εάν (Ποσοστό Μηνυµάτων Κινητά Ίδιου Προϊόντος) τότε: 

\/ = ] είναι το ποσοστό µηνυµάτων προς το ίδιο προϊόν , όπου p ∈ �^_`ab31� ο πάροχος που προσφέρει 

το συγκεκριµένο προϊόν, 

\0 = (100% − \b) ∗ .00123   είναι το ποσοστό µηνυµάτων προς τα υπόλοιπα δίκτυα r , όπου  l ∈
�^_`ab31�, l ≠ n , το οποίο κατανέµεται σε όλους τους υπόλοιπους παρόχους κινητής τηλεφωνίας 

σύµφωνα µε το µερίδιο αγοράς τους, .00123  

Όπου: 

Ζ : το ποσοστό που εισάγει ο χρήστης, 

Nmobile  : το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας 

r: ο κάθε πάροχος για τον οποίο ο χρήστης δεν έχει ορίσει ποσοστό µηνυµάτων 

.Ô0123  : το µερίδιο αγοράς του παρόχου κινητής τηλεφωνίας προς τον οποίο προσφέρονται µηνύµατα προς το 

δίκτυό του 

.00123   : το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου κινητής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελεί συστηµική σταθερά 

 

5.2.:Εάν (Επαγγελµατίας) <Επιλογή Ενδοεταιρικών Μηνυµάτων SMS> 

� Έως X  µηνύµατα µηνιαίως 

� Προεπιλεγµένη Τιµή 

Εάν (Έως Ε  µηνύµατα µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου & ∈ (1,2, … ,12)  Ö7 = Ö − �C_untilIntracSMSPercentTotal_n% � ∗ Ö [30]      

Εάν (Προεπιλεγµένη Τιµή) τότε: 

Ö7 = C_totalIntra×DefaultSMS [31] 

[30] C_untilIntracSMSPercentTotal_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό των 

ενδοεταιρικών µηνυµάτων για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που 

εισάγει ο χρήστης.  

[31] C_totalIntracDefaultSMS είναι σταθερά που εκφράζει την προεπιλεγµένη τιµή ενδοεταιρικών µηνυµάτων 

 

6: <Επιλογή Όγκου ∆εδοµένων> 

� Έως Δ  MB μηνιαίως 

� Προεπιλεγμένη Τιμή 
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Εάν (Έως Δ  MB µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου & ∈ (1,2, . . ,12)  67 = 6 − �C_untilMBPercentTotal_n% �6 [32]      

Εάν (Προεπιλεγµένη Τιµή) τότε: 

H7 = C_totalDefaultMB [33] 

 
[32] C_untilMBPercentTotal_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό του όγκου 

δεδοµένων για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο 

χρήστης.  

[33] C_totalDefaultMB είναι σταθερά που εκφράζει την προεπιλεγµένη τιµή όγκου δεδοµένων 

 

3.2.3. Τιµολόγηση Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας 

Σηµειώνεται ότι για τους υπολογισµούς του κόστους, όπου χρησιµοποιείται µέγεθος λεπτών χρόνου οµιλίας, όπως 

τα δεδοµένα εισόδου του χρήστη και οι διαστάσεις εύρους των κλιµακώσεων, µετατρέπονται σε δευτερόλεπτα 

καθώς τα µεγέθη MinimumCharge και ChargingStep που χρησιµοποιούνται στους υπολογισµούς είναι 

εκφρασµένα σε δευτερόλεπτα. 

1. Υπολογισµός Συντελεστή Προσαύξησης Χρόνου (ΣΠΧ): 

Ο Συντελεστής Προσαύξησης Χρόνου αποτελεί το ποσοστό του επιπλέον χρόνου οµιλίας που τελικά θα χρεωθεί 

ο συνδροµητής σε σχέση µε την περίπτωση που κάθε κλήση που πραγµατοποιεί διαρκεί ακριβώς όσο η ελάχιστη 

διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος. Ο συγκεκριµένος επιπλέον χρόνος οµιλίας, προκύπτει από την 

υπόθεση ότι η κατανοµή των κλήσεων του χρήστη γίνεται βάσει οµοιόµορφης κατανοµής, µε εύρος τιµών [0,2Μ]. 

Αρχικά, γίνεται σύγκριση της µέσης διάρκειας κλήσης Μ  (ή Μ� σε περίπτωση που ο χρήστης έχει δηλώσει 

συγκεκριµένο χρόνο οµιλίας προς πάροχο, ή προς κινητά ίδιου παρόχου ή προς ίδιο προϊόν ) που καταχωρεί ο 

χρήστης µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης κλήσης Ε της εξεταζόµενης υπηρεσίας. 

∆ιακρίνονται 3 περιπτώσεις: 

� Περίπτωση 1:  Ù ≤ E ≤ 2M 

� Περίπτωση 2:  Û < Ù 

� Περίπτωση 3: E > 2Ù  

Όπου: 

Μ : η µέση διάρκεια κλήσης που έχει ορίσει ο χρήστης στην επιλογή 4.1.2 της ενότητας «∆εδοµένα Εισόδου 

Κινητής Τηλεφωνίας». 

Ε  : η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης υπηρεσίας του προϊόντος, η οποία προκύπτει από τη διαδικασία  [Εύρεση 

Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος]. 
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Σχετικό αριθµητικό παράδειγµα κατά την κλήση της διαδικασίας παρουσιάζεται στην ενότητα 6.21 «Εύρεση 

στοιχείων βασικής χρέωσης υπηρεσίας προϊόντος». 

Περίπτωση 1: 

Εάν (Ù ≤ Û ≤ 2Ù) τότε: ¾\6 = Ü
ÝÞ  

Αριθµητικό παράδειγµα: 

Έστω Û = 3, � = 2. Αυτό σηµαίνει ότι οι κλήσεις του χρήστη είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένες στο διάστηµα 

[0,4] ενώ η ελάχιστη διάρκεια κλήσης είναι ίση µε 3 λεπτά. Χωρίς βλάβη της γενικότητας, υποθέτουµε ότι οι 

κλήσεις που έχουν διάρκεια από 0 λεπτά έως την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης έχουν διάρκεια η οποία είναι 

οµοιόµορφα κατανεµηµένη στο διάστηµα [0,Ε]. Συνεπώς η µέση διάρκεια των κλήσεων για όσες κλήσεις 

πραγµατοποιούνται στο διάστηµα αυτό είναι 
à
Ý = 1,5 λεπτά . Για όλες τις κλήσεις που έχουν διάρκεια στο 

διάστηµα [0 , 3] ο χρήστης χρεώνεται κατά µέσο όρο Û − Ü
Ý = 1,5 περισσότερα λεπτά οµιλίας από όσο µιλάει στην 

πραγµατικότητα, εφόσον για όλες αυτές τις κλήσεις τελικά θα χρεωθεί 3 λεπτά οµιλίας. Για για τις κλήσεις που 

έχουν διάρκεια στο διάστηµα [3 , 4] θα χρεωθεί επακριβώς για τη διάρκεια κλήσης. Οπότε για το σύνολο των 

κλήσεων στο διάστηµα [0,4] ο χρήστης χρεώνεται κατά µέσο όρο Û − Ü
Ý = 1,5περισσότερα λεπτά από όσο µιλάει 

στην πραγµατικότητα. Συνεπώς το ποσοστό επιπλέον χρόνου οµιλίας που θα χρεωθεί ο χρήστης για κάθε κλήση 

στο διάστηµα [0,2Μ] είναι: 

¾\6 =  Üy âã
Þ = Ü

ÝÞ = ä
å   

Συνεπώς, εφόσον ο χρήστης επιθυµεί να καταναλώσει συνολικά  æ λεπτά χρόνο οµιλίας, ο προσαυξηµένος χρόνος 

οµιλίας για τον οποίο θα τιµολογηθεί τελικά είναι æ(1 + ¾\6). Στην συγκεκριµένη περίπτωση δηλαδή ο χρήστης 

θα χρεωθεί επιπλέον 75% χρόνου οµιλίας. Αυτό επαληθεύεται και διαισθητικά, εφόσον για κατανοµή χρόνου 

οµιλίας στο διάστηµα [0,4] και ελάχιστη διάρκεια κλήσης τα 3 λεπτά, για το 75% των κλήσεών του ο χρήστης 

τελικά θα χρεωθεί περισσότερο χρόνο οµιλίας από όσο έχει στην πραγµατικότητα καταναλώσει. 

Περίπτωση 2 

Εάν (Ö < �) τότε: ¾\6 = Ü
ÝÞ 

Η περίπτωση αυτή είναι αντίστοιχη µε την περίπτωση κατά την οποία Ù ≤ Û ≤ 2Ù. Για το ποσοστό των κλήσεων 

οι οποίες εµπίπτουν στο διάστηµα [0,Ε] ο χρήστης θα χρεωθεί κατά µέσο όρο Û − Ü
Ý επιπλέον χρόνο οµιλίας ανά 

κλήση ενώ για κλήσεις στο διάστηµα [Ε,2Μ] χρεώνονται ανάλογα µε την πραγµατική τους διάρκεια. Συνεπώς το 

ποσοστό επιπλέον χρόνου οµιλίας που θα χρεωθεί ο χρήστης για κάθε κλήση στο διάστηµα [0,2Μ] είναι: 

¾\6 =  Üy âã
Þ = Ü

ÝÞ  

Περίπτωση 3 

Εάν (Ö > 2�) τότε: ¾\6 = (àyç)
ç  
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Έστω Û = 4, � = 1. Αυτό σηµαίνει ότι οι κλήσεις του χρήστη είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένες στο διάστηµα 

[0,2] ενώ η ελάχιστη διάρκεια κλήσης είναι ίση µε 4 λεπτά. Αυτό σηµαίνει ότι κατά µέσο όρο οι κλήσεις του 

χρήστη έχουν διάρκεια 1 λεπτά άρα για το σύνολο των κλήσεων που πραγµατοποιεί χρεώνεται Û − Ù = 3 

επιπλέον λεπτά σε κάθε κλήση. Συνεπώς το ποσοστό επιπλέον χρόνου οµιλίας που θα χρεωθεί ο χρήστης για κάθε 

κλήση στο διάστηµα [0,2Μ] είναι: 

¾\6 = (àyç)
ç = 3  

Σηµειώνεται πως στις περιπτώσεις όπου για το προϊόν που εξετάζεται από τον Αλγόριθµο δεν ορίζεται ελάχιστη 

διάρκεια χρέωσης υπηρεσίας, δεν ορίζεται ο συντελεστής ΣΠΧ. 

Επίσης σηµειώνεται ότι για τις κλήσεις προς Σταθερά ορίζεται αντίστοιχος συντελεστής ΣΠΧ σύµφωνα µε τη µέση 

διάρκεια κλήσης προς σταθερά που ορίζει ο χρήστης στο βήµα 4.2.1 < Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς 

Σταθερά> ενώ για τις υπηρεσίες Μηνυµάτων δεν ορίζεται ΣΠΧ. 

2. Υπολογισµός Κόστους Κλήσεων Προς Κινητά: 

� 2.1 Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας Χ (προς κινητά και σταθερά)  

� 2.2 Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς κινητά Υ 

� 2.3 Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς κινητά  Υ  και επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας 

προς Ν παρόχους κινητής τηλεφωνίας 

� 2.4 Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς κινητά Υ   και επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας 

προς κινητά ίδιου παρόχου  

� 2.5 Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς κινητά Υ  και επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας 

προς ίδιο προϊόν 

Για ανάλυση σχετικά µε τον τρόπο που προκύπτουν τα αθροίσµατα υπολογισµού της συνολικής χρέωσης, 

παρακαλούµε αναφερθείτε στην ενότητα 3.3 και πιο συγκεκριµένα στις ενότητες 3.3.1 και 3.3.2. Για σχετικό 

αριθµητικό παράδειγµα παρακαλούµε αναφερθείτε στην ενότητα  4. 

2.1 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας Χ) τότε: 

Η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων προς κινητά, éêëìíîï  υπολογίζεται ως 

εξής: 

ð_`ab31 =
∑ ∑ �[��Lf´z,�,ñ∗fvòóôõz,ñg,qbh1ö³÷27ø1z,ñg]∗ùú20ø1z,ñ

ùú20øb7øqû1/z,ñ/ ∈üýþ��us�þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,� �]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �  + 

∑ ∑ �/ ∈üýþ��us�uuþ�t�Çs7 ∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,��]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �   

Όπου: 
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Nmobile : το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας 

^_`ab31�33`�27Ä1  : το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία. Το σύνολο αυτό βρίσκεται καλώντας επαναληπτικά τη διαδικασία [Εύρεση Ενσωµατωµένης 

Αξίας Προς Κινητά (Παρόχου)] για το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας. 

^_`ab31ü`�33`�27Ä1  : το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν δεν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία. Ισχύει ότι ^_`ab31ü`�33`�27Ä1 = ^_`ab31 − ^_`ab31�33`�27Ä1  

����ïí : η i- οστή κλιµάκωση χρέωσης 

H/,7,v = R7 ∗ ./rstu , ο πραγµατικός χρόνος οµιλίας που αντιστοιχεί σε κάθε πάροχο, σύµφωνα µε το µερίδιο 

αγοράς του και σύµφωνα µε τον συνολικό µηνιαίο χρόνο προς κινητά που έχει δηλώσει ο χρήστης 

H/,7,b : ο πραγµατικός χρόνος οµιλίας που αποµένει ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας p  ανά µήνα n  ανά 

κλιµάκωση χρέωσης i  . Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται αφαιρώντας κάθε φορά τον χρόνο οµιλίας που 

καταναλώθηκε στην προηγούµενη κλιµάκωση χρέωσης, όπως φαίνεται στον υπολογισµό της χρέωσης. Η εύρεση 

του χρόνου οµιλίας που αποµένει για κάθε επόµενη κλιµάκωση χρέωσης, προκύπτει από την ακόλουθη 

διαδικασία: 

Έστω H/,7,b ο χρόνος οµιλίας που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης στην i  κλιµάκωση χρέωσης. Όπως έχει 

αναλυθεί και στο βήµα 1 της ενότητας «Τιµολόγηση Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας», µε βάση την µέση διάρκεια 

κλήσεων που έχει ορίσει ο χρήστης και την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης, υπολογίζεται ο ΣΠΧ (συντελεστής 

προσαύξησης χρόνου), µε βάση τον οποίο προκύπτει ο προσαυξηµένος χρόνος που τελικά θα καταναλώσει ο 

χρήστης εντός της κλιµάκωσης. 

Ο προσαυξηµένος χρόνος οµιλίας για κλιµάκωση χρέωσης i  υπολογίζεται ως εξής: 

æ/,7,b ∗ f1 + ¾\6/,bg  

Για την εύρεση του προσαυξηµένου χρόνου οµιλίας που εµπίπτει στην επόµενη κλιµάκωση χρέωσης, θα πρέπει να 

υπολογιστεί ο καθαρός χρόνος που αποµένει για κατανάλωση. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει ο χρόνος που 

αποµένει µετά την κατανάλωση στην προηγούµενη κλιµάκωση χρέωσης i-1, να διαιρεθεί µε τον ΣΠΧ της 

κλιµάκωσης, ώστε να προκύψει ο πραγµατικός χρόνος που αποµένει για κατανάλωση στην επόµενη κλιµάκωση. 

Κατόπιν ο πραγµατικός χρόνος πολλαπλασιάζεται µε τον ΣΠΧ της κλιµάκωσης i  ώστε να προκύψει ο 

προσαυξηµένος χρόνος οµιλίας που εµπίπτει στην κλιµάκωση i.  Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: 

Ο πραγµατικός χρόνος που αποµένει µετά την κατανάλωση στην i-1  κλιµάκωση, είναι ο ακόλουθος: 

æ/,7,b =  ´z,�,��ñ∗fvòóôõz,��ñgy�bh1ö³÷27ø1z,��ñ
(vòóôõz,��ñ)   

Ο προσαυξηµένος χρόνος που θα καταναλωθεί στην i  κλιµάκωση χρέωσης είναι: 

æ/,7,b ∗ f1 + ¾\6/,bg =  ´z,�,��ñ∗fvòóôõz,��ñgy�bh1ö³÷27ø1z,��ñ
fvòóôõz,��ñg ∗ (1 + ¾\6/,b)  

Αυτό επαναλαµβάνεται για όσες κλιµακώσεις χρέωσης απαιτούνται ώστε να καλυφθεί ο αρχικός χρόνος οµιλίας 

που έχει δηλώσει ο χρήστης για κάθε πάροχο. Επίσης, σηµειώνεται ότι η ενσωµατωµένη αξία νοείται πάντα ως η 

πρώτη κλιµάκωση χρέωσης, εφόσον προσφέρεται για τη συγκεκριµένη υπηρεσία. 
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67 : ο χρόνος οµιλίας ανά µήνα συνολικά προς κινητά και σταθερά, όπως έχει προκύψει από την επιλογή 3 της 

ενότητας «∆εδοµένα Εισόδου Κινητής Τηλεφωνίας» 

R7 = ��_���Ò��Ù��Ò�� �!"�È"!Ò�%�67 , ο χρόνος οµιλίας ανά µήνα προς κινητά 

./rstu : τα πραγµατικά µερίδια αγοράς κάθε παρόχου κινητής τηλεφωνίας, τα οποία αποτελούν συστηµικές 

σταθερές 

#$%&,í : ο συντελεστής προσαύξησης χρόνου, ο οποίος υπολογίζεται για κάθε πάροχο για κάθε εύρος κλιµάκωσης 

µε βάση το βήµα 1 της ενότητας «Τιµολόγηση Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας» 

.Ò'�()È"&*�/,v  = [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης της 

ενσωµατωµένης αξίας σε χρόνο οµιλίας προς συγκεκριµένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας p.  

.Ò'�()È"&*�/,b  = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης 

του εύρους κάθε κλιµάκωσης χρέωσης i  προς συγκεκριµένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας p . Σηµειώνεται ότι σε 

περίπτωση που το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία προς κάποιο πάροχο, τότε το .Ò'�()È"&*�/,v   
υπολογίζεται µε την κλήση της διαδικασίας [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος 

(Παρόχου)]. Σχετικό αριθµητικό παράδειγµα παρουσιάζεται στην ενότητα 6.21 «Εύρεση στοιχείων βασικής 

χρέωσης υπηρεσίας προϊόντος». 

�ℎ"l*�/,b    = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η χρέωση για τη  χρήση της 

υπηρεσίας προς κινητά Συγκεκριµένου Παρόχου p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i,  

�ℎ"l*Ò&*.!�n/,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], αποτελεί το βήµα 

χρέωσης της υπηρεσίας προς κινητά Συγκεκριµένου Παρόχου p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

Σηµειώνεται ότι στον υπολογισµό του µηνιαίου κόστους για λόγους απλοποίησης δεν απεικονίζεται ανωτέρω στην 

χρέωση κάθε κλιµάκωσης τυχόν τέλος εγκαθίδρυσης κλήσης (CallSetupFee)  ή τερµατισµού κλήσης 

(EndCallFee). Τα τέλη αυτά εφόσον υπάρχουν δύναται να συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό του κόστους 

της υπηρεσίας, ως σταθεροί όροι για κάθε κλιµάκωση. Ο υπολογισµός γίνεται για κάθε εύρος κλιµάκωσης 

πολλαπλασιάζοντας το τέλος που εφαρµόζεται σε κάθε κλήση µε τον αριθµό των κλήσεων που θα 

πραγµατοποιήσει ο χρήστης µέσα στο συγκεκριµένο εύρος κλιµάκωσης. Ο υπολογισµός αυτός εφαρµόζεται για 

την εύρεση του κόστους κάθε είδους υπηρεσίας κλήσεων.  

Επίσης, σηµειώνεται ότι για κάθε πάροχο για τον οποίο προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία, πρώτα γίνεται 

υπολογισµός του προσαυξηµένου χρόνου οµιλίας που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης εντός ενσωµατωµένης 

αξίας και αν ο χρόνος αυτός είναι µικρότερος της ενσωµατωµένης αξίας, η χρέωση για τον πάροχο αυτό είναι 

µηδενική. 

2.2 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς κινητά Υ) τότε: 

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε 2.1, µε τη µοναδική διαφορά ότι οι χρόνοι οµιλίας Yn  είναι απευθείας ορισµένοι 

από τον χρήστη. Σχετικό αριθµητικό παράδειγµα παρουσιάζεται στην ενότητα 4 «Αριθµητικό Παράδειγµα». 
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2.3 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς κινητά Υ  και επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας προς 

Ν παρόχους κινητής τηλεφωνίας) τότε: 

H συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων προς κινητά, éêëìíîï  υπολογίζεται ως 

εξής: 

ð_`ab31 =
∑ ∑ �[��Lf´z,�,ñ∗fvòóôõz,ñg,qbh1ö³÷27ø1z,ñg]∗ùú20ø1ñ

ùú20øb7øqû1/ñ/ ∈üzýþ��us�þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1��]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �   

+ 

∑ ∑ �[��Lf´r,�,ñ∗fvòóôõr,ñg,qbh1ö³÷27ø1r,ñg]∗ùú20ø1r,ñ
ùú20øb7øqû1/r,ñ0 ∈ürýþ��us�þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L�[�r,�,��ñ∗xñ��	
r,��ñ{����s��t��sr,��ñ ]∗(ñ��	
r,�)

ñ��	
r,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1r,��]∗ùú20ø1r,�

ùú20øb7øqû1/r,�
_
027ø1 b�Ý �  + 

∑ ∑ �/ ∈üzýþ��us�uuþ�t�Çs7 ∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,��]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �  + 

∑ ∑ �0 ∈ürýþ��us�uuþ�t�Çs7 ∑
[��L�[�r,�,��ñ∗xñ��	
r,��ñ{����s��t��sr,��ñ ]∗(ñ��	
r,�)

ñ��	
r,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1r,��]∗ùú20ø1r,�

ùú20øb7øqû1/r,�
_
027ø1 b�Ý �   

Όπου, 

Νmobile : το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας 

����ïí : η i- οστή κλιµάκωση χρέωσης 

H/,7,v = \/ ∗ R7 , ο χρόνος οµιλίας ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας p  ανά µήνα n  ,  για τους παρόχους κινητής 

τηλεφωνίας προς τους οποίους ο χρήστης έχει δηλώσει συγκεκριµένο ποσοστό 

H0,7,v =  \0 ∗ R7  , ο χρόνος οµιλίας ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας r  ανά µήνα n  , για τους υπόλοιπους παρόχους 

r  για τους οποίους ο χρήστης δεν έχει δηλώσει συγκεκριµένο ποσοστό χρόνου οµιλίας 

H/,7,b , H0,7,b  : ο χρόνος οµιλίας ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας p/r  ανά µήνα n  ανά κλιµάκωση χρέωσης i . Ο 

χρόνος αυτός υπολογίζεται αφαιρώντας κάθε φορά τον χρόνο οµιλίας που καταναλώθηκε στην προηγούµενη 

κλιµάκωση χρέωσης.  Ο υπολογισµός  έχει αναλυθεί στην περίπτωση 2.1. 

Yn : είναι ο συνολικός χρόνος οµιλίας προς κινητά 

\/ = ]/ είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τον συγκεκριµένο πάροχο n , όπου n ∈ ² /̂µ  , � /̂ ⊆ ^_`ab31�  

Π¶ = (100% − ∑ \/ ) ∗ .0rstu     είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τα υπόλοιπα δίκτυα r  το οποίο κατανέµεται 

µε βάση τα πραγµατικά µερίδια αγοράς των παρόχων κινητής τηλεφωνίας .0rstu, όπου l ∈ � 0̂� , � 0̂ ⊆ ^_`ab31� 
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]/: είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς κινητά συγκεκριµένου παρόχου , το οποίο δίδεται από το χρήστη 

σύµφωνα µε το βήµα  4.1.2.3 της ενότητας «∆εδοµένα Εισόδου Κινητής Τηλεφωνίας»  

/̂ýþ��us�uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων n κινητής τηλεφωνίας προς τους οποίους ο χρήστης έχει ορίσει 

συγκεκριµένο ποσοστό χρόνου οµιλίας και προς τους οποίους το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία. Το 

σύνολο αυτό βρίσκεται καλώντας επαναληπτικά τη διαδικασία [Εύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά 

(Παρόχου)] για το σύνολο των παρόχων n. 

/̂ýþ��us�þ�uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων n κινητής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν δεν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία. Ισχύει ότι /̂ýþ��us�þ�uuþ�t�Çs = /̂ − ^/ýþ��us�uuþ�t�Çs  

0̂ýþ��us�uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων l κινητής τηλεφωνίας προς τους οποίους ο χρήστης δεν έχει ορίσει 

συγκεκριµένο ποσοστό χρόνου οµιλίας και προς τους οποίους το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία. Το 

σύνολο αυτό βρίσκεται καλώντας επαναληπτικά τη διαδικασία [Εύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά 

(Παρόχου)] για το σύνολο των παρόχων l. 

0̂ýþ��us�þ�uuþ�t�Çs  : το σύνολο των παρόχων l κινητής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν δεν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία. Ισχύει ότι 0̂ýþ��us�þ�uuþ�t�Çs = 0̂ − 0̂ýþ��us�uuþ�t�Çs 

.Ò'�()È"&*�/,v  = [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης της 

ενσωµατωµένης αξίας σε χρόνο οµιλίας προς συγκεκριµένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας p.  

.Ò'�()È"&*�0,v  = [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης της 

ενσωµατωµένης αξίας σε χρόνο οµιλίας προς συγκεκριµένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας r.  

.Ò'�()È"&*�/,b  = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης 

του εύρους κάθε κλιµάκωσης χρέωσης i προς συγκεκριµένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας p . Σηµειώνεται ότι σε 

περίπτωση που το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία προς κάποιο πάροχο, τότε το .Ò'�()È"&*�/,v   
υπολογίζεται µε την κλήση της διαδικασίας [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος 

(Παρόχου)]. 

.Ò'�()È"&*�0,b  = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης 

του εύρους κάθε κλιµάκωσης χρέωσης i προς συγκεκριµένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας r . Σηµειώνεται ότι σε 

περίπτωση που το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία προς κάποιο πάροχο, τότε το .Ò'�()È"&*�0,v   
υπολογίζεται µε την κλήση της διαδικασίας [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος 

(Παρόχου)] 

�ℎ"l*�/,b    = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η χρέωση για τη  χρήση της 

υπηρεσίας προς κινητά Συγκεκριµένου Παρόχου p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

�ℎ"l*�0,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η χρέωση για τη  χρήση της 

υπηρεσίας προς κινητά Συγκεκριµένου Παρόχου r για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

�ℎ"l*Ò&*.!�n/,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], αποτελεί το βήµα 

χρέωσης της υπηρεσίας προς κινητά Συγκεκριµένου Παρόχου p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 
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�ℎ"l*Ò&*.!�n0,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], αποτελεί το βήµα 

χρέωσης της υπηρεσίας προς κινητά Συγκεκριµένου Παρόχου r για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

Επίσης, σηµειώνεται ότι αντίστοιχα µε την περίπτωση 2.1, για κάθε πάροχο για τον οποίο προσφέρεται 

ενσωµατωµένη αξία, πρώτα γίνεται υπολογισµός του προσαυξηµένου χρόνου οµιλίας που επιθυµεί να 

καταναλώσει ο χρήστης εντός ενσωµατωµένης αξίας και αν ο χρόνος αυτός είναι µικρότερος της ενσωµατωµένης 

αξίας, η χρέωση για τον πάροχο αυτό είναι µηδενική. 

2.4 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς κινητά Υ  και επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας προς 

κινητά ίδιου παρόχου) τότε: 

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία, η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση 

της υπηρεσίας κλήσεων προς κινητά, éêëìíîï  υπολογίζεται ως εξής: 

ð_`ab31 = ∑ �[��Lx´z,�,ñ∗fvòóôõz,ñg,qbh1ö³÷27ø1z,ñ{]∗ùú20ø1z,ñ
ùú20øb7øqû1/z,ñ

+7   

 

 
Σε περίπτωση που το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία, η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της 

υπηρεσίας κλήσεων προς κινητά, éêëìíîï  υπολογίζεται ως εξής: 

ð_`ab31 = ∑ �7 ∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,��]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �  +  

∑ ∑ �[��Lf´r,�,ñ∗fvòóôõr,ñg,qbh1ö³÷27ø1r,ñg]∗ùú20ø1r,ñ
ùú20øb7øqû1/r,ñ0 ∈ürýþ��us�þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L�[�r,�,��ñ∗xñ��	
r,��ñ{����s��t��sr,��ñ ]∗(ñ��	
r,�)

ñ��	
r,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1r,��]∗ùú20ø1r,�

ùú20øb7øqû1/r,�
_
027ø1 b�Ý �  + 

∑ ∑ �0 ∈ürýþ��us�uuþ�t�Çs7 ∑
[��L�[�r,�,��ñ∗xñ��	
r,��ñ{����s��t��sr,��ñ ]∗(ñ��	
r,�)

ñ��	
r,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1r,��]∗ùú20ø1r,�

ùú20øb7øqû1/r,�
_
027ø1 b�Ý �   

Όπου, 

Nmobile : το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας 
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����ïí : η i- οστή κλιµάκωση χρέωσης 

H/,7,v = \/ ∗ R7 , ο χρόνος οµιλίας προς κινητά ίδιου παρόχου για τον πάροχο p  ανά µήνα n .  

H0,7,v =  \0 ∗ R7  , ο χρόνος οµιλίας ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας  ανά µήνα n  , για τους υπόλοιπους παρόχους r  

H/,7,b , H0,7,b   : ο χρόνος οµιλίας ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας  p /r  ανά µήνα n  ανά κλιµάκωση χρέωσης i  , ο 

οποίος υπολογίζεται αφαιρώντας κάθε φορά τον χρόνο οµιλίας που καταναλώθηκε στην προηγούµενη κλιµάκωση 

χρέωσης, όπως φαίνεται στον υπολογισµό της χρέωσης (ως πρώτη κλιµάκωση χρέωσης νοείται η ενσωµατωµένη 

αξία, εφόσον αυτή προσφέρεται για τη συγκεκριµένη υπηρεσία) όπως έχει αναλυθεί στην περίπτωση 2.1. 

Yn : είναι ο συνολικός χρόνος οµιλίας προς κινητά 

\/ = ] είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τν ίδιο πάροχο, όπου p ∈ ²N�µ , ²N�µ ⊂ �^_`ab31� ο πάροχος που 

προσφέρει το συγκεκριµένο προϊόν, 

\0 = f100% − Π�g ∗ .07`0_23bh1i   είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς δίκτυο παρόχου r , όπου  l ∈ � 0̂� ,   � 0̂� ⊂
�^_`ab31�, l ≠ n . H κατανοµή του ποσοστού για κάθε πάροχο κινητής τηλεφωνίας γίνεται σύµφωνα µε το 

κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς τους, .07`0_23bh1i  

]: είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς κινητά ίδιου παρόχου, το οποίο δίδεται από το χρήστη σύµφωνα µε το 

βήµα 4.1.2.2 της ενότητας «∆εδοµένα Εισόδου Κινητής Τηλεφωνίας»  

0̂ýþ��us�uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων l κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή των παρόχων εκτός δικτύου, προς τους 

οποίους το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία. Το σύνολο αυτό βρίσκεται καλώντας επαναληπτικά τη 

διαδικασία [Εύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά (Παρόχου)] για το σύνολο των παρόχων l. 

0̂ýþ��us�þ�uuþ�t�Çs  : το σύνολο των παρόχων l κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή των παρόχων εκτός δικτύου, προς τους 

οποίους το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία. Ισχύει ότι 0̂ýþ��us�þ�uuþ�t�Çs = 0̂ − 0̂ýþ��us�uuþ�t�Çs 

.Ò'�()È"&*�0,v  = [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης της 

ενσωµατωµένης αξίας σε χρόνο οµιλίας προς συγκεκριµένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας r.  

.Ò'�()È"&*�/,v  = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης 

της ενσωµατωµένης αξίας σε χρόνο οµιλίας προς συγκεκριµένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας p  

.Ò'�()È"&*�/,b  = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης 

του εύρους κάθε κλιµάκωσης χρέωσης i προς συγκεκριµένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας p . Σηµειώνεται ότι σε 

περίπτωση που το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία προς κάποιο πάροχο, τότε το .Ò'�()È"&*�/,v   
υπολογίζεται µε την κλήση της διαδικασίας [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος 

(Παρόχου)]. 

.Ò'�()È"&*�0,b  = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης 

του εύρους κάθε κλιµάκωσης χρέωσης i προς συγκεκριµένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας r . Σηµειώνεται ότι σε 

περίπτωση που το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία προς κάποιο πάροχο, τότε το .Ò'�()È"&*�0,v   
υπολογίζεται µε την κλήση της διαδικασίας [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος 

(Παρόχου)]. 
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�ℎ"l*�/,b    = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η χρέωση για τη  χρήση της 

υπηρεσίας προς κινητά Συγκεκριµένου Παρόχου p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

�ℎ"l*�0,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η χρέωση για τη  χρήση της 

υπηρεσίας προς κινητά Συγκεκριµένου Παρόχου r για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i�ℎ"l*Ò&*.!�n/,b    = [Εύρεση 

Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], αποτελεί το βήµα χρέωσης της υπηρεσίας προς 

κινητά Συγκεκριµένου Παρόχου p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

�ℎ"l*Ò&*.!�n/,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], αποτελεί το βήµα 

χρέωσης της υπηρεσίας προς κινητά Συγκεκριµένου Παρόχου p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

�ℎ"l*Ò&*.!�n0,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], αποτελεί το βήµα 

χρέωσης της υπηρεσίας προς κινητά Συγκεκριµένου Παρόχου p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

Επίσης, σηµειώνεται ότι αντίστοιχα µε την περίπτωση 2.1, για κάθε πάροχο για τον οποίο προσφέρεται 

ενσωµατωµένη αξία, πρώτα γίνεται υπολογισµός του προσαυξηµένου χρόνου οµιλίας που επιθυµεί να 

καταναλώσει ο χρήστης εντός ενσωµατωµένης αξίας και αν ο χρόνος αυτός είναι µικρότερος της ενσωµατωµένης 

αξίας, η χρέωση για τον πάροχο αυτό είναι µηδενική. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η ενσωµατωµένη 

αξία προς το ίδιο προϊόν είναι µεγαλύτερη από το χρόνο οµιλίας που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης. 

 

2.5 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς κινητά Υ  και επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας προς 

ίδιο προϊόν) τότε: 

Η διαδικασία είναι αντίστοιχη µε την περίπτωση 2.4 για προϊόντα µε υπηρεσίες OnProduct αντί OnNet. 

  

2.6 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Κινητά Τα Σαββατοκύριακα ή/και Ποσοστό 

Χρόνου Οµιλίας Προς Κινητά Σε Συγκεκριµένες Ώρες) τότε: 

Για τυχόν ειδικές χρεώσεις του προϊόντος (ChargeOnPeak/ChargeOffPeak) ακολουθείται η διαδικασία που έχει 

περιγραφεί ανωτέρω. Για να εντοπιστεί το ποσοστό του χρόνου οµιλίας που υπόκειται στις ειδικές αυτές χρεώσεις 

ακολουθείται η διαδικασία [Εύρεση Ποσοστού Χρόνου Οµιλίας Υποκείµενου Σε Ειδικές Χρεώσεις]. 

 

3. Yπολογισµός Κόστους Κλήσεων Προς Σταθερά: 

� 3.1 Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας Χ 

� 3.2 Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς σταθερά W 

� 3.3 Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς σταθερά W και επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας 

προς Ν παρόχους σταθερής τηλεφωνίας 

� 3.4 Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς σταθερά W και επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας 

προς σταθερά ίδιου παρόχου 
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Για ανάλυση σχετικά µε τον τρόπο που προκύπτουν τα αθροίσµατα υπολογισµού της συνολικής χρέωσης, 

παρακαλούµε αναφερθείτε στην ενότητα 3.3 και πιο συγκεκριµένα στις ενότητες 3.3.1 και 3.3.2. Για σχετικό 

αριθµητικό παράδειγµα παρακαλούµε αναφερθείτε στην ενότητα 4. 

3.1 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας Χ) τότε: 

Η συνολική χρέωση για n µήνες για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων προς σταθερά, é0í1ï2 υπολογίζεται ως 

εξής: 

ð³b´1i =
∑ ∑ �[��Lf´z,�,ñ∗fvòóôõz,ñg,qbh1ö³÷27ø1z,ñg]∗ùú20ø1z,ñ

ùú20øb7øqû1/�,ñ/ ∈ü���s��þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,� �]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �  + 

∑ ∑ �/ ∈ü���s��uuþ�t�Çs7 ∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,��]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �   

Όπου: 

Nfixed : το σύνολο των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας 

³̂b´1i�33`�27Ä1  : το σύνολο των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία. Το σύνολο αυτό βρίσκεται καλώντας επαναληπτικά τη διαδικασία [Εύρεση Ενσωµατωµένης 

Αξίας Προς Σταθερά (Παρόχου)] για το σύνολο των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας. 

³̂b´1iü`�33`�27Ä1 : το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν δεν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία. Ισχύει ότι ³̂b´1iü`�33`�27Ä1 = ³̂b´1i − ³̂b´1i�33`�27Ä1  

����ïí : η i- οστή κλιµάκωση χρέωσης 

H/,7,v = S7 ∗ 4/rstu , ο χρόνος οµιλίας ανά πάροχο σταθερής τηλεφωνίας p  ανά µήνα n  που έχει δηλώσει ο 

χρήστης 

H/,7,b , ο χρόνος οµιλίας ανά πάροχο σταθερής τηλεφωνίας p  ανά µήνα n  ανά κλιµάκωση χρέωσης i  , ο οποίος 

υπολογίζεται αφαιρώντας κάθε φορά τον χρόνο οµιλίας που καταναλώθηκε στην προηγούµενη κλιµάκωση 

χρέωσης, όπως φαίνεται στον υπολογισµό της χρέωσης (ως πρώτη κλιµάκωση χρέωσης νοείται πάντα η 

ενσωµατωµένη αξία, εφόσον προσφέρεται για τη συγκεκριµένη υπηρεσία) 

S7 = ��_���Ò��3Òæ�4 �!"�È"!Ò�%� ∗ 67 , ο χρόνος οµιλίας ανά µήνα προς σταθερά 

67 : ο χρόνος οµιλίας ανά µήνα συνολικά προς κινητά και σταθερά, όπως έχει προκύψει από την επιλογή 3 της 

ενότητας «∆εδοµένα Εισόδου Κινητής Τηλεφωνίας» 

4/rstu : τα πραγµατικά µερίδια αγοράς κάθε παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, τα οποία αποτελούν συστηµικές 

σταθερές 
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#$%&,í : ο συντελεστής προσαύξησης χρόνου, ο οποίος υπολογίζεται για κάθε πάροχο για κάθε εύρος κλιµάκωσης 

µε βάση το βήµα 1 της ενότητας «Τιµολόγηση Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας» 

.Ò'�()È"&*�/,v  = [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Σταθερά (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης της 

ενσωµατωµένης αξίας σε χρόνο οµιλίας προς συγκεκριµένο πάροχο σταθερής τηλεφωνίας p  

.Ò'�()È"&*�/,b  = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης 

του εύρους κάθε κλιµάκωσης χρέωσης i  προς συγκεκριµένο πάροχο σταθερής τηλεφωνίας p  

�ℎ"l*�/,b    = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η χρέωση για τη  χρήση της 

υπηρεσίας προς σταθερά Συγκεκριµένου Παρόχου p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i  

�ℎ"l*Ò&*.!�n/,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], αποτελεί το βήµα 

χρέωσης της υπηρεσίας προς σταθερά Συγκεκριµένου Παρόχου p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

 

3.2 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς σταθερά W) τότε: 

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε 3.1, µε τη µοναδική διαφορά ότι οι χρόνοι οµιλίας Wn  είναι απευθείας 

ορισµένοι από τον χρήστη.  

 

3.3 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς σταθερά W και επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας 

προς Ν παρόχους σταθερής τηλεφωνίας) τότε: 

H συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων προς σταθερά, é0í1ï2  υπολογίζεται ως 

εξής: 

H συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων προς κινητά, éêëìíîï  υπολογίζεται ως 

εξής: 

ð³b´1i =
∑ ∑ �[��Lf´z,�,ñ∗fvòóôõz,ñg,qbh1ö³÷27ø1z,ñg]∗ùú20ø1ñ

ùú20øb7øqû1/ñ/ ∈üz���s��þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1��]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �   

+ 

∑ ∑ �[��Lf´r,�,ñ∗fvòóôõr,ñg,qbh1ö³÷27ø1r,ñg]∗ùú20ø1r,ñ
ùú20øb7øqû1/r,ñ0 ∈ür���s��þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L�[�r,�,��ñ∗xñ��	
r,��ñ{����s��t��sr,��ñ ]∗(ñ��	
r,�)

ñ��	
r,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1r,��]∗ùú20ø1r,�

ùú20øb7øqû1/r,�
_
027ø1 b�Ý �  + 
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∑ ∑ �/ ∈üz���s��uuþ�t�Çs7 ∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,��]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �  + 

∑ ∑ �0 ∈ür���s��uuþ�t�Çs7 ∑
[��L�[�r,�,��ñ∗xñ��	
r,��ñ{����s��t��sr,��ñ ]∗(ñ��	
r,�)

ñ��	
r,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1r,��]∗ùú20ø1r,�

ùú20øb7øqû1/r,�
_
027ø1 b�Ý �   

Όπου, 

³̂b´1i : Το σύνολο των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας 

����ïí : η i- οστή κλιµάκωση χρέωσης 

H/,7,v = °/ ∗ S7 , ο χρόνος οµιλίας ανά πάροχο σταθερής τηλεφωνίας p  ανά µήνα n  ,  για τους παρόχους σταθερής 

τηλεφωνίας προς τους οποίους ο χρήστης έχει δηλώσει συγκεκριµένο ποσοστό 

H0,7.v =  °0 ∗ S7  , ο χρόνος οµιλίας ανά πάροχο σταθερής τηλεφωνίας r  ανά µήνα n  , για τους υπόλοιπους 

παρόχους σταθερής r  για τους οποίους ο χρήστης δεν έχει δηλώσει συγκεκριµένο ποσοστό χρόνου οµιλίας 

H/,7,b , H0,7,b : ο χρόνος οµιλίας ανά πάροχο σταθερής τηλεφωνίας p/ r  ανά µήνα n  ανά κλιµάκωση χρέωσης i  , ο 

οποίος υπολογίζεται αφαιρώντας κάθε φορά τον χρόνο οµιλίας που καταναλώθηκε στην προηγούµενη κλιµάκωση 

χρέωσης, όπως φαίνεται στον υπολογισµό της χρέωσης (ως πρώτη κλιµάκωση χρέωσης νοείται πάντα η 

ενσωµατωµένη αξία, εφόσον προσφέρεται για τη συγκεκριµένη υπηρεσία) 

Wn : είναι ο συνολικός χρόνος οµιλίας προς σταθερά 

°/ = ±/ είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τον συγκεκριµένο πάροχο n , όπου n ∈ ² /̂µ  , � /̂ ⊆ ³̂b´1i�  

P¶ = (100% − ∑ °/ ) ∗ 40rstu    είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τα υπόλοιπα δίκτυα r  το οποίο κατανέµεται 

µε βάση τα πραγµατικά µερίδια αγοράς των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας 40rstu, όπου l ∈ � 0̂� , � 0̂ ⊆ ³̂b´1i� 

/̂���s��uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων n σταθερής τηλεφωνίας προς τους οποίους ο χρήστης έχει ορίσει 

συγκεκριµένο ποσοστό χρόνου οµιλίας και προς τους οποίους το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία. Το 

σύνολο αυτό βρίσκεται καλώντας επαναληπτικά τη διαδικασία [Εύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά 

(Παρόχου)] για το σύνολο των παρόχων n. 

/̂���s��þ�uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων n σταθερής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν δεν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία. Ισχύει ότι /̂ü`�33`�27Ä1 = /̂ − /̂�33`�27Ä1  

0̂���s��uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων l σταθερής τηλεφωνίας προς τους οποίους ο χρήστης δεν έχει ορίσει 

συγκεκριµένο ποσοστό χρόνου οµιλίας και προς τους οποίους το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία. Το 

σύνολο αυτό βρίσκεται καλώντας επαναληπτικά τη διαδικασία [Εύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά 

(Παρόχου)] για το σύνολο των παρόχων l. 

0̂���s��þ�uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων l σταθερής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν δεν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία. Ισχύει ότι 0̂³b´1iü`�33`�27Ä1 = 0̂ − 0̂³b´1i�33`�27Ä1  
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±/: είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς σταθερά συγκεκριµένου παρόχου , το οποίο δίδεται από το χρήστη 

σύµφωνα µε το βήµα 4.2.2.1 της ενότητας «∆εδοµένα Εισόδου Κινητής Τηλεφωνίας»  

.Ò'�()È"&*�/,v  = [Eύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας προς Κινητά (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης της 

ενσωµατωµένης αξίας σε χρόνο οµιλίας προς συγκεκριµένο πάροχο σταθερής τηλεφωνίας p.  

.Ò'�()È"&*�0,v  = [Eύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας προς Κινητά (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης της 

ενσωµατωµένης αξίας σε χρόνο οµιλίας προς συγκεκριµένο πάροχο σταθερής τηλεφωνίας r.  

.Ò'�()È"&*�/,b  = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης 

του εύρους κάθε κλιµάκωσης χρέωσης i προς συγκεκριµένο πάροχο σταθερής τηλεφωνίας p  

.Ò'�()È"&*�0,b  = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης 

του εύρους κάθε κλιµάκωσης χρέωσης i προς συγκεκριµένο πάροχο σταθερής τηλεφωνίας r 

�ℎ"l*�/,b    = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η χρέωση για τη  χρήση της 

υπηρεσίας προς σταθερά Συγκεκριµένου Παρόχου p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

�ℎ"l*�0,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η χρέωση για τη  χρήση της 

υπηρεσίας προς σταθερά Συγκεκριµένου Παρόχου r για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

�ℎ"l*Ò&*.!�n/,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], αποτελεί το βήµα 

χρέωσης της υπηρεσίας προς σταθερά Συγκεκριµένου Παρόχου p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

�ℎ"l*Ò&*.!�n0,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], αποτελεί το βήµα 

χρέωσης της υπηρεσίας προς σταθερά Συγκεκριµένου Παρόχου r για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

 

3.4 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς σταθερά W και επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας 

προς σταθερά ίδιου παρόχου) τότε: 

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία, η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση 

της υπηρεσίας κλήσεων προς σταθερά, é0í1ï2  υπολογίζεται ως εξής: 

ð³b´1i = ∑ �[��Lx´z,�,ñ∗fvòóôõz,ñg,qbh1ö³÷27ø1z,ñ{]∗ùú20ø1z,ñ
ùú20øb7øqû1/z,ñ

+7   
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 Σε περίπτωση που το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία, η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της 

υπηρεσίας κλήσεων προς σταθερά, é0í1ï2  υπολογίζεται ως εξής: 

ð³b´1i = ∑ �7 ∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,��]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �  +  

∑ ∑ �[��Lf´r,�,ñ∗fvòóôõr,ñg,qbh1ö³÷27ø1r,ñg]∗ùú20ø1r,ñ
ùú20øb7øqû1/r,ñ0 ∈ür���s��þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L�[�r,�,��ñ∗xñ��	
r,��ñ{����s��t��sr,��ñ ]∗(ñ��	
r,�)

ñ��	
r,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1r,��]∗ùú20ø1r,�

ùú20øb7øqû1/r,�
_
027ø1 b�Ý �  + 

∑ ∑ �0 ∈ür���s��uuþ�t�Çs7 ∑
[��L�[�r,�,��ñ∗xñ��	
r,��ñ{����s��t��sr,��ñ ]∗(ñ��	
r,�)

ñ��	
r,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1r,��]∗ùú20ø1r,�

ùú20øb7øqû1/r,�
_
027ø1 b�Ý �   

 

Όπου, 

Nfixed  : το σύνολο των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας 

����ïí : η i- οστή κλιµάκωση χρέωσης 

H/,7,v = °/ ∗ S7 , ο χρόνος οµιλίας προς σταθερά ίδιου παρόχου για τον πάροχο p  ανά µήνα n .  

H0,7.v =  °0 ∗ S7 , ο χρόνος οµιλίας ανά πάροχο σταθερής τηλεφωνίας  ανά µήνα n  , για τους υπόλοιπους παρόχους 

r .   

H/,7,b , H0,7,b : ο χρόνος οµιλίας ανά πάροχο σταθερής τηλεφωνίας p/ r  ανά µήνα n  ανά κλιµάκωση χρέωσης i  , ο 

οποίος υπολογίζεται αφαιρώντας κάθε φορά τον χρόνο οµιλίας που καταναλώθηκε στην προηγούµενη κλιµάκωση 

χρέωσης, όπως φαίνεται στον υπολογισµό της χρέωσης (ως πρώτη κλιµάκωση χρέωσης νοείται πάντα η 

ενσωµατωµένη αξία, εφόσον προσφέρεται για τη συγκεκριµένη υπηρεσία) 

Wn : είναι ο συνολικός χρόνος οµιλίας προς σταθερά 

°/ = ± είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τον ίδιο πάροχο, όπου p ∈ ²N�µ , ²N�µ ⊂ ² ³̂b´1iµ ο πάροχος που 

προσφέρει το συγκεκριµένο προϊόν, 

P¶ = (100% − °/) ∗ 40rstu    είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τα υπόλοιπα δίκτυα r  το οποίο κατανέµεται µε 

βάση τα πραγµατικά µερίδια αγοράς των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας 40rstu, όπου l ∈ � 0̂� , � 0̂ ⊆ ³̂b´1i� 

\0 = f100% − Π�g ∗ .07`0_23bh1i   είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς δίκτυο παρόχου r , όπου  l ∈ � 0̂� ,   � 0̂� ⊂
�^_`ab31�, l ≠ n . H κατανοµή του ποσοστού για κάθε πάροχο κινητής τηλεφωνίας γίνεται σύµφωνα µε το 

κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς τους, .07`0_23bh1i  

±: είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς σταθερά ίδιου παρόχου, το οποίο δίδεται από το χρήστη σύµφωνα µε το 

βήµα 4.2.2.2 της ενότητας «∆εδοµένα Εισόδου Κινητής Τηλεφωνίας»  
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0̂���s��uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων l σταθερής τηλεφωνίας, δηλαδή των παρόχων εκτός δικτύου, προς τους 

οποίους το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία. Το σύνολο αυτό βρίσκεται καλώντας επαναληπτικά τη 

διαδικασία [Εύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά (Παρόχου)] για το σύνολο των παρόχων l. 

0̂���s��þ�uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων l σταθερής τηλεφωνίας, δηλαδή των παρόχων εκτός δικτύου, προς τους 

οποίους το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία. Ισχύει ότι 0̂���s��þ�uuþ�t�Çs = 0̂ − 0̂���s��uuþ�t�Çs 

.Ò'�()È"&*�0,v  = [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης της 

ενσωµατωµένης αξίας σε χρόνο οµιλίας προς συγκεκριµένο πάροχο σταθερής τηλεφωνίας r.  

.Ò'�()È"&*�/,v  = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης 

της ενσωµατωµένης αξίας σε χρόνο οµιλίας προς συγκεκριµένο πάροχο σταθερής τηλεφωνίας p  

.Ò'�()È"&*�/,b  = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης 

του εύρους κάθε κλιµάκωσης χρέωσης i προς συγκεκριµένο πάροχο σταθερής τηλεφωνίας p  

.Ò'�()È"&*�0,b  = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης 

του εύρους κάθε κλιµάκωσης χρέωσης i προς συγκεκριµένο πάροχο σταθερής τηλεφωνίας p  

�ℎ"l*�/,b    = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η χρέωση για τη  χρήση της 

υπηρεσίας προς κινητά Συγκεκριµένου Παρόχου p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

�ℎ"l*�0,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], η χρέωση για τη  χρήση της 

υπηρεσίας προς κινητά Συγκεκριµένου Παρόχου r για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

�ℎ"l*Ò&*.!�n/,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], αποτελεί το βήµα 

χρέωσης της υπηρεσίας προς κινητά Συγκεκριµένου Παρόχου p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

�ℎ"l*Ò&*.!�n0,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)], αποτελεί το βήµα 

χρέωσης της υπηρεσίας προς κινητά Συγκεκριµένου Παρόχου p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

 

3.5 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Σταθερά Τα Σαββατοκύριακα ή/και Ποσοστό 

Χρόνου Οµιλίας Προς Σταθερά Σε Συγκεκριµένες Ώρες) τότε: 

Για τυχόν ειδικές χρεώσεις του προϊόντος (ChargeOnPeak/ChargeOffPeak) ακολουθείται η διαδικασία που έχει 

περιγραφεί ανωτέρω. Για να εντοπιστεί το ποσοστό του χρόνου οµιλίας που υπόκειται στις ειδικές αυτές χρεώσεις 

ακολουθείται η διαδικασία [Εύρεση Ποσοστού Χρόνου Οµιλίας Υποκείµενου Σε Ειδικές Χρεώσεις]. 

4.Υπολογισµός Κόστους Κλήσεων Προς Χώρα Εξωτερικού 

� 4.1 Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας IÂ προς κάθε µία από τις Ν χώρες  

� 4.2 Ο Χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας IÂ προς κάθε µία από τις Ν χώρες και επιπλέον χρόνο 

οµιλίας προς κινητά και σταθερά προς κάποιες ή όλες από αυτές 

Για ανάλυση σχετικά µε τον τρόπο που προκύπτουν τα αθροίσµατα υπολογισµού της συνολικής χρέωσης, 

παρακαλούµε αναφερθείτε στην ενότητα 3.3 και πιο συγκεκριµένα στις ενότητες 3.3.1 και 3.3.2 
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4.1 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας IÂ προς κάθε µία από τις Ν χώρες) τότε: 

Καταρχάς, εφόσον ο χρήστης εισάγει χρόνο οµιλίας προς συγκεκριµένες χώρες, οι οποίες δύναται να 

συµπεριλαµβάνονται στην ίδια ζώνη, ο χρόνος οµιλίας του χρήστη προς την συγκεκριµένη ζώνη αποτελεί το 

άθροισµα των επί µέρους χρόνων οµιλίας που έχει εισάγει ο χρήστης. Στη συνέχεια, ο υπολογισµός του κόστους 

γίνεται ανά ζώνη και όχι ανά χώρα. Να σηµειωθεί ότι ανάλογα µε τον πάροχο που προσφέρει το προϊόν, οι Ζώνες 

δύναται να διαφοροποιούνται. 

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία προς καµία από τις ζώνες οι οποίες περιέχουν 

χώρες που έχει επιλέξει ο χρήστης, η συνολική χρέωση για n µήνες για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων προς 

διεθνείς προορισµούς, éí�5ï���5íë��î υπολογίζεται ως εξής: 

ðb7û1072ûb`723 = ðb7û1072ûb`7236b´1i + ðb7û1072ûb`723Þ`ab31  

Με 

ðb7û1072ûb`7236b´1i/Þ`ab31 =

∑ ∑ �
[��Lx´Ç���s�|ýþ��us,�,ñ∗fvòóôõÇ,ñg,qbh1ö³÷27ø1Ç,ñ{]∗ùú20ø1Ç,ñ

ùú20øb7øqû1/Ç,ñÄ ∈ü��8sr�t8�þ�tu7 +

∑
[��L9[�Ç���s�|ýþ��us,�,��ñ∗xñ��	
Ç,��ñ{����s��t��sÇ,��ñ ]∗(ñ��	
Ç,�)

ñ��	
Ç,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1Ç,� :]∗ùú20ø1Ç,�

ùú20øb7øqû1/Ç,�
_
027ø1 b�Ý �   

 

Σε περίπτωση που το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία προς όλες τις ζώνες οι οποίες περιέχουν χώρες που 

έχει επιλέξει ο χρήστης, η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων προς διεθνείς 

προορισµούς, éí�5ï���5íë��î υπολογίζεται ως εξής: 

ðb7û1072ûb`723 = ðb7û1072ûb`7236b´1i + ðb7û1072ûb`723Þ`ab31  

Με 

ðb7û1072ûb`723³b´1i/Þ`ab31 =

∑ ∑ �Ä ∈ü��8sr�t8�þ�tu7 ∑
[��L9[�Ç���s�|ýþ��us,�,��ñ∗xñ��	
Ç,��ñ{����s��t��sÇ,��ñ ]∗(ñ��	
Ç,�)

ñ��	
Ç,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1Ç,�:]∗ùú20ø1Ç,�

ùú20øb7øqû1/Ç,�
_
027ø1 b�Ý �   

Σε περίπτωση που το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία για κάποιες µόνο από τις ζώνες οι οποίες περιέχουν 

χώρες που έχει επιλέξει ο χρήστης,  η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων προς 

διεθνείς προορισµούς, éí�5ï���5íë��î υπολογίζεται ως εξής: 

ðb7û1072ûb`723 = ðb7û1072ûb`7236b´1i + ðb7û1072ûb`723Þ`ab31  

ðb7û1072ûb`7236b´1i/Þ`ab31 = ∑ ∑ �
[��Lx´Ç���s�|ýþ��us,�,ñ∗fvòóôõÇ,ñg,qbh1ö³÷27ø1Ç,ñ{]∗ùú20ø1Ç,ñ

ùú20øb7øqû1/Ç,ñÄ ∈ü��8sr�t8�þ�tu;þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L9[�Ç���s�|ýþ��us,�,��ñ∗xñ��	
Ç,��ñ{����s��t��sÇ,��ñ ]∗(ñ��	
Ç,�)

ñ��	
Ç,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1Ç,� :]∗ùú20ø1Ç,�

ùú20øb7øqû1/�,�
_
027ø1 b�Ý �   
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+ 

∑ ∑ �Ä ∈ü��8sr�t8�þ�tu�uuþ�t�Çs7 ∑
[��L9[�Ç���s�|ýþ��us,�,��ñ∗xñ��	
Ç,��ñ{����s��t��sÇ,��ñ ]∗(ñ��	
Ç,�)

ñ��	
Ç,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1Ç,�:]∗ùú20ø1Ç,�

ùú20øb7øqû1/Ç,�
_
027ø1 b�Ý �   

Όπου: 

ðb7û1072ûb`7236b´1i  : η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων προς διεθνείς 

προορισµούς για κλήσεις προς σταθερά 

ðb7û1072ûb`723Þ`ab31 : η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων προς διεθνείς 

προορισµούς για κλήσεις προς κινητά 

Για τις δυο ανωτέρω κατηγορίες χρέωσης, ο χρόνος οµιλίας ανά ζώνη ανά µήνα n , όπως έχει προκύψει από την 

επιλογή 4.3 της ενότητας «∆εδοµένα Εισόδου Κινητής Τηλεφωνίας», σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει 

εξειδικεύσει το ζητούµενο χρόνο οµιλίας προς κινητά και προς σταθερά, υπολογίζεται ως εξής: 

HÄýþ��us,7,v = �C_InternationalMobileTotalRatio%�ÈÄ,7   

HÄ���s�,7,v = �C_InternationalFixedTotalRatio%�ÈÄ,7   

HÄýþ��us,7,b , HÄ���s�,7,b : ο χρόνος οµιλίας ανά ζώνη c  ανά µήνα n  ανά κλιµάκωση χρέωσης i  , ο οποίος υπολογίζεται 

αφαιρώντας κάθε φορά τον χρόνο οµιλίας που καταναλώθηκε στην προηγούµενη κλιµάκωση χρέωσης, όπως 

φαίνεται στον υπολογισµό της χρέωσης (ως πρώτη κλιµάκωση χρέωσης νοείται πάντα η ενσωµατωµένη αξία, 

εφόσον προσφέρεται για τη συγκεκριµένη υπηρεσία) 

Ninternational : το σύνολο των ζωνών στις οποίες ανήκουν οι χώρες προς τις οποίες ο χρήστης επιθυµεί να 

πραγµατοποιήσει κλήσεις , καλώντας τη διαδικασία [Επιλογή Κωδικού Ζώνης (Χώρας)]. 

NinternationalAllowance : το σύνολο των ζωνών στις οποίες ανήκουν οι χώρες προς τις οποίες προσφέρεται ενσωµατωµένη 

αξία για διεθνείς κλήσεις. To σύνολο αυτό υπολογίζεται καλώντας επαναληπτικά τη διαδικασία [Εύρεση 

Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] για κάθε Ζώνη στην οποία αντιστοιχούν οι χώρες επιλογής του χρήστη. 

NinternationalNoAllowance : το σύνολο των ζωνών προς το οποίο δεν προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία για διεθνείς 

κλήσεις. Ισχύει ότι b̂7û1072ûb`723ü`�33`�27Ä1 = b̂7û1072ûb`723 − b̂7û1072ûb`723�33`�27Ä1  

����ïí : η i- οστή κλιµάκωση χρέωσης 

#$%=,í : ο συντελεστής προσαύξησης χρόνου, ο οποίος υπολογίζεται για κάθε ζώνη για κάθε εύρος κλιµάκωσης µε 

βάση τη το βήµα 1 της ενότητας «Τιµολόγηση Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας» 

.Ò'�()È"&*�Ä,v  = [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς ∆ιεθνή Κινητά | Σταθερά], η διαδικασία εύρεσης της 

ενσωµατωµένης αξίας σε χρόνο οµιλίας προς κινητά | σταθερά κατά την περιαγωγή για συγκεκριµένη ζώνη c  

.Ò'�()È"&*�Ä,b  = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος], η διαδικασία εύρεσης του εύρους 

κάθε κλιµάκωσης χρέωσης i  κατά την περιαγωγή για συγκεκριµένη ζώνη c 

�ℎ"l*�Ä,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος], η χρέωση για τη  χρήση της υπηρεσίας 

κατά την περιαγωγή για συγκεκριµένη ζώνη c  για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i  
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�ℎ"l*Ò&*.!�nÄ,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος], αποτελεί το βήµα χρέωσης της 

κατά την περιαγωγή για συγκεκριµένη ζώνη c  για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i  

C_InternationalMobileTotalRatio%  : Σταθερά που εκφράζει το προκαθορισµένο ποσοστό του χρόνου οµιλίας 

διεθνών κλήσεων προς κινητά. 

C_InternationalFixedTotalRatio%  : Σταθερά που εκφράζει το προκαθορισµένο ποσοστό του χρόνου οµιλίας 

διεθνών κλήσεων προς σταθερά. 

4.2 Εάν (Ο Χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας IÂ για κάθε µία από τις Ν χώρες και επιπλέον χρόνο 

οµιλίας προς κινητά και σταθερά για κάποιες ή όλες από αυτές) τότε: 

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε 4.1.  Όσον αφορά το χρόνο οµιλίας προς κινητά και προς σταθερά για κάθε µια 
από τις Ν χώρες, ισχύουν τα εξής: 

� Για όσες χώρες ο χρήστης έχει δηλώσει χρόνο οµιλίας προς κινητά και προς σταθερά, ισχύει ότι: 

XÂ>?@ABC,L,v =  I������Å,Æ  

XÂ¹ADCE,L,v = I¹�º��Å,Æ    

� Για όσες χώρες ο χρήστης δεν έχει εξειδικεύσει το χρόνο οµιλίας προς κινητά και προς σταθερά, ισχύει 

ότι: 

XÂ>?@ABC,L,v = �C_InternationalMobileTotalRatio%�IÂ,L   

XÂ¹ADCE,L,v = �C_InternationalFixedTotalRatio%�IÂ,L 

 

5.Υπολογισµός Κόστους Κλήσεων Κατά Την Περιαγωγή 

� 5.1 Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας RÂ από κάθε µία από τις Ν χώρες προς Ελλάδα 

� 5.2 Ο Χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας RÂ από κάθε µία από τις Ν χώρες προς Ελλάδα και 

επιπλέον χρόνο οµιλίας προς κινητά και σταθερά για κάποιες ή όλες από αυτές 

Για ανάλυση σχετικά µε τον τρόπο που προκύπτουν τα αθροίσµατα υπολογισµού της συνολικής χρέωσης, 

παρακαλούµε αναφερθείτε στην ενότητα 3.3 και πιο συγκεκριµένα στις ενότητες 3.3.1 και 3.3.2 

5.1 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας RÂ από κάθε µία από τις Ν χώρες προς Ελλάδα) τότε: 

Καταρχάς, εφόσον ο χρήστης εισάγει χρόνο οµιλίας από συγκεκριµένες χώρες προς Ελλάδα, οι οποίες δύναται να 

συµπεριλαµβάνονται στην ίδια ζώνη, ο χρόνος οµιλίας του χρήστη από την συγκεκριµένη ζώνη προς Ελλάδα 

αποτελεί το άθροισµα των επί µέρους χρόνων οµιλίας που έχει εισάγει ο χρήστης. Στη συνέχεια, ο υπολογισµός 

του κόστους γίνεται ανά ζώνη και όχι ανά χώρα. Να σηµειωθεί ότι ανάλογα µε τον πάροχο που προσφέρει το 

προϊόν, οι Ζώνες δύναται να διαφοροποιούνται. 

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία για καµία από τις ζώνες οι οποίες περιέχουν 

χώρες που έχει επιλέξει ο χρήστης, η συνολική χρέωση για n µήνες για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων κατά 

την περιαγωγή, é�ë�êí�� υπολογίζεται ως εξής: 
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ð0`2_b7ø = ð0`2_b7ø6b´1i +  ð0`2_b7øÞ`ab31  

Με 

ð0`2_b7ø6b´1i/Þ`ab31 =

∑ ∑ �
[��Lx´Ç���s�|ýþ��us,�,ñ∗fvòóôõÇ,ñg,qbh1ö³÷27ø1Ç,ñ{]∗ùú20ø1Ç,ñ

ùú20øb7øqû1/Ç,ñÄ ∈ürþtý���7 +

∑
[��L9[�Ç���s�|ýþ��us,�,��ñ∗xñ��	
Ç,��ñ{����s��t��sÇ,��ñ ]∗(ñ��	
Ç,�)

ñ��	
Ç,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1Ç,� :]∗ùú20ø1Ç,�

ùú20øb7øqû1/Ç,�
_
027ø1 b�Ý �   

 

Σε περίπτωση που το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία για όλες τις ζώνες οι οποίες περιέχουν χώρες που 

έχει επιλέξει ο χρήστης, η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων κατά την 

περιαγωγή, é�ë�êí�� υπολογίζεται ως εξής: 

ð0`2_b7ø = ð0`2_b7ø6b´1i +  ð0`2_b7øÞ`ab31  

Με 

ð0`2_b7ø³b´1i/Þ`ab31 =

∑ ∑ �Ä ∈ürþtý���7 ∑
[��L9[�Ç���s�|ýþ��us,�,��ñ∗xñ��	
Ç,��ñ{����s��t��sÇ,��ñ ]∗(ñ��	
Ç,�)

ñ��	
Ç,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1Ç,�:]∗ùú20ø1Ç,�

ùú20øb7øqû1/Ç,�
_
027ø1 b�Ý �   

Σε περίπτωση που το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία για κάποιες µόνο από τις ζώνες οι οποίες περιέχουν 

χώρες που έχει επιλέξει ο χρήστης, η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων κατά 

την περιαγωγή, é�ë�êí�� υπολογίζεται ως εξής: 

ð0`2_b7ø = ð0`2_b7ø6b´1i +  ð0`2_b7øÞ`ab31  

ð0`2_b7ø6b´1i/Þ`ab31 =

∑ ∑ �
[��Lx´Ç���s�|ýþ��us,�,ñ∗fvòóôõÇ,ñg,qbh1ö³÷27ø1Ç,ñ{]∗ùú20ø1Ç,ñ

ùú20øb7øqû1/Ç,ñÄ ∈ürþtý���;þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L9[�Ç���s�|ýþ��us,�,��ñ∗xñ��	
Ç,��ñ{����s��t��sÇ,��ñ ]∗(ñ��	
Ç,�)

ñ��	
Ç,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1Ç,� :]∗ùú20ø1Ç,�

ùú20øb7øqû1/�,�
_
027ø1 b�Ý �   

+ 

∑ ∑ �Ä ∈ürþtý����uuþ�t�Çs7 ∑
[��L9[�Ç���s�|ýþ��us,�,��ñ∗xñ��	
Ç,��ñ{����s��t��sÇ,��ñ ]∗(ñ��	
Ç,�)

ñ��	
Ç,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1Ç,�:]∗ùú20ø1Ç,�

ùú20øb7øqû1/Ç,�
_
027ø1 b�Ý �   

Όπου: 

ð0`2_b7ø6b´1i  : η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων κατά την περιαγωγή για 

κλήσεις προς σταθερά 
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ð0`2_b7øÞ`ab31 : η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων κατά την περιαγωγή για 

κλήσεις προς κινητά 

Για τις δυο ανωτέρω κατηγορίες χρέωσης, ο χρόνος οµιλίας ανά ζώνη ανά µήνα n , όπως έχει προκύψει από την 

επιλογή 4.4 της ενότητας «∆εδοµένα Εισόδου Κινητής Τηλεφωνίας», σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει 

εξειδικεύσει το ζητούµενο χρόνο οµιλίας προς κινητά και προς σταθερά, υπολογίζεται ως εξής: 

HÄýþ��us,7,v = �C_roamingMobileTotalRatio%�ÈÄ,7   

HÄ���s�,7,v = �C_roamingFixedTotalRatio%�ÈÄ,7    

HÄýþ��us,7,b , HÄ���s�,7,b : ο χρόνος οµιλίας ανά ζώνη c  ανά µήνα n  ανά κλιµάκωση χρέωσης i  , ο οποίος υπολογίζεται 

αφαιρώντας κάθε φορά τον χρόνο οµιλίας που καταναλώθηκε στην προηγούµενη κλιµάκωση χρέωσης, όπως 

φαίνεται στον υπολογισµό της χρέωσης (ως πρώτη κλιµάκωση χρέωσης νοείται πάντα η ενσωµατωµένη αξία, 

εφόσον προσφέρεται για τη συγκεκριµένη υπηρεσία) 

Nroaming: το σύνολο των ζωνών στις οποίες ανήκουν οι χώρες από τις οποίες ο χρήστης επιθυµεί να 

πραγµατοποιήσει κλήσεις προς Ελλάδα.  

NroamingAllowance :το σύνολο των ζωνών στις οποίες ανήκουν οι χώρες για τις οποίες προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία 

για κλήσεις προς Ελλάδα. To σύνολο αυτό υπολογίζεται καλώντας επαναληπτικά τη διαδικασία [Επιλογή 

Υπηρεσίας Περιαγωγής (Ζώνης)] για κάθε Ζώνη στην οποία αντιστοιχούν οι χώρες επιλογής του χρήστη. Να 

σηµειωθεί ότι ανάλογα µε τον πάροχο που προσφέρει το προϊόν, οι Ζώνες δύναται να διαφοροποιούνται. 

NroamingNoAllowance : το σύνολο των ζωνών για το οποίο δεν προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία για κλήσεις προς 

Ελλάδα. Ισχύει ότι 0̂`2_b7øü`�33`�27Ä1 = 0̂`2_b7ø − 0̂`2_b7ø�33`�27Ä1 

����ïí : η i- οστή κλιµάκωση χρέωσης 

#$%=,í : ο συντελεστής προσαύξησης χρόνου, ο οποίος υπολογίζεται για κάθε ζώνη για κάθε εύρος κλιµάκωσης µε 

βάση το βήµα 1 της ενότητας «Τιµολόγηση Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας» 

.Ò'�()È"&*�Ä,v  = [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά | Σταθερά Κατά την Περιαγωγή], η διαδικασία 

εύρεσης της ενσωµατωµένης αξίας σε χρόνο οµιλίας προς κινητά | σταθερά κατά την περιαγωγή για 

συγκεκριµένη ζώνη c  

.Ò'�()È"&*�Ä,b  = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος], η διαδικασία εύρεσης του εύρους 

κάθε κλιµάκωσης χρέωσης i  κατά την περιαγωγή για συγκεκριµένη ζώνη c 

�ℎ"l*�Ä,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος], η χρέωση για τη  χρήση της υπηρεσίας 

κατά την περιαγωγή για συγκεκριµένη ζώνη c  για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i  

�ℎ"l*Ò&*.!�nÄ,b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος], αποτελεί το βήµα χρέωσης της 

κατά την περιαγωγή για συγκεκριµένη ζώνη c  για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i  

C_roamingMobileTotalRatio% : Σταθερά που εκφράζει το προκαθορισµένο ποσοστό του χρόνου οµιλίας προς 

κινητά κατά την περιαγωγή. 
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C_roamingFixedTotalRatio%  : Σταθερά που εκφράζει το προκαθορισµένο ποσοστό του χρόνου οµιλίας προς 

σταθερά κατά την περιαγωγή. 

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που εφαρµόζεται µηνιαία χρέωση για την δυνατότητα κατανάλωσης της 

ενσωµατωµένης αξίας που προσφέρεται προς εθνικά δίκτυα κατά την περιαγωγή (FixedFeeDurationCharge), 

αυτή η χρέωση προστίθεται ως σταθερός όρος στο τελικό µηνιαίο κόστος χρήστης της υπηρεσίας κλήσεων κατά 

την περιαγωγή.  

5.2 Εάν (Ο Χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας RÂ από κάθε µία από τις Ν χώρες προς Ελλάδα και 

επιπλέον χρόνο οµιλίας προς κινητά και σταθερά για κάποιες ή όλες από αυτές) τότε: 

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε 5.1.  Όσον αφορά το χρόνο οµιλίας προς κινητά και προς σταθερά για κάθε µια 
από τις Ν χώρες, ισχύουν τα εξής: 

� Για όσες χώρες ο χρήστης έχει δηλώσει χρόνο οµιλίας προς κινητά και προς σταθερά, ισχύει ότι: 

XÂ>?@ABC,L,v =  R������Å,Æ  

XÂ¹ADCE,L,v = R¹�º��Å,Æ    

� Για όσες χώρες ο χρήστης δεν έχει εξειδικεύσει το χρόνο οµιλίας προς κινητά και προς σταθερά, ισχύει 

ότι: 

XÂ>?@ABC,L,v = �C_roamingMobileTotalRatio%�RÂ,L   

XÂ¹ADCE,L,v = �C_roamingFixedTotalRatio%�RÂ,L   

 

6. Υπολογισµός Κόστους Μηνυµάτων: 

� 6.1 Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό αριθµό µηνυµάτων Τ 

� 6.2 Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό αριθµό µηνυµάτων Τ και επιπλέον ποσοστό µηνυµάτων προς Ν 

παρόχους κινητής τηλεφωνίας  

� 6.3 Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό αριθµό µηνυµάτων Τ και επιπλέον ποσοστό µηνυµάτων προς κινητά 

ίδιου παρόχου  

� 6.4 Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό αριθµό µηνυµάτων Τ και επιπλέον ποσοστό µηνυµάτων προς κινητά 

ίδιου προϊόντος  

 

6.1 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό αριθµό µηνυµάτων Τ) τότε: 

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία, η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση 

της υπηρεσίας µηνυµάτων, éêëìíîï  υπολογίζεται ως εξής: 
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ð_`ab31 =
∑ ∑ �[minf /,7,v,   .Ò'�()È"&*�/,vg] ∗ �ℎ"l*�v/ ∈üýþ��us7 +
∑ [minf[ /,7,byv − .Ò'�()È"&*�/,byv ],   .Ò'�()È"&*�/,bg] ∗ �ℎ"l*�b

_
027ø1 b�Ý �   

 

Σε περίπτωση που το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία, η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της 

υπηρεσίας µηνυµάτων, éêëìíîï  υπολογίζεται ως εξής: 

ð_`ab31 = ∑ ∑ �/ ∈üýþ��us7 ∑ [minf [ /,7,byv − .Ò'�()È"&*�/,byv ],   .Ò'�()È"&*�/,bg] ∗ �ℎ"l*�b
_
027ø1 b�Ý �   

Όπου: 

Nmobile : το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας 

����ïí : η i- οστή κλιµάκωση χρέωσης 

 /,7,v = �7 ∗ ./rstu  : τα µηνύµατα ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας p  ανά µήνα n  ανά κλιµάκωση χρέωσης i 

 /,7,b   : τα µηνύµατα ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας p,  τα οποία υπολογίζονται αφαιρώντας κάθε φορά τον 

αριθµό µηνυµάτων που καταναλώθηκαν στην προηγούµενη κλιµάκωση χρέωσης, όπως φαίνεται στον υπολογισµό 

της χρέωσης (ως πρώτη κλιµάκωση χρέωσης νοείται πάντα η ενσωµατωµένη αξία, εφόσον προσφέρεται για τη 

συγκεκριµένη υπηρεσία) 

�7 : τα µηνύµατα, όπως έχουν προκύψει από την επιλογή 5 της ενότητας «∆εδοµένα Εισόδου Κινητής 

Τηλεφωνίας» 

./rstu : τα πραγµατικά µερίδια αγοράς κάθε παρόχου κινητής τηλεφωνίας, τα οποία αποτελούν συστηµικές 

σταθερές 

.Ò'�()È"&*�&,í= [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης του µεγέθους 

του εύρους σε µηνύµατα προς συγκεκριµένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

�ℎ"l*�&,í   = [Eύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος], η χρέωση για τη  χρήση της υπηρεσίας 

προς κινητά Συγκεκριµένου Παρόχου p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

 

6.2 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό αριθµό µηνυµάτων Τ και επιπλέον ποσοστό µηνυµάτων προς Ν 

παρόχους κινητής τηλεφωνίας) τότε: 

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία, η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση 

της υπηρεσίας µηνυµάτων, éêëìíîï  υπολογίζεται ως εξής: 

ð_`ab31 =
∑ ∑ �[minf /,7,v ∗, .Ò'�()È"&*�/,vg] ∗ �ℎ"l*�v/ ∈üz7 +
∑ [minf[ /,7,byv − .Ò'�()È"&*�/,byv ], .Ò'�()È"&*�/,bg] ∗ �ℎ"l*�b

_
027ø1 b�Ý �   
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+ 

∑ ∑ �[minf 0,7,v ∗, .Ò'�()È"&*�0,vg] ∗ �ℎ"l*�v0 ∈ür7 +
∑ [minf[ 0,7,byv − .Ò'�()È"&*�0,byv ], .Ò'�()È"&*�0,bg] ∗ �ℎ"l*�b

_
027ø1 b�Ý �   

 

Σε περίπτωση που το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία, η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της 

υπηρεσίας µηνυµάτων, éêëìíîï  υπολογίζεται ως εξής: 

ð_`ab31 = ∑ ∑ �/ ∈üz7 ∑ [minf[ /,7,byv − .Ò'�()È"&*�/,byv ],   .Ò'�()È"&*�/,bg] ∗ �ℎ"l*�b
_
027ø1 b�Ý �  + 

∑ ∑ �0 ∈ür7 ∑ [minf[ 0,7,byv − .Ò'�()È"&*�0,byv ],   .Ò'�()È"&*�0,bg] ∗ �ℎ"l*�b
_
027ø1 b�Ý �   

Όπου: 

Nmobile : το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας 

����ïí : η i- οστή κλιµάκωση χρέωσης 

 /,7,v = �7 ∗ ./rstu  : τα µηνύµατα ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας p ανά µήνα n, για τους παρόχους κινητής 

τηλεφωνίας προς τους οποίους ο χρήστης έχει δηλώσει συγκεκριµένο ποσοστό 

 0,7,v = �7 ∗ ./rstu : τα µηνύµατα ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας r  ανά µήνα n  , για τους υπόλοιπους παρόχους 
για τους οποίους ο χρήστης δεν έχει δηλώσει συγκεκριµένο ποσοστό  

 /,7,b  , 0,7,b : τα µηνύµατα ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας p / r,  τα οποία υπολογίζονται αφαιρώντας κάθε φορά 

τον αριθµό µηνυµάτων που καταναλώθηκαν στην προηγούµενη κλιµάκωση χρέωσης, όπως φαίνεται στον 

υπολογισµό της χρέωσης (ως πρώτη κλιµάκωση χρέωσης νοείται πάντα η ενσωµατωµένη αξία, εφόσον 

προσφέρεται για τη συγκεκριµένη υπηρεσία) 

�7 : τα µηνύµατα, όπως έχουν προκύψει από την επιλογή 5 της ενότητας  «∆εδοµένα Εισόδου Κινητής 

Τηλεφωνίας» 

./rstu : τα πραγµατικά µερίδια αγοράς κάθε παρόχου κινητής τηλεφωνίας, τα οποία αποτελούν συστηµικές 

σταθερές 

.Ò'�()È"&*�&,í= [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης του µεγέθους 

του εύρους σε µηνύµατα προς συγκεκριµένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

�ℎ"l*�&,í   = [Eύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος], η χρέωση για τη  χρήση της υπηρεσίας 

προς κινητά Συγκεκριµένου Παρόχου p για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

 

6.3 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό αριθµό µηνυµάτων Τ και επιπλέον ποσοστό µηνυµάτων προς κινητά 

ίδιου παρόχου) τότε: 

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία, η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση 

της υπηρεσίας µηνυµάτων, éêëìíîï  υπολογίζεται ως εξής: 
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ð_`ab31 = ∑ �[minf /,7,v ∗, .Ò'�()È"&*�/,vg] ∗ �ℎ"l*�/,v +7   

∑ [minf[ /,7,byv − .Ò'�()È"&*�/,byv ], .Ò'�()È"&*�/,bg] ∗ �ℎ"l*�/,b
_
027ø1 b�Ý �   

+ 

∑ ∑ �[minf 0,7,v ∗, .Ò'�()È"&*�0,vg] ∗ �ℎ"l*�0,v0 ∈ür7 +
∑ [minf[ 0,7,byv − .Ò'�()È"&*�0,byv ], .Ò'�()È"&*�0,bg] ∗ �ℎ"l*�0,b

_
027ø1 b�Ý �   

 
Σε περίπτωση που το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία, η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της 

υπηρεσίας µηνυµάτων προς κινητά, éêëìíîï  υπολογίζεται ως εξής: 

ð_`ab31 = ∑ �7 ∑ [minf[ /,7,byv − .Ò'�()È"&*�/,byv ], .Ò'�()È"&*�/,bg] ∗ �ℎ"l*�/,b
_
027ø1 b�Ý �  + 

∑ ∑ �0 ∈ür7 ∑ [minf[ 0,7,byv − .Ò'�()È"&*�0,byv ], .Ò'�()È"&*�0,bg] ∗ �ℎ"l*�0,b
_
027ø1 b�Ý �  

Όπου, 

Nmobile : το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας 

����ïí : η i- οστή κλιµάκωση χρέωσης 

 /,7,v = ./ ∗  7 : τα µηνύµατα προς κινητά ίδιου παρόχου ανά πάροχο p  ανά µήνα n .  

 0,7,v =  .0 ∗  7  : τα µηνύµατα ανά πάροχο για τους υπόλοιπους παρόχους κινητής τηλεφωνίας r  ανά µήνα n   

 /,7,b  , 0,7,b : τα µηνύµατα ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας p / r,  τα οποία υπολογίζονται αφαιρώντας κάθε φορά 

τον αριθµό µηνυµάτων που καταναλώθηκαν στην προηγούµενη κλιµάκωση χρέωσης, όπως φαίνεται στον 

υπολογισµό της χρέωσης (ως πρώτη κλιµάκωση χρέωσης νοείται πάντα η ενσωµατωµένη αξία, εφόσον 

προσφέρεται για τη συγκεκριµένη υπηρεσία) 

�7 : τα συνολικά µηνύµατα, όπως έχουν προκύψει από την επιλογή 5 της ενότητας «∆εδοµένα Εισόδου Κινητής 

Τηλεφωνίας» 

./ = ] είναι το ποσοστό µηνυµάτων προς τον ίδιο πάροχο, όπου p ∈ ²N�µ , ²N�µ ⊂ �^_`ab31� ο πάροχος που 

προσφέρει το συγκεκριµένο προϊόν, 

.0 = f100% − S�g ∗ .07`0_23bh1i  είναι το ποσοστό µηνυµάτων προς δίκτυο παρόχου r , όπου  l ∈ � 0̂� ,   � 0̂� ⊂
�^_`ab31�, l ≠ n . H κατανοµή του ποσοστού για κάθε πάροχο κινητής τηλεφωνίας γίνεται σύµφωνα µε το 

κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς τους, .07`0_23bh1i  

]: είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς κινητά ίδιου παρόχου, το οποίο δίδεται από το χρήστη σύµφωνα µε το 

βήµα  4.1.2.1 της ενότητας «∆εδοµένα Εισόδου Κινητής Τηλεφωνίας» 

.Ò'�()È"&*�&,í= [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης του µεγέθους 

του εύρους σε µηνύµατα προς συγκεκριµένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας p (p είναι ο πάροχος που προσφέρει το 

προϊόν) για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 
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.Ò'�()È"&*��,í= [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης του µεγέθους 

του εύρους σε µηνύµατα προς συγκεκριµένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας r (r οι υπόλοιποι πάροχοι) για κάθε 

κλιµάκωση χρέωσης i 

�ℎ"l*�&,í   = [[Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος]], η χρέωση για τη  χρήση της 

υπηρεσίας προς κινητά παρόχου p (p είναι ο πάροχος που προσφέρει το προϊόν) για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

�ℎ"l*�&,í   = [[Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος]], η χρέωση για τη  χρήση της 

υπηρεσίας προς κινητά παρόχου r (r οι υπόλοιποι πάροχοι) για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

 

6.4 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό αριθµό µηνυµάτων Τ και επιπλέον ποσοστό µηνυµάτων προς κινητά 

ίδιου προϊόντος) τότε: 

Η διαδικασία είναι αντίστοιχη µε την περίπτωση 4.3 για προϊόντα µε υπηρεσίες OnProduct αντί OnNet.  

 

6. Υπολογισµός Κόστους Ενδοεταιρικών Κλήσεων 

6.1. Υπολογισµός Κόστους Κλήσεων προς Ενδοεταιρικά Κινητά 

� 6.1.1. Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας F για ενδοεταιρικές κλήσεις 

� 6.1.2. Ο Χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας Β για ενδοεταιρικές κλήσεις και επιπλεόν χρόνο 

οµιλίας Υ για κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά  

6.1.1. Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας Β για ενδοεταιρικές κλήσεις) τότε: 

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία για ενδοεταιρικές κλήσεις, η συνολική χρέωση 

για n µήνες  για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων προς ενδοεταιρικά κινητά, éêëìíîï  υπολογίζεται ως εξής: 

ð_`ab31 =

∑ �[��LfG�,ñ∗(vòóôõñ),qbh1ö³÷27ø1ñg]∗ùú20ø1ñ
ùú20øb7øqû1/ñ7 + ∑

[��LH[I�,��ñ∗fñ��	
��ñg����s��t��s��ñ ]∗(ñ��	
�)
ñ��	
��ñ

,qbh1ö³÷27ø1� J]∗ùú20ø1�

ùú20øb7øqû1/�
_
027ø1 b�Ý �   

 

Σε περίπτωση που το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία για ενδοεταιρικές κλήσεις, η συνολική χρέωση για n 
µήνες  για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων προς ενδοεταιρικά κινητά, éêëìíîï  υπολογίζεται ως εξής: 

ð_`ab31 = ∑ �7 ∑
[��LH[K�,��ñ∗fñ��	
��ñg����s��t��s��ñ ]∗(ñ��	
�)

ñ��	
��ñ
,qbh1ö³÷27ø1�J]∗ùú20ø1�

ùú20øb7øqû1/�
_
027ø1 b�Ý �   

 

Όπου: 

����ïí : η i- οστή κλιµάκωση χρέωσης 
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F7,v = R7, ο χρόνος οµιλίας για ενδοεταιρικές κλήσεις ανά µήνα n  που έχει δηλώσει ο χρήστης 

F7,b  : ο χρόνος οµιλίας για ενδοεταιρικές κλήσεις ανά µήνα n  ανά κλιµάκωση χρέωσης i  , ο οποίος υπολογίζεται 

αφαιρώντας κάθε φορά τον χρόνο οµιλίας που καταναλώθηκε στην προηγούµενη κλιµάκωση χρέωσης, όπως 

φαίνεται στον υπολογισµό της χρέωσης. (η ενσωµατωµένη αξία νοείται πάντα ως η πρώτη κλιµάκωση χρέωσης, 

εφόσον προσφέρεται για τη συγκεκριµένη υπηρεσία) 

F7 : ο χρόνος οµιλίας ανά µήνα συνολικά προς ενδοεταιρικά κινητά και σταθερά, όπως έχει προκύψει από την 

επιλογή 4.5 της ενότητας  «∆εδοµένα Εισόδου Κινητής Τηλεφωνίας» 

R7 = ��_���Ò��Ù��Ò��Ã&!l"×��n"&L �!"�È"!Ò�%�F7 , ο χρόνος οµιλίας ανά µήνα προς κινητά 

#$%í : ο συντελεστής προσαύξησης χρόνου, ο οποίος υπολογίζεται για κάθε εύρος κλιµάκωσης µε βάση το βήµα 1 

της ενότητας «Τιµολόγηση Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας» 

.Ò'�()È"&*�v  = [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά (Παρόχου)] µε τιµή εισόδου 

allowanceDestination = Intracompany, η διαδικασία εύρεσης της ενσωµατωµένης αξίας σε χρόνο οµιλίας 

προς τον συγκεκριµένο πάροχο.  

.Ò'�()È"&*�b  = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)] µε τιµή εισόδου 

allowanceDestination = Intracompany, η διαδικασία εύρεσης του εύρους κάθε κλιµάκωσης χρέωσης i   

�ℎ"l*�b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)] µε τιµή εισόδου 

allowanceDestination = Intracompany, η χρέωση για τη  χρήση της υπηρεσίας ενδοεταιρικών για κάθε 

κλιµάκωση χρέωσης i,  

�ℎ"l*Ò&*.!�nb    = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)] µε τιµή εισόδου 

allowanceDestination = Intracompany, αποτελεί το βήµα χρέωσης της υπηρεσίας ενδοεταιρικών κλήσεων 

για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

6.1.2. Εάν (Ο Χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας B για ενδοεταιρικές κλήσεις και επιπλέον χρόνο οµιλίας 

προς ενδοεταιρικά κινητά) τότε: 

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε 6.1.1., µε τη µοναδική διαφορά ότι οι χρόνοι οµιλίας Yn  είναι απευθείας 

ορισµένοι από τον χρήστη.  

6.2. Υπολογισµός Κόστους Κλήσεων προς Ενδοεταιρικά Σταθερά 

� 6.1.1. Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας F για ενδοεταιρικές κλήσεις 

� 6.1.2. Ο Χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας Β για κλήσεις προς ενδοεταιρικά σταθερά W 

6.2.1 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας B για ενδοεταιρικές κλήσεις) τότε: 

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία για ενδοεταιρικές κλήσεις, η συνολική χρέωση 

για n µήνες  για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων προς ενδοεταιρικά κινητά, é³b´1i  υπολογίζεται ως εξής: 

ð³b´1i =

∑ �[��LfG�,ñ∗(vòóôõñ),qbh1ö³÷27ø1ñg]∗ùú20ø1ñ
ùú20øb7øqû1/ñ7 + ∑

[��LH[I�,��ñ∗fñ��	
��ñg����s��t��s��ñ ]∗(ñ��	
�)
ñ��	
��ñ

,qbh1ö³÷27ø1� J]∗ùú20ø1�

ùú20øb7øqû1/�
_
027ø1 b�Ý �   
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Σε περίπτωση που το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία για ενδοεταιρικές κλήσεις, η συνολική χρέωση για n 
µήνες  για την χρήση της υπηρεσίας κλήσεων προς ενδοεταιρικά κινητά, é³b´1i  υπολογίζεται ως εξής: 

ð³b´1i = ∑ �7 ∑
[��LH[K�,��ñ∗fñ��	
��ñg����s��t��s��ñ ]∗(ñ��	
�)

ñ��	
��ñ
,qbh1ö³÷27ø1�J]∗ùú20ø1�

ùú20øb7øqû1/�
_
027ø1 b�Ý �   

Όπου: 

����ïí : η i- οστή κλιµάκωση χρέωσης 

Ï7,v = S7 , ο χρόνος οµιλίας για ενδοεταιρικές κλήσεις ανά µήνα n  που έχει δηλώσει ο χρήστης 

F7,b  , ο χρόνος οµιλίας για ενδοεταιρικές κλήσεις ανά µήνα n  ανά κλιµάκωση χρέωσης i  , ο οποίος υπολογίζεται 

αφαιρώντας κάθε φορά τον χρόνο οµιλίας που καταναλώθηκε στην προηγούµενη κλιµάκωση χρέωσης, όπως 

φαίνεται στον υπολογισµό της χρέωσης (ως πρώτη κλιµάκωση χρέωσης νοείται πάντα η ενσωµατωµένη αξία, 

εφόσον προσφέρεται για τη συγκεκριµένη υπηρεσία) 

S7 = ��_���Ò��3Òæ�4Ã&!l"×��n"&L �!"�È"!Ò�%� ∗ F7 , ο χρόνος οµιλίας ανά µήνα προς ενδοεταιρικά σταθερά 

F7 : ο χρόνος οµιλίας ανά µήνα συνολικά προς κινητά και σταθερά, όπως έχει προκύψει από την επιλογή 4.5 της 

ενότητας «∆εδοµένα Εισόδου Κινητής Τηλεφωνίας» 

#$%í : ο συντελεστής προσαύξησης χρόνου, ο οποίος υπολογίζεται για κάθε εύρος κλιµάκωσης µε βάση το βήµα 1 

της ενότητας «Τιµολόγηση Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας» 

.Ò'�()È"&*�v  = [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Σταθερά (Παρόχου)] µε τιµή εισόδου 

allowanceDestination = Intracompany, η διαδικασία εύρεσης της ενσωµατωµένης αξίας σε χρόνο οµιλίας 

προς τον συγκεκριµένο πάροχο   

.Ò'�()È"&*�b  = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)] µε τιµή εισόδου 

allowanceDestination = Intracompany, η διαδικασία εύρεσης του εύρους κάθε κλιµάκωσης χρέωσης i  προς 

τον συγκεκριµένο πάροχο   

�ℎ"l*�b   = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)] µε τιµή εισόδου 

allowanceDestination = Intracompany, η χρέωση για τη  χρήση της υπηρεσίας προς ενδοεταιρικά σταθερά 

Συγκεκριµένου Παρόχου για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i  

�ℎ"l*Ò&*.!�nb    = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)] µε τιµή εισόδου 

allowanceDestination = Intracompany, αποτελεί το βήµα χρέωσης της υπηρεσίας προς ενδοεταιρικά 

σταθερά Συγκεκριµένου Παρόχου για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

6.2.2 Εάν (Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας για ενδοεταιρικά σταθερά W) τότε: 

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε 6.2.1, µε τη µοναδική διαφορά ότι οι χρόνοι οµιλίας Wn  είναι απευθείας 

ορισµένοι από τον χρήστη.  
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7. Υπολογισµός Κόστους ∆εδοµένων: 

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία, η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση 

της υπηρεσίας δεδοµένων, éêëìíîï  υπολογίζεται ως εξής: 

ð_`ab31 = ∑ �[��LfM�,ñ,   qbh1ö³÷27ø1ñg]∗ùú20ø1ñ
ùú20øb7øqû1/ñ7 + ∑ [��Lf[M�,��ñyqbh1ö³÷27ø1��ñ ],   qbh1ö³÷27ø1� g]∗ùú20ø1�

ùú20øb7øqû1/�
_
027ø1 b�Ý �   

 

Σε περίπτωση που το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία, η συνολική χρέωση για n µήνες  για την χρήση της 

υπηρεσίας δεδοµένων, éêëìíîï  υπολογίζεται ως εξής: 

ð_`ab31 = ∑ �7 ∑ [��Lf[M�,��ñyqbh1ö³÷27ø1��ñ ],   qbh1ö³÷27ø1�g]∗ùú20ø1�
ùú20øb7øqû1/�

_
027ø1 b�Ý �   

Όπου: 

����ïí : η i- οστή κλιµάκωση χρέωσης 

W7,v : ο όγκος των δεδοµένων ανά µήνα n  , όπως έχει προκύψει από την επιλογή 6 της ενότητας  «∆εδοµένα 

Εισόδου Κινητής Τηλεφωνίας» 

W7,b  : ο όγκος δεδοµένων ανά κλιµάκωση χρέωσης i   o οποίος υπολογίζεται αφαιρώντας κάθε φορά τον όγκο 

δεδοµένων που καταναλώθηκαν στην προηγούµενη κλιµάκωση χρέωσης, όπως φαίνεται στον υπολογισµό της 

χρέωσης (ως πρώτη κλιµάκωση χρέωσης νοείται πάντα η ενσωµατωµένη αξία, εφόσον προσφέρεται για τη 

συγκεκριµένη υπηρεσία) 

�ℎ"l*Ò&*.!�nb   = [[Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος]] , αποτελεί το βήµα χρέωσης της 

υπηρεσίας δεδοµένων για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

.Ò'�()È"&*�í= [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά (Παρόχου)], η διαδικασία εύρεσης του µεγέθους 

του εύρους για την υπηρεσία δεδοµένων για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

�ℎ"l*�í  = [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος], η χρέωση για τη  χρήση της υπηρεσίας 

δεδοµένων για κάθε κλιµάκωση χρέωσης i 

 

3.2.4. ∆εδοµένα Εισόδου Σταθερής Τηλεφωνίας 

[Επιλογή Προϊόντων (Τύπου)] µε τιµή εισόδου Προϊόντα Σταθερής  

1: Εάν (Συµβόλαιο) τότε: <Επιλογή ∆ιάρκειας Συµβολαίου> 

� Χωρίς ∆έσµευση 

� Έως 12 µήνες 

� Έως 18 µήνες 

� Έως 24 µήνες 
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� Οποιοδήποτε (προεπιλεγµένη τιµή) 

Εάν (Χωρίς ∆έσµευση) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ∆ιάρκεια Συµβολαίου≤{n}] µε τιµή εισόδου n=2 

Εάν (Έως 12 µήνες) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ∆ιάρκεια Συµβολαίου≤{n}] µε τιµή εισόδου n=12 

Εάν (Έως 18 µήνες) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ∆ιάρκεια Συµβολαίου≤{n}] µε τιµή εισόδου n=18 

Εάν (Έως 24 µήνες) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ∆ιάρκεια Συµβολαίου≤{n}] µε τιµή εισόδου n=24 

Σηµειώνεται ότι η επιλογή «Οποιοδήποτε» θα είναι και η προεπιλεγµένη κατά την οποία δεν εκτελείται κάποια 

διαδικασία, δηλαδή δε φιλτράρονται προϊόντα βάσει αυτού του κριτηρίου. 

 

2:<Επιλογή Είδους Τηλεφωνικής Γραµµής> 

� Απλή Τηλεφωνική Σύνδεση 

� ISDN 

Εάν (Απλή Τηλεφωνική Σύνδεση) τότε: 

[Επιλογή Προϊόντων Με Πρόσβαση (Είδος Γραµµής)] µε τιµή εισόδου Απλή Τηλεφωνική Σύνδεση 

Εάν (ISDN) τότε: 

[Επιλογή Προϊόντων Με Πρόσβαση (Είδος Γραµµής)] µε τιµή εισόδου ISDN 

Σηµειώνεται ότι η επιλογή «Απλή Τηλεφωνική Σύνδεση» θα είναι και η προεπιλεγµένη. 

3:<Επιλογή Καναλιών Φωνής> 

Εάν (Φ κανάλια φωνής) τότε: 

[Επιλογή Προϊόντων Με (Φ) Κανάλια Φωνής] 

 

4:<Επιλογή Χρόνου Οµιλίας>* 

� Έως X  λεπτά µηνιαίως 

� Περίπου X  λεπτά µηνιαίως 

� Απεριόριστος χρόνος οµιλίας 

� Προεπιλεγµένη Τιµή 

Εάν (Έως X λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου & ∈ (1,2, … ,12)  67 = 6 − �C_untilPercentageFixedTotal_n% � ∗ 6 [34] 

Εάν (Περίπου X  λεπτά µηνιαίως) τότε: 
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Για κάθε µήνα n, όπου & ∈ (1,2, … ,12)  67 = 6 − �C_aboutPercentageFixedTotal_n% � ∗ 6 [35]   

Εάν (Απεριόριστος Χρόνος Οµιλίας) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου & ∈ (1,2, … ,12)  67 = 99999999           

Εάν (Προεπιλεγµένη Τιµή) τότε: 

H7 = C_totalFixedToAllDefaultVoiceCallTime [36] 

 

[34] C_untilPercentageFixedTotal_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό του 

χρόνου οµιλίας από σταθερά (προς όλους) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση 

µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο 

πεδίο «έως». Ως παράδειγµα καταχώρησης της παραµέτρου C_untilPercentageFixedTotal_n% δίνεται το 

ακόλουθο: 

Για n=1: C_untilPercentageFixedTotal_1% = 5,5% 

Για n=2: C_untilPercentageFixedTotal_2% = 5% 

Για n=3: C_untilPercentageFixedTotal_3% = 4,5% 

Για n=4: C_untilPercentageFixedTotal_4% = 4% 

Για n=5: C_untilPercentageFixedTotal_5% = 3,5% 

Για n=6: C_untilPercentageFixedTotal_6% = 3% 

Για n=7: C_untilPercentageFixedTotal_7% = 2,5% 

Για n=8: C_untilPercentageFixedTotal_8% = 2% 

Για n=9: C_untilPercentageFixedTotal_9% = 1,5% 

Για n=10: C_untilPercentageFixedTotal_10% = 1% 

Για n=11: C_untilPercentageFixedTotal_11% = 0,5% 

Για n=12: C_untilPercentageFixedTotal_12% = 0% 

 

[35] C_aboutPercentageFixedTotal_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό του 

χρόνου οµιλίας από κινητά (προς όλους) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση µε 

την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο 

πεδίο «περίπου». Ως παράδειγµα καταχώρησης της παραµέτρου C_aboutPercentageFixedTotal_n% δίνεται το 

ακόλουθο: 

Για n=1: C_aboutPercentageFixedTotal_1% = 6% 

Για n=2: C_aboutPercentageFixedTotal_2% = 5% 
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Για n=3: C_aboutPercentageFixedTotal_3% = 4% 

Για n=4: C_aboutPercentageFixedTotal_4% = 3% 

Για n=5: C_aboutPercentageFixedTotal_5% = 2% 

Για n=6: C_aboutPercentageFixedTotal_6% = 1% 

Για n=7: C_aboutPercentageFixedTotal_7% = -1% 

Για n=8: C_aboutPercentageFixedTotal_8% = 2% 

Για n=9: C_aboutPercentageFixedTotal_9% = -3% 

Για n=10: C_aboutPercentageFixedTotal_10% = -4% 

Για n=11: C_aboutPercentageFixedTotal_11% = -5% 

Για n=12: C_aboutPercentageFixedTotal_12% = -6% 

 

[36] C_totalFixedToAllDefaultVoiceCallTime είναι σταθερά που εκφράζει την προεπιλεγµένη τιµή χρόνου οµιλίας 

από σταθερά (προς σταθερά και κινητά) 

 

 

4.1:<Επιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Σταθερά Αστικά> 

� Έως Υ  λεπτά μηνιαίως  

� Περίπου Υ  λεπτά μηνιαίως  

� Προεπιλεγμένη τιμή  

Εάν (Έως Υ λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  ΥL = Υ − �C_untilPercentageLocalMonth_n% �Y  [37] 

Εάν (Περίπου Υ λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)  ΥL = Υ + �C_aboutPercentageLocalMonth_n% �Y  [38] 

Εάν (Προεπιλεγµένη τιµή) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  ΥL = �C_localTotalRatio% �ΧL [39]   

[37] C_untilPercentageLocalMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό του 

χρόνου οµιλίας από σταθερά προς αστικά για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση µε 

την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο 

πεδίο «έως».  
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[38] C_aboutPercentageLocalMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό του 

χρόνου οµιλίας από σταθερά προς αστικά για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση µε 

την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο 

πεδίο «περίπου».  

[39] C_localTotalRatio% είναι σταθερά που εκφράζει το προκαθορισµένο ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

σταθερά προς αστικά σε σχέση µε τον συνολικό χρόνο οµιλίας από σταθερά που δηλώνει ο χρήστης. 

 

4.1.1:<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Σταθερά Αστικά> 

� Κατά µέσο όρο N  λεπτά διάρκεια κλήσης 

� Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος 

Εάν (Κατά µέσο όρο N λεπτά διάρκεια κλήσης) τότε: 

^ = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[  

Εάν (Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος) τότε: 

N =  [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] 

 

4.1.a:<Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Αστικά Τα Σαββατοκύριακα> 

� d�11�17i  

� Προεπιλεγµένη Τιµή 

και ισχύει: 

R7�ss�s�� = d�11�17i ∗ R7     

Όπου, 

R7�ss�s�� : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς αστικά που καταναλώνεται τα σαββατοκύριακα 

d�11�17i  : το ποσοστό του χρόνου οµιλίας προς αστικά που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης τα 

σαββατοκύριακα 

R7    : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς αστικά που έχει δηλώσει ο χρήστης, κατά την επιλογή 4.1 <Επιλογή Χρόνου 

Οµιλίας Μηνιαίως Προς Σταθερά Αστικά> 

 

4.1.b:<Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Αστικά Σε Συγκεκριµένη Χρονική Περίοδο> 

� di2b3¡ 

� Προεπιλεγµένη Τιµή 
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και ισχύει: 

R7�t�u  = di2b3¡ ∗ R7  

Όπου, 

R7�t�u  : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς αστικά που καταναλώνεται σε συγκεκριµένο χρονικό εύρος µέσα στη µέρα 

di2b3¡ : το ποσοστό του χρόνου οµιλίας προς αστικά που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης σε συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο µέσα στη µέρα 

R7 : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς αστικά που έχει δηλώσει ο χρήστης, κατά την επιλογή 4.4 <Επιλογή Χρόνου 

Οµιλίας Μηνιαίως Προς Σταθερά Αστικά> 

Σηµειώνεται ότι το κάτω και άνω της χρονική περιόδου µέσα στη µέρα είναι συστηµικές παράµετροι και δε θα 

δύναται ο χρήστης να τα τροποποιήσει.  

 

4.2:<Επιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Σταθερά Υπεραστικά> 

� Έως Υ  λεπτά µηνιαίως  

� Περίπου Υ  λεπτά µηνιαίως  

� Προεπιλεγµένη τιµή  

Εάν (Έως Υ λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  ΥL = Υ − �C_untilPercentageLongMonth_n% �Y [40] 

Εάν (Περίπου Υ λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)  ΥL = Υ + �C_aboutPercentageLongMonth_n% �Y [41] 

Εάν (∆εν εισάγεται τιµή) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  ΥL = �C_longTotalRatio% �ΧL  [42]   

[40] C_untilPercentageLongMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό του 

χρόνου οµιλίας από σταθερά προς υπεραστικά για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη 

τιµή στο πεδίο «έως».  

[41] C_aboutPercentageLongMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό του 

χρόνου οµιλίας από σταθερά προς υπεραστικά για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη 

τιµή στο πεδίο «περίπου».  

[42] C_longTotalRatio% είναι σταθερά που εκφράζει το προκαθορισµένο ποσοστό του χρόνου οµιλίας από σταθερά 

προς υπεραστικά σε σχέση µε τον συνολικό χρόνο οµιλίας από σταθερά που δηλώνει ο χρήστης. 
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Error Handling: 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.1 έχει επιλέξει (Έως X  λεπτά µηνιαίως) τότε το σύστηµα δεν του δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Περίπου Υ λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.1 έχει επιλέξει (Περίπου X λεπτά µηνιαίως) τότε το σύστηµα δεν του δίνει 

τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Έως Υ λεπτά µηνιαίως). 

 

4.2.1:<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Σταθερά Υπεραστικά> 

� Κατά µέσο όρο F  λεπτά διάρκεια κλήσης 

� Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος 

Εάν (Κατά µέσο όρο Μ λεπτά διάρκεια κλήσης) τότε: 

3 = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[  

Εάν (Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος) τότε: 

F =  [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] 

 

4.2.a:<Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Υπεραστικά Τα Σαββατοκύριακα> 

� d�11�17i  

� Προεπιλεγµένη Τιµή 

και ισχύει: 

R7�ss�s�� = d�11�17i ∗ R7     

Όπου, 

R7�ss�s�� : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς υπεραστικά που καταναλώνεται τα σαββατοκύριακα 

d�11�17i  : το ποσοστό του χρόνου οµιλίας προς υπεραστικά που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης τα 

σαββατοκύριακα 

R7    : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς υπεραστικά που έχει δηλώσει ο χρήστης, κατά την επιλογή 4.2 <Επιλογή 

Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Σταθερά Υπεραστικά> 

 

4.2.b:<Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Υπεραστικά Σε Συγκεκριµένη Χρονική Περίοδο> 

� di2b3¡ 

� Προεπιλεγµένη Τιµή 
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και ισχύει: 

R7�t�u  = di2b3¡ ∗ R7  

Όπου, 

R7�t�u  : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς υπεραστικά που καταναλώνεται σε συγκεκριµένο χρονικό εύρος µέσα στη 

µέρα 

di2b3¡ : το ποσοστό του χρόνου οµιλίας προς υπεραστικά που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης σε 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο µέσα στη µέρα 

R7 : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς υπεραστικά που έχει δηλώσει ο χρήστης, κατά την επιλογή 4.4 <Επιλογή 

Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Σταθερά Υπεραστικά> 

Σηµειώνεται ότι το κάτω και άνω της χρονική περιόδου µέσα στη µέρα είναι συστηµικές παράµετροι και δε θα 

δύναται ο χρήστης να τα τροποποιήσει.  

 

4.3.<Επιλογή Περαιτέρω Ανάλυσης Τρόπου Κατανάλωσης Χρόνου Οµιλίας Προς Σταθερά> 

� Ποσοστό Οµιλίας Προς Σταθερά Ίδιου Παρόχου 

� Ποσοστό Οµιλίας Προς Πάροχο Σταθερής 

 

4.3.1 Εάν (Ποσοστό Οµιλίας Προς Πάροχο Σταθερής) τότε: 

Για κάθε προϊόν που εξετάζεται:  

 \/ = ]/ : το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τον πάροχο που έχει ορίσει ο χρήστης , όπου p ∈ ² ³̂b´1iµ ο  πάροχος 

που ορίζει ο χρήστης 

 Εάν ∑ d/  ≤ 100% τότε: 

  \0 = f100% − ∑ \/g ∗ .07`0_23bh1i  : το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς κάθε πάροχο  r,  για τον οποίο  δεν έχει 

ορίσει ο χρήστης ποσοστό, όπου  l ∈ ² ³̂b´1iµ Y�� l ≠ n   . Η κατανοµή του χρόνου οµιλίας  σε αυτούς τους 

παρόχους γίνεται σύµφωνα µε το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς τους, .07`0_23bh1i  

 Όπου: 

Nfixed : το σύνολο των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας 

p: ο κάθε πάροχος για τον οποίο ο χρήστης έχει ορίσει ποσοστό χρόνου οµιλίας 

r: ο κάθε πάροχος για τον οποίο ο χρήστης δεν έχει ορίσει ποσοστό χρόνου οµιλίας 

]/: το ποσοστό που εισάγει ο χρήστης για τον πάροχο n 
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./0123: το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου p σταθερής τηλεφωνίας, δηλαδή κάθε παρόχου για τον οποίο 

ο χρήστης έχει δηλώσει ότι επιθυµεί ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυό του. 

.00123  : το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου r σταθερής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελεί συστηµική 

σταθερά 

.07`0_23bh1i  : το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας χωρίς να λαµβάνεται υπ’ 

όψη το µερίδιο των παρόχων n . Ισχύει η εξής αναλογία µεταξύ των δύο µεριδίων αγοράς: 

.07`0_23bh1i = (qrrstu∗vww) 
xvwwy∑ qzrstu  {

%    

Error Handling: 

� d/ < 0%: Το σύστηµα προειδοποιεί το χρήστη µε µήνυµα λάθους 

� d/  > 100%: Το σύστηµα προειδοποιεί το χρήστη µε µήνυµα λάθους 

� ∑ d/  > 100%: Το σύστηµα προειδοποιεί το χρήστη µε µήνυµα λάθους 

4.3.1.1<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Πάροχο Σταθερής> 

Εάν (Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Πάροχο Σταθερής) τότε: 

½/ = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[ |X}[ \άX}~} ¾��¿�Xή[ , η µέση διάρκεια κλήσης για τον πάροχο που έχει ορίσει ο 

χρήστης , όπου p ∈ ² ³̂b´1iµ ο  πάροχος που ορίζει ο χρήστης 

4.3.2 Εάν (Ποσοστό Οµιλίας Προς Σταθερά ‘Ιδιου Παρόχου) τότε: 

Για κάθε προϊόν που εξετάζεται: 

\/ = ] είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τον ίδιο πάροχο, όπου n ∈ ² ³̂b´1iµ ο πάροχος που 

προσφέρει το συγκεκριµένο προϊόν, 

\0 = f100% − Π/g ∗ .07`0_23bh1i   είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυο παρόχου r , όπου 

l ∈ ² ³̂b´1iµ, l ≠ n . Το υπολειπόµενο ποσοστό χρόνου οµιλίας κατανέµεται σε όλους τους υπόλοιπους 

παρόχους σταθερής τηλεφωνίας σύµφωνα µε το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς τους, .07`0_23bh1i 

Όπου: 

Ζ : το ποσοστό που εισάγει ο χρήστης, 

Nfixed  : το σύνολο των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας 

r : όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας 

./0123: το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου p σταθερής τηλεφωνίας, δηλαδή κάθε παρόχου για τον οποίο 

ο χρήστης έχει δηλώσει ότι επιθυµεί ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυό του. 
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.00123  : το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου r σταθερής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελεί συστηµική 

σταθερά 

.07`0_23bh1i  : το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας χωρίς να λαµβάνεται υπ’ 

όψη το µερίδιο του συγκεκριµένου παρόχου n . Ισχύει η εξής αναλογία µεταξύ των δύο µεριδίων αγοράς: 

.07`0_23bh1i = (qrrstu∗vww) 
xvwwy∑ qzrstu  {

%    

4.3.2.1<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Σταθερά Ίδιου Παρόχου > 

Εάν (Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Σταθερά Ίδιου Παρόχου) τότε: 

½/ = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[ |X}[ Ί��} \άX}~} , η µέση διάρκεια κλήσης για τον πάροχο για τον οποίο ο χρήστης 

έχει δηλώσει ότι επιθυµεί ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυό του , όπου p ∈ � ³̂b´1i� ο πάροχος που 

προσφέρει το συγκεκριµένο προϊόν.  

 

4.4:<Επιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Κινητά> 

� Έως Υ  λεπτά µηνιαίως  

� Περίπου Υ  λεπτά µηνιαίως  

� Προεπιλεγµένη τιµή  

 

Εάν (Έως Υ λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  ΥL = Υ − �C_untilPercentageFixedMobMonth_n% � ∗ Y [43] 

Εάν (Περίπου Υ λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)  ΥL = Υ + �C_aboutPercentageFixedMobMonth_n% � ∗ Y [44] 

Εάν (∆εν εισάγεται τιµή) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  ΥL = �C_¹ixedMobileTotalRatio% � ∗ ΧL [45]   

[43] C_untilPercentageFixedMobMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό 

του χρόνου οµιλίας από σταθερά προς κινητά για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη 

τιµή στο πεδίο «έως».  

[44] C_aboutPercentageFixedMobMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό 

του χρόνου οµιλίας από σταθερά προς κινητά για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες σε 

σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη 

τιµή στο πεδίο «περίπου».  
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[45] C_fixedMobileTotalRatio% είναι σταθερά που εκφράζει το προκαθορισµένο ποσοστό του χρόνου οµιλίας από 

σταθερά προς κινητά σε σχέση µε τον συνολικό χρόνο οµιλίας από σταθερά που δηλώνει ο χρήστης. 

Error Handling: 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4 έχει επιλέξει (Έως X  λεπτά µηνιαίως) τότε το σύστηµα δεν του δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Περίπου Υ λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4 έχει επιλέξει (Περίπου X  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει 

τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Έως Υ λεπτά µηνιαίως). 

 

4.4.1:<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Κινητά> 

� Κατά µέσο όρο Μ  λεπτά διάρκεια κλήσης 

� Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος 

Εάν (Κατά µέσο όρο Μ λεπτά διάρκεια κλήσης) τότε: 

� = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[  

Εάν (Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος) τότε: 

Μ =  [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] 

 

4.4.2:<Επιλογή Περαιτέρω Ανάλυσης Τρόπου Κατανάλωσης Χρόνου Οµιλίας Προς Κινητά> 

� Ποσοστό Οµιλίας Προς Πάροχο Κινητής 

� Ποσοστό Οµιλίας Προς Κινητά ‘Ιδιου Παρόχου 

 

4.4.2.1 Εάν (Ποσοστό Οµιλίας Προς Πάροχο Κινητής) τότε: 

Για κάθε προϊόν που εξετάζεται:  

 \/ = ]/ : το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τον πάροχο που έχει ορίσει ο χρήστης , όπου p ∈ �^_`ab31� ο  πάροχος 

που ορίζει ο χρήστης 

 Εάν ∑ d/  ≤ 100% τότε: 

  \0 = f100% − ∑ \/g ∗ .07`0_23bh1i : το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς κάθε πάροχο  r,  για τον οποίο  δεν 

έχει ορίσει ο χρήστης ποσοστό, όπου  l ∈ �^_`ab31� Y�� l ≠ n   . Η κατανοµή του χρόνου οµιλίας  σε αυτούς 

τους παρόχους γίνεται σύµφωνα µε το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς τους, .07`0_23bh1i  

 Όπου: 

Nmobile : το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας 
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p: ο κάθε πάροχος για τον οποίο ο χρήστης έχει ορίσει ποσοστό χρόνου οµιλίας 

r: ο κάθε πάροχος για τον οποίο ο χρήστης δεν έχει ορίσει ποσοστό χρόνου οµιλίας 

]/: το ποσοστό που εισάγει ο χρήστης για τον πάροχο n 

./0123: το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου p κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή κάθε παρόχου για τον οποίο ο 

χρήστης έχει δηλώσει ότι επιθυµεί ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυό του. 

.00123  : το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου r κινητής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελεί συστηµική σταθερά 

.07`0_23bh1i  : το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς των παρόχων κινητής τηλεφωνίας χωρίς να λαµβάνεται υπ’ 

όψη το µερίδιο των παρόχων n . Ισχύει η εξής αναλογία µεταξύ των δύο µεριδίων αγοράς: 

.07`0_23bh1i = (qrrstu∗vww) 
xvwwy∑ qzrstu  {

%    

Error Handling: 

� Z� < 0%: Το σύστηµα προειδοποιεί το χρήστη µε µήνυµα λάθους 

� Z�  > 100%: Το σύστηµα προειδοποιεί το χρήστη µε µήνυµα λάθους 

� ∑ Z�  > 100%: Το σύστηµα προειδοποιεί το χρήστη µε µήνυµα λάθους 

4.4.2.1.1<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Πάροχο Κινητής> 

Εάν (Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Πάροχο Κινητής) τότε: 

�/ = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[ |X}[ \άX}~} Z����ή[ , η µέση διάρκεια κλήσης για τον πάροχο που έχει ορίσει ο 

χρήστης , όπου p ∈ ^_`ab31 ο  πάροχος που ορίζει ο χρήστης 

 

4.4.2.2 Εάν (Ποσοστό Οµιλίας Προς Κινητά Ίδιου Παρόχου) τότε: 

Για κάθε προϊόν που εξετάζεται: 

\/ = ] είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τον ίδιο πάροχο, όπου n ∈ �^_`ab31� ο πάροχος που 

προσφέρει το συγκεκριµένο προϊόν, 

\0 = f100% − Π/g ∗ .07`0_23bh1i   είναι το ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυο παρόχου r , όπου 

l ∈ �^_`ab31�, l ≠ n . Το υπολοιπόµενο ποσοστό χρόνου οµιλίας κατανέµεται σε όλους τους υπόλοιπους 

παρόχους κινητής τηλεφωνίας σύµφωνα µε το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς τους, .07`0_23bh1i  

Όπου: 

Ζ : το ποσοστό που εισάγει ο χρήστης, 

Nmobile  : το σύνολο των παρόχων κινητής τηλεφωνίας 
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r : όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας 

./0123: το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου p κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή κάθε παρόχου για τον οποίο ο 

χρήστης έχει δηλώσει ότι επιθυµεί ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυό του. 

.00123: το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου r κινητής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελεί συστηµική σταθερά 

.07`0_23bh1i  : το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς των παρόχων κινητής τηλεφωνίας χωρίς να λαµβάνεται υπ’ 

όψη το µερίδιο του συγκεκριµένου παρόχου n. Ισχύει η εξής αναλογία µεταξύ των δύο µεριδίων αγοράς: 

.07`0_23bh1i = (qrrstu∗vww) 
xvwwy∑ qzrstu  {

%    

4.4.2.2.2<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Κινητά Ίδιου Παρόχου > 

Εάν (Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Κινητά Ίδιου Παρόχου) τότε: 

�/ = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[ |X}[ Z����ά Ί��}� \�Xό~}� , η µέση διάρκεια κλήσης για τον πάροχο για τον οποίο ο 

χρήστης έχει δηλώσει ότι επιθυµεί ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυό του  , όπου p ∈ N¹�º��  ∪ ^_`ab31 ο 

 πάροχος που προσφέρει το συγκεκριµένο προϊόν. 

 

4.4.a:<Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Κινητά Τα Σαββατοκύριακα> 

� d�11�17i  

� Προεπιλεγµένη Τιµή 

και ισχύει: 

R7�ss�s�� = d�11�17i ∗ R7     

Όπου, 

R7�ss�s�� : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς κινητά που καταναλώνεται τα σαββατοκύριακα 

d�11�17i  : το ποσοστό του χρόνου οµιλίας προς κινητά που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης τα 

σαββατοκύριακα 

R7    : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς κινητά που έχει δηλώσει ο χρήστης, κατά την επιλογή 4.4 <Επιλογή Χρόνου 

Οµιλίας Μηνιαίως Προς Κινητά> 

 

4.4.b:<Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Κινητά Σε Συγκεκριµένη Χρονική Περίοδο> 

� di2b3¡ 

� Προεπιλεγµένη Τιµή 

και ισχύει: 
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R7�t�u  = di2b3¡ ∗ R7  

Όπου, 

R7�t�u  : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς κινητά που καταναλώνεται σε συγκεκριµένο χρονικό εύρος µέσα στη µέρα 

di2b3¡ : το ποσοστό του χρόνου οµιλίας προς κινητά που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης σε συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο µέσα στη µέρα 

R7 : ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς κινητά που έχει δηλώσει ο χρήστης, κατά την επιλογή 4.4 <Επιλογή Χρόνου 

Οµιλίας Μηνιαίως Προς Κινητά> 

Σηµειώνεται ότι το κάτω και άνω της χρονική περιόδου µέσα στη µέρα είναι συστηµικές παράµετροι και δε θα 

δύναται ο χρήστης να τα τροποποιήσει.  

 

4.5:<Επιλογή Χρόνου Οµιλίας Προς Χώρα Εξωτερικού (Επαναληπτικά Για Ν Χώρες)>  

� Έως  I  λεπτά µηνιαίως  

� Περίπου I  λεπτά µηνιαίως 

Εάν (Έως I  λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  

 IÂ,L = IÂ − �C_untilPercentageFixedIntlMonth_n  % � ∗ IÂ [46] 

Εάν (Περίπου I  λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)  

 IÂ,L =   IÂ + �C_aboutPercentageFixedIntlMonth_n % � ∗ IÂ [47] 

Όπου: 

 ÃÄ : ο χρόνος οµιλίας που δηλώνει ο χρήστης για κάθε χώρα  

[46] C_untilPercentageFixedIntlMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό του 

χρόνου οµιλίας από σταθερά (προς διεθνείς προορισµούς) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n 

µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον 

χρήστη τιµή στο πεδίο «έως».  

[47] C_aboutPercentageFixedIntlMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό 

του χρόνου οµιλίας από σταθερά (προς διεθνείς προορισµούς) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους 

n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον 

χρήστη τιµή στο πεδίο «περίπου».  

4.5.1:<Επιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Σταθερά Προς Χώρα Εξωτερικού (Επαναληπτικά για Ν Χώρες)> 

� Έως I¹�º�� λεπτά µηνιαίως  
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� Περίπου I¹�º��   λεπτά µηνιαίως 

Εάν (Έως I  λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  I¹�º��Å,Æ = I¹�º��Å − �C_untilPercentageFixedIntlFixedMonth_n % � ∗ I¹�º��Å  [48] 

Εάν (Περίπου I  λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)  I¹�º��Å,Æ = I¹�º��Å + �C_aboutPercentageFixedIntlFixedMonth_n % � ∗ I¹�º��Å  

[49] 

Όπου: 

 Ã³b´1iÇ  : ο χρόνος οµιλίας που δηλώνει ο χρήστης για κάθε χώρα προς σταθερά 

[50] C_untilPercentageFixedIntlFixedMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του χρόνου οµιλίας από σταθερά (προς σταθερά διεθνών προορισµών) για το οποίο διαφοροποιείται ο 

κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «έως».  

[51] C_aboutPercentageFixedIntlFixedMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του χρόνου οµιλίας από σταθερά (προς σταθερά διεθνών προορισµών) για το οποίο διαφοροποιείται ο 

κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «περίπου».  

Error Handling: 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.5 έχει επιλέξει (Έως I  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Περίπου I¹�º�� λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.5 έχει επιλέξει (Περίπου I  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει 

τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Έως I¹�º�� λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.5 έχει επιλέξει (Έως I  λεπτά µηνιαίως | Περίπου I  λεπτά µηνιαίως) και 

στην επιλογή 4.5.1 έχει επιλέξει (Έως I������  λεπτά µηνιαίως | Περίπου I������ λεπτά µηνιαίως )  τότε το 

σύστηµα καταχωρεί αυτόµατα: 

Ã³b´1iÇ = IÂ − Ã_`ab31Ç   

∆ηλαδή αν ο χρήστης έχει ορίσει συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς κινητά και σταθερά 

από συγκεκριµένη χώρα ÃÄ, καθώς και συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς κινητά Ã_`ab31Ç  , 
τότε ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς σταθερά είναι ο αποµένων χρόνος και δεν υπάρχει δυνατότητα 

διαφορετικής καταχώρησης. 

4.5.1.1:<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Σταθερά Προς Χώρα Εξωτερικού (Eπαναληπτικά για Ν Χώρες> 

� Κατά µέσο όρο Δ¹�º��Å  λεπτά διάρκεια κλήσης 

� Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος 
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Εάν (Κατά µέσο όρο Δ λεπτά διάρκεια κλήσης) τότε: 

W³b´1iÇ = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[  

Εάν (Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος) τότε: 

W³b´1iÇ=  [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] 

Όπου, 

W³b´1iÇ  : η µέση διάρκεια κλήσης που δηλώνει ο χρήστης για κάθε χώρα για κλήσεις προς κινητά 

 

4.5.2:<Επιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Κινητά Προς Χώρα Εξωτερικού (Επαναληπτικά για Ν Χώρες)> 

� Έως I¹�º�� λεπτά µηνιαίως  

� Περίπου I¹�º��   λεπτά µηνιαίως 

Εάν (Έως R λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  

 I������Å,Æ = I������Å − �C_untilPercentageFixedIntlMobMonth_n % � ∗ I������Å [50] 

Εάν (Περίπου R λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)  

I������Å,Æ = I������Å + �C_aboutPercentageFixedIntlMobMonth_n % � ∗ I������Å  [51] 

Όπου: 

 Ã_`ab31Ç  : ο χρόνος οµιλίας που δηλώνει ο χρήστης για κάθε χώρα προς κινητά 

[50] C_untilPercentageFixedIntlMobMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του χρόνου οµιλίας από σταθερά (προς κινητά διεθνών προορισµών) για το οποίο διαφοροποιείται ο 

κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «έως».  

[51] C_aboutPercentageFixedIntlMobMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του χρόνου οµιλίας από σταθερά (προς κινητά διεθνών προορισµών) για το οποίο διαφοροποιείται ο 

κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «περίπου».  

Error Handling: 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.5 έχει επιλέξει (Έως I  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Περίπου I������ λεπτά µηνιαίως). 
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� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.5 έχει επιλέξει (Περίπου I  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει 

τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Έως I������ λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.5 έχει επιλέξει (Έως I λεπτά µηνιαίως | Περίπου I  λεπτά µηνιαίως) και 

στην επιλογή 4.5.2 έχει επιλέξει (Έως I¹�º��  λεπτά µηνιαίως | Περίπου I¹�º�� λεπτά µηνιαίως )  τότε το 

σύστηµα καταχωρεί αυτόµατα: 

Ã_`ab31Ç = IÂ − Ã³b´1iÇ   

∆ηλαδή αν ο χρήστης έχει ορίσει συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς κινητά και σταθερά 

από συγκεκριµένη χώρα ÃÄ, καθώς και συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς σταθερά Ã³b´1iÇ , 
τότε ο µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς κινητά είναι ο αποµένων χρόνος και δεν υπάρχει δυνατότητα 

διαφορετικής καταχώρησης. 

4.5.2.1:<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Κινητά Προς Χώρα Εξωτερικού (Eπαναληπτικά για Ν Χώρες> 

� Κατά µέσο όρο Δ������Å  λεπτά διάρκεια κλήσης 

� Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος 

Εάν (Κατά µέσο όρο W_`ab31Ç   λεπτά διάρκεια κλήσης) τότε: 

W_`ab31Ç  = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[  

Εάν (Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος) τότε: 

W_`ab31Ç  =  [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] 

Όπου, 

W_`ab31Ç  : η µέση διάρκεια κλήσης που δηλώνει ο χρήστης για κάθε χώρα για κλήσεις προς κινητά 

 

4.6: Εάν (Επαγγελµατίας) <Eπιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως για Ενδοεταιρικές Κλήσεις > 

� Έως B  λεπτά µηνιαίως  

� Περίπου B  λεπτά µηνιαίως 

Εάν (Έως Β λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)   

BL = B − �C_untilPercentageFixedIntracMonth_n  % � ∗ B [52] 

Εάν (Περίπου Β λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)   

BL =   B + �C_aboutPercentageFixedIntracMonth_n % � ∗ B  [53] 
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Όπου: 

 Ï  : ο χρόνος οµιλίας που δηλώνει ο χρήστης για ενδοεταιρικές κλήσεις  

[52] C_untilPercentageFixedIntracMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό 

τον ενδοεταιρικού χρόνου οµιλίας από το σταθερό (προς σταθερά και κινητά) για το οποίο διαφοροποιείται ο 

κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «έως».  

[53] C_aboutPercentageFixedIntracMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό 

του ενδοεταιρικού χρόνου οµιλίας από το σταθερό (προς σταθερά και κινητά) για το οποίο διαφοροποιείται ο 

κάθε ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «περίπου».  

 

4.6.1:< Επιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Ενδοεταιρικά Σταθερά > 

� Έως Β¹�º�� λεπτά µηνιαίως  

� Περίπου Β¹�º��   λεπτά µηνιαίως 

Εάν (Έως Β  λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  Β¹�º��Æ = Β¹�º�� − �C_untilPercentageFixedIntracFixedMonth_n %  � ∗ B¹�º��  

[54] 

Εάν (Περίπου B  λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)  B¹�º��Æ = B¹�º�� + �C_aboutlPercentageFixedIntracFixedMonth_n %  � ∗
B¹�º��  

[55] 

Όπου: 

 Ï³b´1i  : ο χρόνος οµιλίας που δηλώνει ο χρήστης για κλήσεις προς ενδοεταιρικά σταθερά 

[54] C_untilPercentageFixedIntracFixedMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του ενδοεταιρικού χρόνου οµιλίας από το σταθερό (προς σταθερά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε 

ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «έως».  

[55] C_aboutPercentageFixedIntracFixedMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του ενδοεταιρικού χρόνου οµιλίας από το σταθερό (προς σταθερά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε 

ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «περίπου».  

Error Handling: 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.6 έχει επιλέξει (Έως B λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Περίπου B¹�º�� λεπτά µηνιαίως). 
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� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.6 έχει επιλέξει (Περίπου B  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει 

τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Έως B¹�º�� λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.6 έχει επιλέξει (Έως B λεπτά µηνιαίως | Περίπου B  λεπτά µηνιαίως) και 

στην επιλογή 4.6.1 έχει επιλέξει (Έως B������  λεπτά µηνιαίως | Περίπου B������ λεπτά µηνιαίως )  τότε το 

σύστηµα καταχωρεί αυτόµατα: 

Ï³b´1i = B − Ï_`ab31   

∆ηλαδή αν ο χρήστης έχει ορίσει συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς ενδοεταιρικά κινητά 

και σταθερά Ï, καθώς και συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς κινητά Ï_`ab31Ç  , τότε ο 

µηνιαίος χρόνος οµιλίας προς σταθερά είναι ο αποµένων χρόνος και δεν υπάρχει δυνατότητα διαφορετικής 

καταχώρησης. 

4.6.1.1:<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Ενδοεταιρικά Σταθερά > 

� Κατά µέσο όρο Χ¹�º��   λεπτά διάρκεια κλήσης 

� Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος 

Εάν (Κατά µέσο όρο Χ  λεπτά διάρκεια κλήσης) τότε: 

6³b´1i = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[  

Εάν (Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος) τότε: 

6³b´1i =  [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] 

Όπου, 

6³b´1i  : η µέση διάρκεια κλήσης που δηλώνει ο χρήστης για κλήσεις προς ενδοεταιρικά σταθερά. 

 

4.6.2:<Επιλογή Χρόνου Οµιλίας Μηνιαίως Προς Ενδοεταιρικά Κινητά> 

� Έως B������ λεπτά µηνιαίως  

� Περίπου B������   λεπτά µηνιαίως 

Εάν (Έως B������ λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … ,12)  B������Æ = B������ − �C_untilPercentageFixedIntracMobMonth_n %� ∗
B������  

[56] 

Εάν (Περίπου B  λεπτά µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου n ∈ (1,2, … 12)  B������Æ = B������ + �C_aboutPercentageFixedIntracMobMonth_n % � ∗
B������  

[57] 

Όπου: 
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 Ï_`ab31  : ο χρόνος οµιλίας που δηλώνει ο χρήστης για ενδοεταιρικά κινητά 

[56] C_untilPercentageFixedIntracMobMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του ενδοεταιρικού χρόνου οµιλίας από το σταθερό (προς κινητά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε 

ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «έως».  

[57] C_aboutPercentageFixedIntracMobMonth_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το 

ποσοστό του ενδοεταιρικού χρόνου οµιλίας από το σταθερό (προς κινητά) για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε 

ένας από τους n µήνες σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που 

καταχωρηθεί από τον χρήστη τιµή στο πεδίο «περίπου».  

Error Handling: 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.6 έχει επιλέξει (Έως B λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει τη 

δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Περίπου B������ λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.6 έχει επιλέξει (Περίπου B  λεπτά µηνιαίως)  τότε το σύστηµα δεν του δίνει 

τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση (Έως B������ λεπτά µηνιαίως). 

� Εάν ο χρήστης στην επιλογή 4.6 έχει επιλέξει (Έως B λεπτά µηνιαίως | Περίπου B  λεπτά µηνιαίως) και 

στην επιλογή 4.6.2 έχει επιλέξει (Έως B¹�º��  λεπτά µηνιαίως | Περίπου B¹�º�� λεπτά µηνιαίως )  τότε το 

σύστηµα καταχωρεί αυτόµατα: 

Ï_`ab31 = BÂ − Ï³b´1i   

∆ηλαδή αν ο χρήστης έχει ορίσει συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς κινητά και σταθερά Ï, 

καθώς και συγκεκριµένο συνολικό χρόνο οµιλίας µηνιαίως προς σταθερά È³b´1iÇ  , τότε ο µηνιαίος χρόνος 

οµιλίας προς κινητά είναι ο αποµένων χρόνος και δεν υπάρχει δυνατότητα διαφορετικής καταχώρησης. 

4.6.2.1:<Επιλογή Μέσης ∆ιάρκειας Κλήσης Προς Ενδοεταιρικά Κινητά> 

� Κατά µέσο όρο Χ������   λεπτά διάρκεια κλήσης 

� Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος 

Εάν (Κατά µέσο όρο Χ  λεπτά διάρκεια κλήσης) τότε: 

6_`ab31 = �έV� W�άXY��� Z�ήV�[  

Εάν (Συµµόρφωση µε την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας του προϊόντος) τότε: 

6_`ab31 =  [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] 

Όπου, 

6_`ab31  : η µέση διάρκεια κλήσης που δηλώνει ο χρήστης για κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά 
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3.2.5. Τιµολόγηση Χρήσης Σταθερής Τηλεφωνίας 

Για την τιµολόγηση χρήσης σταθερής τηλεφωνίας ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες όπως έχουν περιγραφεί για 

την κινητή τηλεφωνία µε τις εξής διαφορές: 

� Οι κλήσεις προς σταθερά χωρίζονται σε κλήσεις προς αστικά και υπεραστικά και οι υπολογισµοί γίνονται 

αντιστοίχως 

� ∆εν υφίσταται ποσοστό χρόνου οµιλίας προς κινητά ίδιου προϊόντος και εποµένως οι σχετικοί 

υπολογισµοί 

� ∆εν υφίσταται υπολογισµός κόστους µηνυµάτων 

� ∆εν υφίσταται υπολογισµός κόστους δεδοµένων 

 

3.2.6. ∆εδοµένα Εισόδου Σταθερής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 

[Επιλογή Προϊόντων (Τύπου)] µε τιµή εισόδου Προϊόντα Σταθερής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 

1: <Επιλογή ∆ιάρκειας Συµβολαίου> 

� Χωρίς ∆έσµευση 

� Έως 12 µήνες 

� Έως 18 µήνες 

� Έως 24 µήνες 

� Οποιοδήποτε (προεπιλεγµένη τιµή) 

Εάν (Χωρίς ∆έσµευση) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ∆ιάρκεια Συµβολαίου≤{n}] µε τιµή εισόδου n=2 

Εάν (Έως 12 µήνες) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ∆ιάρκεια Συµβολαίου≤{n}] µε τιµή εισόδου n=12 

Εάν (Έως 18 µήνες) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ∆ιάρκεια Συµβολαίου≤{n}] µε τιµή εισόδου n=18 

Εάν (Έως 24 µήνες) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ∆ιάρκεια Συµβολαίου≤{n}] µε τιµή εισόδου n=24 

Σηµειώνεται ότι η επιλογή «Οποιοδήποτε» θα είναι και η προεπιλεγµένη κατά την οποία δεν εκτελείται κάποια 

διαδικασία. 

 

2:<Επιλογή Ταχύτητας Λήψης ∆εδοµένων> 

� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 1 Mbps 

� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 4 Mbps 

� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 8 Mbps 
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� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 16 Mbps 

� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 24 Mbps  

� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 30 Mbps 

� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 35 Mbps 

� Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 50 Mbps 

� Οποιοδήποτε (Προεπιλεγµένη Τιµή) 

Εάν (Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 1 Mbps) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ��~ύ���� PήQ�[ ≥ &] µε τιµή 

εισόδου n=1 

Εάν (Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 4 Mbps) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε��~ύ���� PήQ�[ ≥ &] µε τιµή 

εισόδου n=4 

Εάν (Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 8 Mbps) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ��~ύ���� PήQ�[ ≥ &] µε τιµή 

εισόδου n=8 

Εάν (Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 16 Mbps) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ��~ύ���� PήQ�[ ≥ &] µε τιµή 

εισόδου n=16 

Εάν (Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 24 Mbps) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ��~ύ���� PήQ�[ ≥ &] µε τιµή 

εισόδου n=24 

Εάν (Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 30 Mbps) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ��~ύ���� PήQ�[ ≥ &]  µε τιµή 

εισόδου n=30 

Εάν (Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 35 Mbps) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ��~ύ���� PήQ�[ ≥ &] µε τιµή 

εισόδου n=35 

Εάν (Ονοµαστική  ταχύτητα τουλάχιστον 50 Mbps) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ��~ύ���� PήQ�[ ≥ &] µε τιµή 

εισόδου n=50 

Σηµειώνεται ότι η επιλογή «Οποιοδήποτε» θα είναι και η προεπιλεγµένη κατά την οποία δεν εκτελείται κάποια 

διαδικασία, δηλαδή δε φιλτράρονται προϊόντα βάσει αυτού του κριτηρίου. 

 

3.2.7. ∆εδοµένα Εισόδου Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης 

1:<Επιλογή Είδους Συµβολαίου> 

� Συµβόλαιο 

� Προπληρωµένη 

� Οποιοδήποτε (προεπιλεγµένη τιµή) 

Εάν (Συµβόλαιο) τότε: 
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[Επιλογή Προϊόντων (Τύπου)] µε τιµή εισόδου Προϊόντα Mobile Broadband Συµβολαίου  

Εάν (Προπληρωµένη) τότε: 

[Επιλογή Προϊόντων (Τύπου)] µε τιµή εισόδου Προϊόντα Προπληρωµένου Mobile Broadband  

Eάν (Οποιοδήποτε) τότε: 

[Επιλογή Προϊόντων (Τύπου)] µε τιµή εισόδου Προϊόντα Mobile Broadband  

Σηµειώνεται ότι η επιλογή «Οποιοδήποτε» θα είναι και η προεπιλεγµένη κατά την οποία δεν εκτελείται κάποια 

διαδικασία, δηλαδή δε φιλτράρονται προϊόντα βάσει αυτού του κριτηρίου. 

 

2: Εάν (Συµβόλαιο) τότε: <Επιλογή ∆ιάρκειας Συµβολαίου> 

� Χωρίς ∆έσµευση 

� Έως 12 µήνες 

� Έως 18 µήνες 

� Έως 24 µήνες 

� Οποιοδήποτε (προεπιλεγµένη τιµή) 

Εάν (Χωρίς ∆έσµευση) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ∆ιάρκεια Συµβολαίου≤{n}] µε τιµή εισόδου n=2 

Εάν (Έως 12 µήνες) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ∆ιάρκεια Συµβολαίου≤{n}] µε τιµή εισόδου n=12 

Εάν (Έως 18 µήνες) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ∆ιάρκεια Συµβολαίου≤{n}] µε τιµή εισόδου n=18 

Εάν (Έως 24 µήνες) τότε [Επιλογή Προϊόντων µε ∆ιάρκεια Συµβολαίου≤{n}] µε τιµή εισόδου n=24 

Σηµειώνεται ότι η επιλογή «Οποιοδήποτε» θα είναι και η προεπιλεγµένη κατά την οποία δεν εκτελείται κάποια 

διαδικασία, δηλαδή δε φιλτράρονται προϊόντα βάσει αυτού του κριτηρίου. 

 

3:<Επιλογή Όγκου ∆εδοµένων>* 

� Έως ∆  MB µηνιαίως 

� Προεπιλεγµένη Τιµή 

Εάν (Έως Δ  MB µηνιαίως) τότε: 

Για κάθε µήνα n, όπου & ∈ (1,2, . . ,12)  67 = 6 − �C_untilMBMobileBBPercentTotal_n% �6  [58] 

Εάν (Προεπιλεγµένη Τιµή) τότε: 

H7 = C_totalDefaultMBMobileBB [59] 
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[58] C_untilMBMobileBBPercentTotal_n% είναι n σταθερές (µία για κάθε µήνα n) που εκφράζουν το ποσοστό του 

όγκου δεδοµένων στην κινητή ευρυζωνική πρόσβαση για το οποίο διαφοροποιείται ο κάθε ένας από τους n µήνες 

σε σχέση µε την τιµή που εισάγει ο χρήστης. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που καταχωρηθεί από τον χρήστη 

τιµή στο πεδίο «έως». 

[59] C_ totalDefaultMBMobileBB είναι σταθερά που εκφράζει την προκαθορισµένη τιµή του όγκου δεδοµένων της 

κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης.  

4:<Επιλογή Τεχνολογίας ∆ικτύου> 

� 2G 

� 3G 

� 4G 

Εάν (2G) τότε: 

Επιλογή Τύπου ∆ικτύου ( 2S) Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης]  

Εάν (3G) τότε: 

Επιλογή Τύπου ∆ικτύου ( 3S) Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης]  

Εάν (4G) τότε: 

Επιλογή Τύπου ∆ικτύου ( 4S) Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης]  

 

3.2.8. Τιµολόγηση Χρήσης Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης  

Για την τιµολόγηση χρήσης της κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης (Mobile Broadband) ακολουθείται η ίδια 

διαδικασία που έχει περιγραφεί στο βήµα «Υπολογισµός Κόστους ∆εδοµένων» της τιµολόγησης Χρήσης Κινητής 

Τηλεφωνίας. 

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση χρήσης κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης, επειδή ο χρήστης δύναται να δηλώσει 

την τεχνολογία του δικτύου που επιθυµεί να υποστηρίζεται, ο αλγόριθµος αρχικά καλεί τη διαδικασία [Επιλογή 

Τύπου ∆ικτύου Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης] για την επιλογή των προϊόντων που καλύπτουν τον τύπο 

σύνδεσης που επιθυµεί ο χρήστης. 

3.2.9. Τιµολόγηση Χρήσης Συνδυαστικών Υπηρεσιών 

Για τις περιπτώσεις όπου ο χρήστης επιθυµεί να αναζητήσει προϊόντα που αφορούν πάνω από µία υπηρεσία, 

καλείται να ορίσει τα κριτήρια χρήσης για κάθε µια εξ αυτών ξεχωριστά. Η τιµολόγηση χρήσης πραγµατοποιείται 

µεµονωµένα για κάθε υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που περιγράφονται ανωτέρω. 
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3.3. Ανάλυση Τύπων Τιµολόγησης Χρήσης Υπηρεσιών Φωνής 

3.3.1. Επεξήγηση Τύπων Υπολογισµού Κόστους Χρήσης Υπηρεσίας Φωνής Προς 
Εθνικά ∆ίκτυα 

Για τον υπολογισµό του κόστους χρήσης υπηρεσίας φωνής προς εθνικά δίκτυα, ο τύπος υπολογισµού αποτελείται 

από δύο διακριτά αθροίσµατα. 

3.3.1.1. Βασικοί Τύποι Υπολογισµού 

Το παρακάτω άθροισµα (1) αφορά τους παρόχους για τους οποίους για την εκάστοτε υπηρεσία φωνής προς 

εθνικά δίκτυα δεν προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία: 

 

∑ ∑ �[��Lf´z,�,ñ∗fvòóôõz,ñg,qbh1ö³÷27ø1z,ñg]∗ùú20ø1z,ñ
ùú20øb7øqû1/�,ñ/ ∈ü�þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,� �]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �  (1) 

Το παρακάτω άθροισµα (2) αφορά τους παρόχους για τους οποίους για την εκάστοτε υπηρεσία φωνής προς 
εθνικά δίκτυα προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία: 

∑ ∑ �/ ∈üTuuþ�t�Çs7 ∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,��]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �  (2) 

 

Στο άθροισµα (1) παρατηρούµε ότι γίνεται συνολική άθροιση για όλους τους µήνες και για όλους τους παρόχους 

προς τους οποίους δεν προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία, ενώ εσωτερικά υπάρχει διαχωρισµός του υπολογισµού 

της χρέωσης για την πρώτη κλιµάκωση από τις επόµενες κλιµακώσεις, εφόσον αποµένει πραγµατικός χρόνος 

οµιλίας για να καταναλωθεί πέραν της πρώτης κλιµάκωσης. Στην περίπτωση που ο ζητούµενος χρόνος οµιλίας δεν 

υπερβαίνει το εύρος της πρώτης κλιµάκωσης, τότε από το συνολικό άθροισµα (1), αποµένει το παρακάτω 

άθροισµα: 

∑ ∑ �[��Lf´z,�,ñ∗fvòóôõz,ñg,qbh1ö³÷27ø1z,ñg]∗ùú20ø1z,ñ
ùú20øb7øqû1/z,ñ/ ∈ü�þ�uuþ�t�Çs7 �  (1.2) 

Aντίστοιχα, στο άθροισµα (2) παρατηρούµε ότι γίνεται συνολική άθροιση για όλους τους µήνες και για όλους τους 

παρόχους προς τους οποίους προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία ενώ εσωτερικά γίνεται άθροιση για όλες τις 

κλιµακώσεις χρέωσης στις οποίες εµπίπτει ο ζητούµενος χρόνος οµιλίας του χρήστη εκτός από την πρώτη. Όπως 

αναφέρεται και στην ενότητα 3.1, η ενσωµατωµένη αξία λογίζεται πάντα ως η πρώτη κλιµάκωση χρέωσης. 

Εφόσον εντός ενσωµατωµένης αξίας δεν υφίσταται χρέωση, η άθροιση ξεκινά για τον χρόνο οµιλίας που αποµένει 

να καταναλωθεί εκτός ενσωµατωµένης αξίας. Συνεπώς, ο υπολογισµός για τις κλιµακώσεις 2 − m είναι 

ταυτόσηµος µε τον υπολογισµό που γίνεται στο άθροισµα (1). 

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που ο προσαυξηµένος χρόνος οµιλίας, όπως προκύπτει βάση του συντελεστή 

ΣΠχ, που θα καταναλώσει ένας χρήστης εντός της ενσωµατωµένης αξίας δεν ξεπερνά το µέγεθός της, τότε 

προφανώς η χρέωση είναι µηδενική για τον συγκεκριµένο πάροχο. 
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3.3.1.2. Επεξήγηση Τύπων Υπολογισµού 

3.3.1.2.1. Υπολογισµός Χρέωσης για παρόχους προς τους οποίους δεν προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία 

Για τον υπολογισµό του όρου που αντιστοιχεί στην χρέωση της πρώτης κλιµάκωσης, τόσο για το άθροισµα (1) όσο 

και για το άθροισµα (1.2) ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Έστω H/,7,v ο χρόνος οµιλίας που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης στην πρώτη κλιµάκωση χρέωσης. Όπως 

έχει αναλυθεί και στο βήµα 1 της ενότητας «Τιµολόγηση Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας» , µε βάση την µέση 

διάρκεια κλήσεων που έχει ορίσει ο χρήστης και την ελάχιστη διάρκεια χρέωσης της υπηρεσίας, υπολογίζεται ο 

ΣΠΧ (συντελεστής προσαύξησης χρόνου), µε βάση τον οποίο προκύπτει ο προσαυξηµένος χρόνος που τελικά θα 

καταναλώσει ο χρήστης εντός της κλιµάκωσης. 

Ο προσαυξηµένος χρόνος οµιλίας για την πρώτη κλιµάκωση χρέωσης υπολογίζεται ως εξής: 

æ/,7,v ∗ f1 + ¾\6/,vg  

Στην συνέχεια, γίνεται σύγκριση του προσαυξηµένου χρόνου οµιλίας σε σχέση µε το εύρος της πρώτης 

κλιµάκωσης, .Ò'�()È"&*�/,v . Αν ο προσαυξηµένος χρόνος οµιλίας υπερβαίνει το εύρος της κλιµάκωσης, τότε ο 

χρήστης θα χρεωθεί το σύνολο του χρόνου οµιλίας που προσφέρει η πρώτη κλιµάκωση και αποµένει χρόνος για 

την επόµενη κλιµάκωση. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης θα χρεωθεί για τον επαυξηµένο χρόνο οµιλίας 

που κατανάλωσε. 

Για παράδειγµα, έστω η πρώτη κλιµάκωση χρέωσης µε εύρος 300 λεπτά και ελάχιστη διάρκεια χρέωσης τα 2 

λετπά. Επίσης, έστω ότι ο χρήστης επιθυµεί να καταναλώσει 100 λεπτά χρόνου οµιλίας και έχει δηλώσει 1 λεπτό 

µέση διάρκεια κλήσης. Ο χρόνος αυτός που έχει δηλώσει, προσαυξάνεται στα 200 λεπτά. Για τη συγκεκριµένη 

κλιµάκωση αν το βήµα χρέωσης είναι ανά δευτερόλεπτο και η χρέωση ανά δευτερόλεπτο είναι 0,008 € ο χρήστης 

θα χρεωθεί: 

[��Lf´z,�,ñ∗fvòóôõz,ñg,qbh1ö³÷27ø1z,ñg]∗ùú20ø1z,ñ
ùú20øb7øqû1/z,ñ

= ��L(Ýww,äww)∗Uw∗w,wwV 
v = vÝww

v ∗ 0,008 = 96 € 

Για τον υπολογισµό της χρέωσης για κάθε επόµενη κλιµάκωση χρέωσης, η οποία αντιστοιχεί στον όρο 

∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,� �]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý   

ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Για την εύρεση του προσαυξηµένου χρόνου οµιλίας που εµπίπτει στην επόµενη κλιµάκωση χρέωσης, i, πρέπει ο 

χρόνος οµιλίας που αποµένει από την προηγούµενη κλιµάκωση i -1 να διαιρεθεί µε τον ΣΠΧ της i -1 οστής 

κλιµάκωσης χρέωσης, ώστε να προκύψει ο πραγµατικός χρόνος που αποµένει.Κατόπιν, ο πραγµατικός αυτός 

χρόνος θα πολλαπλασιαστεί µε τον ΣΠΧ της επόµενης κλιµάκωσης χρέωσης ώστε να προκύψει ο προσαυξηµένος 

χρόνος οµιλίας.  Για παράδειγµα, έστω ότι ο χρήστης επιθυµεί να καταναλώσει χρόνο οµιλίας 200 λεπτά µε µέση 

διάρκεια κλήσης 2 λεπτά σε ένα προϊόν για το οποίο υφίστανται οι παρακάτω κλιµακώσεις χρέωσης: 

� Πρώτη κλιµάκωση χρέωσης: 0-200 λεπτά η οποία αποτελεί ενσωµατωµένη αξία µε 

ελάχιστη διάρκεια κλήσης 3 λεπτά και µηδενική χρέωση ανά δευτερόλεπτο 
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� ∆εύτερη κλιµάκωση χρέωσης: 201 – 99999999 λεπτά µε ελάχιστη διάρκεια κλήσης 2 

λεπτά και χρέωση 0,01 € ανά δευτερόλεπτο 

Ο πραγµατικός χρόνος που αποµένει µετά την κατανάλωση στην πρώτη κλιµάκωση, είναι ο ακόλουθος: 

æ/,7,Ý =  ´z,�,ñ∗fvòóôõz,ñgy�bh1ö³÷27ø1z,ñ
(vòóôõz,ñ) =  Ýww∗(vòw,XY)yÝww

vòw,XY = 85,7   λεπτά 

Αντίστοιχα, ο προσαυξηµένος χρόνος για την δεύτερη κλιµάκωση χρέωσης είναι: 

æ/,7,Ý ∗ f1 + ¾\6/,Ýg =  ´z,�,ñ∗fvòóôõz,ñgy�bh1ö³÷27ø1zñ
fvòóôõz,ñg ∗ f1 + ¾\6/,Ýg = 85,7 ∗ (1 + 0,5) = 128,57 λεπτά. 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση,  για την δεύτερη κλιµάκωση η χρέωση θα είναι: 

 
��L(vÝV,YX ,   ZZZZZZZZ)∗Uw∗w,wv

v =  77,14 € 

Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται για όσες κλιµακώσεις χρέωσης απαιτούνται ώστε να καλυφθεί ο αρχικός 

χρόνος οµιλίας που έχει δηλώσει ο χρήστης για κάθε πάροχο.  

Όσον αφορά το σύνολο των παρόχων για τους οποίους δεν προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία από το προϊόν που 

εξετάζεται, ^ü`�33`�27Ä1, ανάλογα µε τα δεδοµένα εισόδου του χρήστη, µπορεί να διαιρείται σε δυο επί µέρους 

υποσύνολα. Στη συνέχεια αναλύονται οι διαφορετικές περιπτώσεις, όπως εµφανίζονται στην Ενότητα 3.2.3: 

� Περίπτωση 2.3: Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς κινητά Υ και 

επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας προς Ν παρόχους κινητής τηλεφωνίας 

� Περίπτωση 2.4: Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς κινητά Υ και 

επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας προς κινητά ίδιου παρόχου 

� Περίπτωση 2.5: Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς κινητά Υ και 

επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το ίδιο προϊόν 

� Περίπτωση 3.3: Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς σταθερά W και 

επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας προς Ν παρόχους σταθερής τηλεφωνίας 

� Περίπτωση 3.4: Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς σταθερά W και 

επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας προς σταθερά ίδιου παρόχου 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, γίνεται διαχωρισµός του γενικού συνόλου ü̂`�33`�27Ä1, σε δύο επί µέρους υποσύνολα. 

Για κάθε µία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο διαχωρισµός είναι ο ακόλουθος: 

� Περίπτωση 2.3:  

Με δείκτη p  σηµειώνονται οι πάροχοι προς τους οποίους ο χρήστης έχει εισάγει συγκεκριµένο ποσοστό ενώ µε 

δείκτη r  σηµειώνονται οι υπόλοιποι πάροχοι, οι οποίοι λαµβάνουν ποσοστό χρόνου οµιλίας εντός κλιµάκωσης 

ανάλογα µε το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς τους. Συνεπώς το σύνολο ^ü`�33`�27Ä1  αναλύεται ως εξής: 

/̂ýþ��us�þ�uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων n κινητής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν δεν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία.  



 

  

 

 

 129 

0̂ýþ��us�þ�uuþ�t�Çs  : το σύνολο των παρόχων l κινητής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν δεν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία 

Συνεπώς στην περίπτωση αυτή, τότε το άθροισµα (1) αναλύεται στα αθροίσµατα (1.a) , (1,b): 

∑ ∑ �[��Lf´z,�,ñ∗fvòóôõz,ñg,qbh1ö³÷27ø1z,ñg]∗ùú20ø1z,ñ
ùú20øb7øqû1/�,ñ/ ∈üýþ��us�þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,� �]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �  (1.a) 

+ 

∑ ∑ �[��Lf´z,�,ñ∗fvòóôõz,ñg,qbh1ö³÷27ø1z,ñg]∗ùú20ø1z,ñ
ùú20øb7øqû1/�,ñ0 ∈üýþ��us�þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,� �]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �  (1.b) 

� Περίπτωση 2.4: 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση, για κάθε εξεταζόµενο προϊόν, ο πάροχος που το προσφέρει σηµειώνεται µε δείκτη 

p ενώ µε δείκτη r  σηµειώνονται οι υπόλοιποι πάροχοι, οι οποίοι λαµβάνουν ποσοστό χρόνου οµιλίας εντός 

κλιµάκωσης ανάλογα µε το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς τους. Συνεπώς το σύνολο ^ü`�33`�27Ä1  αναλύεται ως 

εξής: 

/̂ýþ��us�þ�uuþ�t�Çs : Ο πάροχος n κινητής τηλεφωνίας ο οποίος προσφέρει το εξεταζόµενο προϊόν και για το οποίο 

δεν προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία προς κινητά του ίδιου παρόχου. Προφανώς για κάθε εξεταζόµενο προϊόν,  

/̂ýþ��us�þ�uuþ�t�Çs = �n� 

0̂ýþ��us�þ�uuþ�t�Çs  : το σύνολο των παρόχων l κινητής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν δεν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία 

∆ιακρίνονται δυο περιπτώσεις. Αν το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία προς κανένα προορισµό για 

υπηρεσίες φωνής προς εθνικά δίκτυα, τότε το άθροισµα (1) αναλύεται στα αθροίσµατα (1.c) , (1,d):  
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Το άθροισµα (1.c) αφορά τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας n ενώ το άθροισµα (1.d) όλους τους λοιπούς παρόχους 

κινητής τηλεφωνίας l.  

Σε περίπτωση που το προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία, αυτή ενδέχεται εκτός από τον πάροχο n να καλύπτει 

και κάποιους από τους λοιπούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας l. Στην περίπτωση αυτή αποµένει το άθροισµα 

(1.d), το οποίο αφορά στους λοιπούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας l για τους οποίους δεν προσφέρεται 

ενσωµατωµένης αξία. 

∑ ∑ �[��Lf´r,�,ñ∗fvòóôõr,ñg,qbh1ö³÷27ø1r,ñg]∗ùú20ø1r,ñ
ùú20øb7øqû1/r,ñ0 ∈ürýþ��us�þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L�[�r,�,��ñ∗xñ��	
r,��ñ{����s��t��sr,��ñ ]∗(ñ��	
r,�)

ñ��	
r,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1r,��]∗ùú20ø1r,�

ùú20øb7øqû1/r,�
_
027ø1 b�Ý �   

� Περίπτωση 2.5: 

Η συγκεκριµένη περίπτωση αλγοριθµικά είναι ταυτόσηµη µε την περίπτωση 2.4. Η διαφορά έγκειται στις 

παραµέτρους κλήσης των διαδικασιών, όπου για κάθε εξεταζόµενο προϊόν αναζητείται ενσωµατωµένη αξία  µε 

προορισµό OnProduct ενώ στην περίπτωση 2.4 µε προορισµό OnNet. 

Περιπτώσεις 2.1, 2.2: 

Σηµειώνεται ότι οι  περιπτώσεις 2.1 και 2.2 αλγοριθµικά θεωρούνται υπο- περιπτώσεις της περίπτωσης 2.3. 

Εφόσον ο χρήστης δεν ορίζει συγκεκριµένο ποσοστό χρόνου οµιλίας προς κάποιο πάροχο / προορισµό, τότε όλοι 

οι πάροχοι θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία και συνεπώς ορίζεται µόνο το σύνολο ^_`ab31ü`�33`�27Ä1  στο 

οποίο εφαρµόζεται το άθροισµα (1). 

� Περίπτωση 3.3:  

Η συγκεκριµένη περίπτωση αλγοριθµικά είναι ταυτόσηµη µε την περίπτωση 2.3.  Στην συγκεκριµένη περίπτωση 

ισχύουν όσα αναφέρονται για την περίπτωση 2.3, µε τη διαφορά ότι το σύνολο ^ü`�33`�27Ä1  αναλύεται ως εξής: 
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/̂���s��þ�uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων n σταθερής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν δεν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία.  

0̂���s��þ�uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων l σταθερής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν δεν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία 

� Περίπτωση 3.4: 

Η συγκεκριµένη περίπτωση αλγοριθµικά είναι ταυτόσηµη µε την περίπτωση 2.4.  Στην συγκεκριµένη περίπτωση 

ισχύουν όσα αναφέρονται για την περίπτωση 2.4, µε τη διαφορά ότι το σύνολο ^ü`�33`�27Ä1  αναλύεται ως εξής: 

/̂���s��þ�uuþ�t�Çs : Ο πάροχος n, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας ο οποίος 

προσφέρει το εξεταζόµενο προϊόν και για το οποίο δεν προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία προς σταθερά του ίδιου 

παρόχου. Προφανώς για κάθε εξεταζόµενο προϊόν,  /̂���s��þ�uuþ�t�Çs = �n� 

0̂���s��þ�uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων l σταθερής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν δεν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία 

Περιπτώσεις 3.1, 3.2: 

Σηµειώνεται ότι οι  περιπτώσεις 3.1 και 3.2 αλγοριθµικά θεωρούνται υπο- περιπτώσεις της περίπτωσης 3.3. 

Εφόσον ο χρήστης δεν ορίζει συγκεκριµένο ποσοστό χρόνου οµιλίας προς κάποιο πάροχο / προορισµό, τότε όλοι 

οι πάροχοι θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία και συνεπώς ορίζεται µόνο το σύνολο ³̂b´1iü`�33`�27Ä1 και 

στο οποία εφαρµόζεται το άθροισµα (1). 

3.3.1.2.2. Υπολογισµός Χρέωσης για παρόχους προς τους οποίους προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία 

Αντίστοιχα µε το σύνολο ü̂`�33`�27Ä1, το σύνολο �̂33`�27Ä1  αποτελεί το σύνολο των παρόχων για τους οποίους το 

εξεταζόµενο προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία και για τους οποίους εφαρµόζεται το άθροισµα (2) για τον 

υπολογισµό της χρέωσης για υπηρεσίες φωνής προς εθνικά δίκτυα. Ανάλογα µε τα δεδοµένα εισόδου του χρήστη, 

το σύνολο �̂33`�27Ä1  µπορεί να διαιρείται σε δυο επί µέρους υποσύνολα. Στη συνέχεια αναλύονται οι διαφορετικές 

περιπτώσεις: 

� Περίπτωση 2.3: Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς κινητά Υ και 

επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας προς Ν παρόχους κινητής τηλεφωνίας 

� Περίπτωση 2.4: Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς κινητά Υ και 

επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας προς κινητά ίδιου παρόχου 

� Περίπτωση 2.5: Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς κινητά Υ και 

επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το ίδιο προϊόν 

� Περίπτωση 3.3: Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς σταθερά W και 

επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας προς Ν παρόχους σταθερής τηλεφωνίας 

� Περίπτωση 3.4: Ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό χρόνο οµιλίας προς σταθερά W και 

επιπλέον ποσοστό χρόνου οµιλίας προς σταθερά ίδιου παρόχου 
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Αντίστοιχα µε την ανάλυση που προηγήθηκε για  τον διαχωρισµό των παρόχων για τους οποίους δεν προσφέρεται 

ενσωµατωµένη αξία, ανάλογα µε την περίπτωση, ο διαχωρισµός του συνόλου �̂33`�27Ä1  και το άθροισµα (2) 

προκύπτουν ως εξής: 

� Περίπτωση 2.3: 

Με δείκτη p  σηµειώνονται οι πάροχοι προς τους οποίους ο χρήστης έχει εισάγει συγκεκριµένο ποσοστό ενώ µε 

δείκτη r  σηµειώνονται οι υπόλοιποι πάροχοι, οι οποίοι λαµβάνουν ποσοστό χρόνου οµιλίας εντός κλιµάκωσης 

ανάλογα µε το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς τους. Συνεπώς το σύνολο �̂33`�27Ä1  αναλύεται ως εξής: 

/̂ýþ��us�uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων n κινητής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία.  

0̂ýþ��us�uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων l κινητής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία 

Συνεπώς στην περίπτωση αυτή το άθροισµα (2) αναλύεται στα αθροίσµατα (2.a) , (2.b): 

∑ ∑ �/ ∈üzýþ��us�uuþ�t�Çs7 ∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,��]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �  (2.a) 

+ 

∑ ∑ �0 ∈ürýþ��us�uuþ�t�Çs7 ∑
[��L�[�r,�,��ñ∗xñ��	
r,��ñ{����s��t��sr,��ñ ]∗(ñ��	
r,�)

ñ��	
r,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1r,��]∗ùú20ø1r,�

ùú20øb7øqû1/r,�
_
027ø1 b�Ý �  (2.b) 

� Περίπτωση 2.4: 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση, για κάθε εξεταζόµενο προϊόν, ο πάροχος που το προσφέρει σηµειώνεται µε δείκτη 

p ενώ µε δείκτη r  σηµειώνονται οι υπόλοιποι πάροχοι, οι οποίοι λαµβάνουν ποσοστό χρόνου οµιλίας εντός 

κλιµάκωσης ανάλογα µε το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς τους. Συνεπώς το σύνολο �̂33`�27Ä1  αναλύεται ως 

εξής: 

/̂ýþ��us�uuþ�t�Çs : Ο πάροχος n κινητής τηλεφωνίας ο οποίος προσφέρει το εξεταζόµενο προϊόν και για το οποίο  

προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία προς κινητά του ίδιου παρόχου. Προφανώς για κάθε εξεταζόµενο προϊόν,  

/̂ýþ��us�uuþ�t�Çs = �n� 

0̂ýþ��us�uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων l κινητής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν δεν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία 

∆ιακρίνονται δυο περιπτώσεις. Αν το προϊόν δεν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία προς κανένα προορισµό για 

υπηρεσίες φωνής προς εθνικά δίκτυα, τότε το άθροισµα (2) είναι µηδενικό εφόσον τα σύνολα /̂ýþ��us�uuþ�t�Çs και 

0̂ýþ��us�uuþ�t�Çsείναι κενά. 

Αν το εξεταζόµενο προϊόν προσφέρει ενσωµατωµένη αξία αυτή ενδέχεται εκτός από τον πάροχο n να καλύπτει 

και κάποιους από τους λοιπούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας l. Συνεπώς το άθροισµα (2) αναλύεται στα 

αθροίσµατα (2.c) , (2.d): 
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∑ �7 ∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,��]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �  (2.c) 

+ 

∑ ∑ �0 ∈ürýþ��us�uuþ�t�Çs7 ∑
[��L�[�r,�,��ñ∗xñ��	
r,��ñ{����s��t��sr,��ñ ]∗(ñ��	
r,�)

ñ��	
r,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1r,��]∗ùú20ø1r,�

ùú20øb7øqû1/r,�
_
027ø1 b�Ý �  (2.d) 

Το άθροισµα (2.c) αφορά τον πάροχο n , δηλαδή τον πάροχο που προσφέρει το εξεταζόµενο προϊόν το οποίο 

προσφέρει χρόνο οµιλίας προς κινητά ίδιου παρόχου, ενώ το άθροισµα (2.d) αφορά τους παρόχους που ανήκουν 

στο σύνολο 0̂ýþ��us�uuþ�t�Çs. 

� Περίπτωση 2.5: 

Η συγκεκριµένη περίπτωση αλγοριθµικά είναι ταυτόσηµη µε την περίπτωση 2.4. Η διαφορά έγκειται στις 

παραµέτρους κλήσεις των διαδικασιών, όπου για κάθε εξεταζόµενο προϊόν αναζητείται ενσωµατωµένη αξία  µε 

προορισµό OnProduct ενώ στην περίπτωση 2.4 µε προορισµό OnNet. 

Περιπτώσεις 2.1, 2.2: 

Σηµειώνεται ότι οι  περιπτώσεις 2.1 και 2.2 αλγοριθµικά θεωρούνται υπο- περιπτώσεις της περίπτωσης 2.3. 

Εφόσον ο χρήστης δεν ορίζει συγκεκριµένο ποσοστό χρόνου οµιλίας προς κάποιο πάροχο / προορισµό, τότε όλοι 

οι πάροχοι θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία και συνεπώς ορίζεται µόνο το σύνολο ^_`ab31�33`�27Ä1  στο 

οποίο εφαρµόζεται το άθροισµα (2). 

� Περίπτωση 3.3:  

Η συγκεκριµένη περίπτωση αλγοριθµικά είναι ταυτόσηµη µε την περίπτωση 2.3.  Στην συγκεκριµένη περίπτωση 

ισχύουν όσα αναφέρονται για την περίπτωση 2.3, µε τη διαφορά ότι το σύνολο �̂33`�27Ä1  αναλύεται ως εξής: 

/̂���s��uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων n σταθερής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία.  

0̂���s��uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων l σταθερής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία 

� Περίπτωση 3.4: 

Η συγκεκριµένη περίπτωση αλγοριθµικά είναι ταυτόσηµη µε την περίπτωση 2.4.  Στην συγκεκριµένη περίπτωση 

ισχύουν όσα αναφέρονται για την περίπτωση 2.4, µε τη διαφορά ότι το σύνολο �̂33`�27Ä1  αναλύεται ως εξής: 

/̂���s��uuþ�t�Çs : Ο πάροχος n, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας ο οποίος 

προσφέρει το εξεταζόµενο προϊόν και για το οποίο προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία προς σταθερά του ίδιου 

παρόχου. Προφανώς για κάθε εξεταζόµενο προϊόν,  /̂���s��uuþ�t�Çs = �n� 

0̂���s��uuþ�t�Çs : το σύνολο των παρόχων l σταθερής τηλεφωνίας προς τους οποίους το προϊόν προσφέρει 

ενσωµατωµένη αξία 
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Περιπτώσεις 3.1, 3.2: 

Σηµειώνεται ότι οι  περιπτώσεις 3.1 και 3.2 αλγοριθµικά θεωρούνται υπο- περιπτώσεις της περίπτωσης 3.3. 

Εφόσον ο χρήστης δεν ορίζει συγκεκριµένο ποσοστό χρόνου οµιλίας προς κάποιο πάροχο / προορισµό, τότε όλοι 

οι πάροχοι θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία και συνεπώς ορίζεται µόνο το σύνολο ³̂b´1i�33`�27Ä1  και 

στο οποία εφαρµόζεται το άθροισµα (2). 

 

3.3.1.2.3. Υπολογισµός Συνολικής Χρέωσης 

Η συνολική χρέωση για υπηρεσίες φωνής προς εθνικά δίκτυα στην γενική περίπτωση αποτελεί το άθροισµα των 

αθροισµάτων (1) και (2): 

ð[`bÄ1ù233 =
 ∑ ∑ �[��Lf´z,�,ñ∗fvòóôõz,ñg,qbh1ö³÷27ø1z,ñg]∗ùú20ø1z,ñ

ùú20øb7øqû1/�,ñ/ ∈ü�þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,� �]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �  (1) 

+ 

∑ ∑ �/ ∈üTuuþ�t�Çs7 ∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,��]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �   (2) 

Ανάλογα µε τις επί µέρους περιπτώσεις, όπως αναλύθηκαν παραπάνω, από τον τελικό υπολογισµό ενδέχεται να 

απουσιάζει το άθροισµα (1) ή το άθροισµα (2), ή αυτά να αναλύονται σε χωριστά αθροίσµατα. 

Σε κάθε περίπτωση, για κάθε εύρος κλιµάκωσης ισχύουν οι αναλυτικοί υπολογισµοί που παρουσιάζονται στην 

ενότητα 3.3.1.2.1 

3.3.2. Επεξήγηση Τύπων Υπολογισµού Κόστους Χρήσης Υπηρεσίας Φωνής Κατά 
Την Περιαγωγή Και Για ∆ιεθνείς Κλήσεις  

Για την τιµολόγηση χρήσης των υπηρεσιών περιαγωγής (για κλήσεις από χώρα του εξωτερικού προς Ελλάδα) και 

διεθνών κλήσεων, χρησιµοποιούνται τα αθροίσµατα (1) και (2) καθώς και οι ειδικές τους περιπτώσεις, µε την εξής 

διαφοροποίηση: 

Το σύνολο \̂33`�27Ä1  ονοµάζεται b̂7û1072ûb`723\33`�27Ä1  για την περίπτωση των διεθνών προορισµών προς τους 

οποίους προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία και αντίστοιχα 0̂`2_b7ø\33`�27Ä1για την περίπτωση των χωρών για τις 

οποίες προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία για κλήσεις προς Ελλάδα. Για τα σύνολα αυτά χρησιµοποιείται το 

άθροισµα (2), όπως έχει οριστεί στην ενότητα 3.3.1.1. 

Αντίστοιχα το σύνολο 7̂`\33`�27Ä1  ονοµάζεται b̂7û1072ûb`723ü`\33`�27Ä1  για την περίπτωση των διεθνών προορισµών 

προς τους οποίους δεν προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία και αντίστοιχα 0̂`2_b7ø7`\33`�27Ä1για την περίπτωση των 

χωρών για τις οποίες δεν προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία για κλήσεις προς Ελλάδα. Για τα σύνολα αυτά 

χρησιµοποιείται το άθροισµα (1), όπως έχει οριστεί στην ενότητα 3.3.1.1. 
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4. Αριθµητικό Παράδειγµα 

Ακολουθεί ενδεικτικό αριθµητικό παράδειγµα τιµολόγησης χρήσης για την υπηρεσία κλήσεων από κινητά. 

Σηµειώνεται ότι για λόγους απλοποίησης, ο υπολογισµός γίνεται για διάστηµα ενός µήνα, οπότε απουσιάζουν οι 

αθροίσεις και οι δείκτες που αναφέρονται σε µήνες (οι οποίοι στα βήµατα και τις διαδικασίες του αλγορίθµου 

σηµειώνονται µε το δείκτη n ). 

Στην αγορά έστω ότι δραστηριοποιούνται τέσσερεις (4) Πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, οι Πάροχος1, Πάροχο2, 

Πάροχος3 και Πάροχος4 καθώς και τρεις (3) Πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας, οι Πάροχος5, Πάροχος6, Πάροχος7. 

∆εδοµένα Εισόδου:  

Ο χρήστης εισάγει στο Σύστηµα τα παρακάτω δεδοµένα εισόδου: 

� Συµβόλαιο 

� Έως 12 µήνες 

� Περίπου 1000 λεπτά µηνιαίως προς κινητά και σταθερά 

� Περίπου 500 λεπτά µηνιαίως προς κινητά  

� Περίπου 500 λεπτά προς σταθερά 

� Μέση διάρκεια κλήσης προς κινητά 1 λεπτό 

� Μέση διάρκεια κλήσης προς σταθερά 1 λεπτό 

� 25% του χρόνου οµιλίας προς κινητά είναι προς Πάροχο2 

� 30% του χρόνου οµιλίας προς κινητά είναι προς Πάροχο3 

� 20% του χρόνου οµιλίας προς σταθερά είναι προς Πάροχο5 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω δεδοµένα, έχουν γίνει οι ακόλουθες καταχωρήσεις σε µεταβλητές του Συστήµατος: 

H7 = 1000  

R7 = 500  

S7 = 500  

\]ά^_`_a_Ý = 25%  

\]ά^_`_a_ä = 30%  

\]ά^_`_a_Y = 20%  

� = 1  

½ = 2  
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Έστω ότι γίνεται τιµολόγηση χρήσης των υπηρεσιών κλήσεων από κινητά προς κινητά για προϊόν µε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

� Ενσωµατωµένη αξία προς Πάροχο2: 100 λεπτά, µε ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 2 λεπτά 

� Ενσωµατωµένη αξία προς Πάροχο3: 200 λεπτά, µε ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 3 λεπτά 

� Χρέωση για Πάροχο2:  

o Πρώτη κλιµάκωση: Ενσωµατωµένη Αξία. ∆ηλαδή 0-100 λεπτά, µε ελάχιστη 

διάρκεια χρέωσης 2 λεπτά 

o ∆εύτερη κλιµάκωση: 101 – 1000 λεπτά, µε ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 1 λεπτό 

και χρέωση 0,007 € ανά δευτερόλεπτο 

o Τρίτη κλιµάκωση: 1001-99999999 λεπτά, µε ελάχιστη διάρκεια κλήσης 30 

δευτερόλεπτα και χρέωση 0,005 € ανά δευτερόλεπτο 

� Χρέωση για Πάροχο3: 

o Πρώτη κλιµάκωση: Ενσωµατωµένη Αξία. ∆ηλαδή 0-200 λεπτά, µε ελάχιστη 

διάρκεια χρέωσης 3 λεπτά 

o ∆εύτερη κλιµάκωση: 201 – 1000 λεπτά, µε ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 1 λεπτό 

και χρέωση 0,007 € ανά δευτερόλεπτο 

o Τρίτη κλιµάκωση: 1001-99999999 λεπτά, µε ελάχιστη διάρκεια κλήσης 30 

δευτερόλεπτα και χρέωση 0,005 € ανά δευτερόλεπτο 

� Χρέωση υπηρεσίας κλήσεων για τους υπόλοιπους παρόχους από κινητά προς κινητά (δηλαδή από το 

πρώτο δευτερόλεπτο για τον Πάροχο1 και τον Πάροχο4)  :  

o Πρώτη κλιµάκωση: 0 – 300 λεπτά, µε ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 2 λεπτά και 

χρέωση 0,0013 € ανά δευτερόλεπτο 

o ∆εύτερη κλιµάκωση: 301 – 1000 λεπτά, µε ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 1 λεπτό 

και χρέωση 0,0011 € ανά δευτερόλεπτο 

o Τρίτη κλιµάκωση: 1001 – 99999999 λεπτά, µε ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 30 

δευτερόλεπτα και χρέωση 0,0008 € ανά δευτερόλεπτο 

Επίσης, έστω ότι γίνεται τιµολόγηση χρήσης των υπηρεσιών κλήσεων από κινητά προς σταθερά για προϊόν µε τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

� Ενσωµατωµένη αξία προς Πάροχο5: 400 λεπτά, µε ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 2 λεπτά 

� Χρέωση για Πάροχο5:  

o Πρώτη κλιµάκωση: Ενσωµατωµένη Αξία. ∆ηλαδή 0-400 λεπτά, µε ελάχιστη 

διάρκεια χρέωσης 2 λεπτά 
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o ∆εύτερη κλιµάκωση: 401 – 1000 λεπτά, µε ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 1 λεπτό 

και χρέωση 0,003 € ανά δευτερόλεπτο 

o Τρίτη κλιµάκωση: 1001 – 99999999 λεπτά, µε ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 30 

δευτερόλεπτα και χρέωση 0,001 € ανά δευτερόλεπτο 

 

� Χρέωση υπηρεσίας κλήσεων για τους υπόλοιπους παρόχους από κινητά προς σταθερά (δηλαδή από 

το πρώτο δευτερόλεπτο για τον Πάροχο6 και τον Πάροχο7): 

o Πρώτη κλιµάκωση: 0 – 400 λεπτά, µε ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 2 λεπτά και 

χρέωση 0,0014 € ανά δευτερόλεπτο 

o ∆εύτερη κλιµάκωση: 401 – 1000 λεπτά,  ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 1 λεπτό και 

χρέωση 0,0012 € ανά δευτερόλεπτο 

o Τρίτη κλιµάκωση: 1001 – 99999999 λεπτά, µε ελάχιστη διάρκεια χρέωσης 30 

δευτερόλεπτα και χρέωση 0,0006 € ανά δευτερόλεπτο 

Για τον Πάροχο1 και τον Πάροχο4 ισχύουν τα στοιχεία χρέωσης της υπηρεσίας κλήσεων από κινητά προς κινητά, 

χωρίς να προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία. Αντίστοιχα για τον Πάροχο6 και τον Πάροχο7 ισχύουν τα στοιχεία 

χρέωσης της υπηρεσίας κλήσεων από κινητά προς σταθερά, χωρίς να προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία 

Η τιµολόγηση όσον αφορά την υπηρεσία κλήσεων από κινητά προς κινητά, εµπίπτει στην περίπτωση του βήµατος 

2.3 της ενότητας «Τιµολόγηση Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας», όπου ο χρήστης έχει ορίσει ποσοστό χρόνου 

οµιλίας προς 2 συγκεκριµένους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, οπότε η κατανοµή του χρόνου οµιλίας προς κινητά 

θα κατανεµηθεί στους υπόλοιπους παρόχους κινητής τηλεφωνίας σύµφωνα µε τα κανονικοποιηµένα µερίδια 

αγοράς τους, όπως έχει αναλυθεί στο βήµα 4.1.2.1 της ενότητας «∆εδοµένα Εισόδου Κινητής Τηλεφωνίας».  

Αντίστοιχα, η τιµολόγηση όσον αφορά την υπηρεσία κλήσεων από κινητά προς σταθερά εµπίπτει στην περίπτωση 

του βήµατος 3.2 της ενότητας «Τιµολόγηση Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας», όπου ο χρήστης έχει ορίσει συνολικό 

χρόνο οµιλίας προς σταθερά, ο οποίος θα κατανεµηθεί στους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας σύµφωνα µε τα 

πραγµατικά µερίδια αγοράς τους. 

Έστω ότι στην Αγορά δραστηριοποιούνται 4 πάροχοι κινητής τηλεφωνίας µε τα ακόλουθα πραγµατικά µερίδια 

αγοράς: 

^_`ab31 = �\άX}~}[1, \άX}~}[2, \άX}~}[3, \άX}~}[4�  

.ôά^_`_avrstu = 40%  

.ôά^_`_aÝrstu = 35%  

.ôά^_`_aärstu = 20%  

.ôά^_`_aårstu = 5%  



 

  

 

 

 139 

Προσδιορισµός χρέωσης υπηρεσίας κλήσεων από κινητά προς κινητά: 

Εφόσον ο χρήστης έχει δηλώσει ότι επιθυµεί χρόνο οµιλίας προς τον Πάροχο2 και τον Πάροχο3 ενώ το προϊόν 

παρέχει ενσωµατωµένο χρόνο οµιλίας προς τον Πάροχο2 και τον Πάροχο3, ισχύει ότι: 

/̂�33`�27Ä1 = �\άX}~}[2, \άX}~}[3�  

/̂ü`�33`�27Ä1 = �∅�  

0̂�33`�27Ä1 = �∅�  

0̂ü`�33`�27Ä1 = �\άX}~}[1, \άX}~}[4�  

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του χρήστη, η κατανοµή του χρόνου οµιλίας που έχει δηλώσει προς κινητά είναι η 

ακόλουθη, σύµφωνα και µε όσα έχουν αναλυθεί στο βήµα 4.1.2.1 της ενότητας«∆εδοµένα Εισόδου Κινητής 

Τηλεφωνίας» : 

Πάροχος1:  

.ôά^_`_av�þrýtu��s� = åw∗vww
vwwyYY % =  88,88% ≈ 89% ,αφού .ôά^_`_aÝrstu = 35% και  .ôά^_`_aärstu = 20% και άρα το 

άθροισµά τους δίνει 55% . 

Εφόσον το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς για τον Πάροχο 1 είναι 89%, το ποσοστό του χρόνου οµιλίας που 

τελικά αντιστοιχεί σε κλήσεις προς τον Πάροχο 1 είναι το ακόλουθο: 

\ôά^_`_av = (100% − 55%) ∗ 89% = 40,05%  

Άρα ο χρόνος οµιλίας που αντιστοιχεί στον Πάροχο1 είναι 500*0,4005= 200,25 λεπτά, όπου 0,45 = 1-(0,25+0,30) 

το ποσοστό του χρόνου οµιλίας προς τους υπόλοιπους παρόχους που δεν έχει δηλώσει ο χρήστης. 

æôά^_`_av,v = 200,25  

Πάροχος2: 

\ôά^_`_aÝ = 25%  

Άρα ο χρόνος οµιλίας που αντιστοιχεί στον Πάροχο2 είναι 500*0,25 = 125 λεπτά    

Συνεπώς, æôά^_`_aÝ,v = 125 

Πάροχος3: 

\ôά^_`_aÝ = 30%  

Άρα ο χρόνος οµιλίας που αντιστοιχεί στον Πάροχο3 είναι 500*0,30 = 150 λεπτά 

Συνεπώς, æôά^_`_aä,v = 150 

.ôά^_`_aå�þrýtu��s� = Y∗vww
vwwyYY % =  11,11% ≈ 11%  

\ôά^_`_aå = (100% − 55%) ∗ 11% = 4,95%  
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Άρα ο χρόνος οµιλίας που αντιστοιχεί στον Πάροχο4 είναι 500*0,0495 = 24,75 λεπτά   

Συνεπώς, æôά^_`_aå,v = 24,75 

Το προϊόν, προσφέρει ενσωµατωµένο χρόνο οµιλίας προς τον Πάροχο2 και τον Πάροχο3, οι οποίοι βρίσκονται 

καλώντας τη διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)]. Για τον 

Πάροχο1 και τον Πάροχο4 εφόσον το εύρος της πρώτης κλιµάκωσης είναι 300 λεπτά, αυτό θα µοιραστεί 

αναλογικά στους δυο παρόχους µε βάση τα κανονικοποιηµένα µερίδια αγοράς τους, όπως έχουν βρεθεί 

παραπάνω.   

Συνεπώς, τα µεγέθη .Ò'�()È"&*�/,v και .Ò'�()È"&*�0,vείναι τα ακόλουθα: 

.Ò'�()È"&*�ôά^_`_av,v = 0,89 ∗ 300 = 267  

.Ò'�()È"&*�ôά^_`_aÝ,v = 100  

.Ò'�()È"&*�ôά^_`_aä,v = 200  

.Ò'�()È"&*�ôά^_`_aå,v = 0,11 ∗ 300 = 33  

Εφόσον προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία προς τον Πάροχο2 και τον Πάροχο3, ο τύπος υπολογισµού της 

περίπτωσης 2.3 γίνεται ως εξής: 

 

ð_`ab31 =
 ∑ ∑ �[��Lf´r,�,ñ∗fvòóôõr,ñg,qbh1ö³÷27ø1r,ñg]∗ùú20ø1r,ñ

ùú20øb7øqû1/r,ñ0 ∈ür�þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L�[�r,�,��ñ∗xñ��	
r,��ñ{����s��t��sr,��ñ ]∗(ñ��	
r,�)

ñ��	
r,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1r,��]∗ùú20ø1r,�

ùú20øb7øqû1/r,�
_
027ø1 b�Ý �  + 

∑ ∑ �/ ∈üz�uuþ�t�Çs7 ∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,��]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �  ,  

όπου όπως αναφέρθηκε, θεωρείται πως  & = 1 και άρα δεν γίνεται άθροιση ως προς τους µήνες. 

Κατόπιν, καλείται η διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)] µε 

παράµετρο το όνοµα κάθε παρόχου, για την εύρεση του βήµατος χρέωσης καθώς και της χρέωσης για κάθε 

πάροχο για την πρώτη κλιµάκωση χρέωσης: 

ÙÒ&Ò�d��ℎ"l*�ôά^_`_av,v = 2 

ÙÒ&Ò�d��ℎ"l*�ôά^_`_aÝ,v = 2 

ÙÒ&Ò�d��ℎ"l*�ôά^_`_aä,v = 3 

ÙÒ&Ò�d��ℎ"l*�ôά^_`_aå,v = 2 

�ℎ"l*Ò&*.!�nôά^_`_av,v = 1 
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�ℎ"l*Ò&*.!�nôά^_`_aÝ,v = 1 

�ℎ"l*Ò&*.!�nôά^_`_aä,v = 1 

�ℎ"l*Ò&*.!�nôά^_`_aå,v = 1  

�ℎ"l*�ôά^_`_av,v =  0,0013  

�ℎ"l*�ôά^_`_aÝ,v =  0 

�ℎ"l*�ôά^_`_aä,v =  0 

�ℎ"l*�ôά^_`_aå,v = 0,0013  

Για τους παρόχους 1 και 4 όπου δεν προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία, ισχύουν οι ακόλουθοι υπολογισµοί: 

Αρχικά, υπολογίζεται ο ΣΠΧ (συντελεστής προσαύξησης χρόνου) µε βάση την ελάχιστη χρέωση της πρώτης 

κλιµάκωσης και την µέση διάρκεια κλήσης που έχει ορίσει ο χρήστης. 

Ισχύει ότι Ù = 1, Û = 2 , άρα σύµφωνα µε το βήµα 1 της ενότητας «Τιµολόγηση Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας», 

ισχύει ότι: 

¾\6ôά^_`_av,v = à
Ýç = 1  

¾\6ôά^_`_aå,v = à
Ýç = 1  

Συνεπώς, για τον Πάροχο1, η χρέωση για την πρώτη κλιµάκωση είναι: 

æôά^_`_av,v ∗ f1 + ¾\6ôά^_`_av,vg =  200,25 ∗ 2 =   400,5 , ο προσαυξηµένος χρόνος οµιλίας για την πρώτη 

κλιµάκωση και η χρέωση 

��Lf´	άefgfhñ,ñ∗fvòóôõ	άefgfhñ,ñg,�bh1ö³÷27ø1	άefgfhñ,ñg∗ùú20ø1	άefgfhñ,ñ
ùú20øb7øqû1/	άefgfhñ,ñ

= ��L(åww,Y ,ÝUX)∗w,wwvä
v = 0,3471  

Το κόστος αυτό πολλαπλασιάζεται επί 60 καθώς το ChargingStep µετράται σε δευτερόλεπτα. Άρα τελικά 0,3471 ∗60 ≈ 20,83 € 

Αντίστοιχα, για τον Πάροχο4, η χρέωση για την πρώτη κλιµάκωση είναι: 

_b7f´	άefgfhi,ñ∗fvòóôõ	άefgfhi,ñg,�bh1ö³÷27ø1	άefgfhi,ñg∗ùú20ø1	άefgfhi,ñ
ùú20øb7øqû1/	άefgfhi,ñ

= _b7(åZ,Y ,ää)∗w,wwvä
v = 0,0429     

Άρα τελικά 0,0429 ∗ 60 ≈ 2,58 € 

Για την επόµενη κλιµάκωση χρέωσης, πρέπει να υπολογιστούν τα στοιχεία æôά^_`_av,Ý , ¾\6ôά^_`_av,Ý , 

.Ò'�()È"&*�ôά^_`_av,Ý , �ℎ"l*Ò&*.!�nôά^_`_av,Ý, �ℎ"l*�ôά^_`_av,Ý  για τον Πάροχο1 και τα αντίστοιχα στοιχεία για 

τον Πάροχο 4. 

Η δεύτερη κλιµάκωση χρέωσης στην οποία εµπίπτουν οι πάροχοι 1 και 4 έχει εύρος 700 λεπτά: 

Άρα: 
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.Ò'�()È"&*�ôά^_`_av,Ý = 0,89 ∗ 700 = 623  

.Ò'�()È"&*�ôά^_`_aå,Ý = 0,11 ∗ 700 = 67  

Για την εύρεση του προσαυξηµένου χρόνου οµιλίας που εµπίπτει στην δεύτερη κλιµάκωση χρέωσης, πρέπει ο 

χρόνος οµιλίας που αποµένει από την πρώτη κλιµάκωση να διαιρεθεί µε τον ΣΠΧ της πρώτης κλιµάκωσης 

χρέωσης, ώστε να προκύψει ο πραγµατικός χρόνος που αποµένει και κατόπιν, όµοια µε την πρώτη κλιµάκωση, να 

πολλαπλασιαστεί µε τον ΣΠΧ της δεύτερης κλιµάκωσης χρέωσης ώστε να προκύψει ο προσαυξηµένος χρόνος 

οµιλίας για την δεύτερη κλιµάκωση χρέωσης.  

Για τον Πάροχο1 ισχύει: 

Ο πραγµατικός χρόνος που αποµένει µετά την κατανάλωση στην πρώτη κλιµάκωση, είναι ο ακόλουθος: 

æôά^_`_av,Ý =  ´	άefgfhñ,ñ∗fvòóôõ	άefgfhñ,ñgy�bh1ö³÷27ø1	άefgfhñ,ñ
(vòóôõ	άefgfhñ,ñ) = 66,75  

Αντίστοιχα, για τον Πάροχο4 ισχύει: 

æôά^_`_aå,Ý =  ´	άefgfhi,ñ∗fvòóôõ	άefgfhi,ñgy�bh1ö³÷27ø1	άefgfhi,ñ
(vòóôõ	άefgfhi,ñ) = 8,25    

ÙÒ&Ò�d��ℎ"l*�ôά^_`_av,Ý = 1 , άρα ¾\6ôά^_`_av,Ý = v
Ý  

Επίσης: 

�ℎ"l*Ò&*.!�nôά^_`_av,Ý = 1  

�ℎ"l*�ôά^_`_av,Ý =  0,0011  

Άρα, όµοια µε πριν: 

_b7f´	άefgfhñ,ã∗fvòóôõ	άefgfhñ,ãg,�bh1ö³÷27ø1	άefgfhñ,ãg∗ùú20ø1	άefgfhñ,ã
ùú20øb7øqû1/	άefgfhñ,ã

=  ��L(vww,vÝY ,UÝä)∗w,wwvv
v = 0,11  

Έτσι τελικά 0,11 ∗ 60 = 6,6 € 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται η χρέωση και για τον Πάροχο4: 

_b7f´	άefgfhi,ã∗fvòóôõ	άefgfhi,ãg,�bh1ö³÷27ø1	άefgfhi,ãg∗ùú20ø1	άefgfhi,ã
ùú20øb7øqû1/	άefgfhi,ã

=  ��L(vÝ,äXY ,UX)∗w,wwvv
v = 0,0136125  

Έτσι τελικά 0,0136125 ∗ 60 ≈ 0,817 € 

Άρα για το σύνολο 0̂�þ�uuþ�t�Çs , ισχύει ότι: 

 ∑ ∑ �[��Lf´r,�,ñ∗fvòóôõr,ñg,qbh1ö³÷27ø1r,ñg]∗ùú20ø1r,ñ
ùú20øb7øqû1/r,ñ0 ∈ür�þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L�[�r,�,��ñ∗xñ��	
r,��ñ{����s��t��sr,��ñ ]∗(ñ��	
r,�)

ñ��	
r,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1r,��]∗ùú20ø1r,�

ùú20øb7øqû1/r,�
_
027ø1 b�Ý  = 20,83 + 2,58 + 6,6 + 0,82 = 30,83 € 
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Για το σύνολο /̂�uuþ�t�Çs ισχύουν οι ακόλουθοι υπολογισµοί, µε δεδοµένο ότι προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία 

προς τον Πάροχο2 και τον Πάροχο3: 

 Για τον Πάροχο2, αρχικά υπολογίζεται ο ¾\6ôά^_`_aÝ,v ώστε να ευρεθεί ο προσαυξηµένος χρόνος που επιθυµεί να 

καταναλώσει ο χρήστης µε δεδοµένη τη µέση διάρκεια κλήσης που έχει δηλώσει.Στη συνέχεια υπολογίζεται ο 

πραγµατικός χρόνος που αποµένει εκτός ενσωµατωµένης αξίας και εν συνεχεία υπολογίζεται ο προσαυξηµένος 

χρόνος για την δεύτερη κλιµάκωση, ο οποίος υφίσταται µη µηδενική χρέωση. Αν ο προσαυξηµένος χρόνος οµιλίας 

δεν υπερβαίνει το ύψος της ενσωµατωµένης αξίας, τότε η χρέωση για τον συγκεκριµένο πάροχο τίθεται 

αυτοµάτως ίση µε µηδέν. Στην αντίθετη περίπτωση,  ο υπολογισµός της χρέωσης ξεκινάει απευθείας από την 

δεύτερη κλιµάκωση χρέωσης, όπως φαίνεται και από τον τύπο υπολογισµού. 

Ο πραγµατικός χρόνος που αποµένει µετά την κατανάλωση στην πρώτη κλιµάκωση για τον Πάροχο2, είναι ο 

ακόλουθος: 

ÙÒ&Ò�d��ℎ"l*�ôά^_`_aÝ,v = 2 , άρα ¾\6ôά^_`_av,Ý = Ý
Ý  

æôά^_`_aÝ,Ý =  ´	άefgfhã,ñ∗fvòóôõ	άefgfhã,ñgy�bh1ö³÷27ø1	άefgfhã,ñ
(vòóôõ	άefgfhã,ñ) = 75   

Ο προσαυξηµένος χρόνος για την δεύτερη κλιµάκωση χρέωσης είναι: 

æôά^_`_aÝ,Ý ∗ f1 + ¾\6ôά^_`_aÝ,Ýg = 75 ∗ 1,5 = 112,5  

Συνεπώς: 

[��L�[�	άefgfhã,ñ∗xñ��	
	άefgfhã,ñ{����s��t��s	άefgfhã,ñ ]∗(ñ��	
	άefgfhã,ã)
ñ��	
	άefgfhã,ñ

,qbh1ö³÷27ø1	άefgfhã,ã�]∗ùú20ø1	άefgfhã,ã

ùú20øb7øqû1/	άefgfhã,ã
=

��L(vvÝ,Y ,Zww)
v ∗ 0,007 = 0,7875  

Έτσι τελικά 0,7875 ∗ 60 = 47,25 € 

Για τον Πάροχο3 , ισχύει αντίστοιχα:  

[��L�[�	άefgfhj,ñ∗xñ��	
	άefgfhj,ñ{����s��t��s	άefgfhj,ñ ]∗(ñ��	
	άefgfhj,ã)
ñ��	
	άefgfhj,ñ

,qbh1ö³÷27ø1	άefgfhj,ã�]∗ùú20ø1	άefgfhj,ã

ùú20øb7øqû1/	άefgfhj,ã
= ��L(vwY ,Vww)

v ∗
0,007 = 0,735  

Έτσι τελικά 0,735 ∗ 60 = 44,10 € 

Άρα τελικά: 

∑ ∑ �/ ∈üz�uuþ�t�Çs7 ∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,��]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý � = 47,25 + 44,10 =

91,35 € 

Άρα συνολικά ð_`ab31 =  30,83 + 91,35 = 122,18 € 
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Προσδιορισµός χρέωσης υπηρεσίας κλήσεων από κινητά προς σταθερά: 

Έστω ότι στην Αγορά δραστηριοποιούνται 3 πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας µε τα ακόλουθα πραγµατικά µερίδια 

αγοράς: 

³̂b´1i = �\άX}~}[5, \άX}~}[6, \άX}~}[7�  

4ôά^_`_aYrstu = 30%  

4ôά^_`_aUrstu = 40%  

4ôά^_`_aXrstu = 30%  

Εφόσον ο χρήστης δεν έχει δηλώσει ότι επιθυµεί συγκεκριµένο χρόνο οµιλίας προς κάποιο πάροχο, ενώ το προϊόν 

προσφέρει ενσωµατωµένο χρόνο οµιλίας προς τον Πάροχο5, ισχύει ότι: 

³̂b´1i�33`�27Ä1 = �\άX}~}[5�  

/̂³b´1iü`�33`�27Ä1 = �\άX}~}[6, \άX}~}[7�  

Εφόσον ο χρήστης δεν έχει ορίσει συγκεκριµένο χρόνο οµιλίας προς κάποιο πάροχο, η κατανοµή του χρόνου 

οµιλίας προς σταθερά θα γίνει µε βάση τα πραγµατικά µερίδια αγοράς των παρόχων σταθερής, όπως αναφέρεται 

και στο βήµα 3.2 της ενότητας «Τιµολόγηση Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας» : 

Πάροχος5: 

Sôά^_`_aY  =  0,30 ∗ 500 = 150  λεπτά 

Sôά^_`_aU = 0,40 ∗ 500 = 200 λεπτά  

Sôά^_`_aX  =  0,30 ∗ 500 = 150  λεπτά 

Συνεπώς: 

æôά^_`_aY,v = 150   

æôά^_`_aU,v = 200   

æôά^_`_aX,v = 150   

Το προϊόν, προσφέρει ενσωµατωµένο χρόνο οµιλίας προς τον Πάροχο5 , ο οποίος βρίσκεται καλώντας τη 

διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)]. Για τον Πάροχο6 και τον 

Πάροχο7  εφόσον το εύρος της πρώτης κλιµάκωσης είναι 400 λεπτά, αυτό θα µοιραστεί αναλογικά στους δυο 

παρόχους µε βάση τα κανονικοποιηµένα µερίδια αγοράς τους, σύµφωνα µε την διαδικασία που αναφέρεται στο 

βήµα 4.2.2.1 της ενότητας «∆εδοµένα Εισόδου Κινητής Τηλεφωνίας». 

∆ηλαδή, για το συγκεκριµένο προϊόν, εφόσον προσφέρεται χρόνος οµιλίας προς τον Πάροχο5, τίθεται: 

4ôά^_`_aYrstu = 30%  

Συνεπώς: 



 

  

 

 

 145 

4ôά^_`_aU�þrýtu��s� = åw∗vww
vwwyäw  % = 57,14%  

4ôά^_`_aX�þrýtu��s� = äw∗vww
vwwyäw  % = 42,86%  

Συνεπώς, τα µεγέθη .Ò'�()È"&*�/,v είναι τα ακόλουθα: 

.Ò'�()È"&*�ôά^_`_aY,v = 400  

.Ò'�()È"&*�ôά^_`_aU,v = 0,5714 ∗ 400 = 228,56  

.Ò'�()È"&*�ôά^_`_aX,v = 0,4286 ∗ 400 =  171,44  

Eφόσον προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία προς τον Πάροχο5, ο τύπος υπολογισµού της περίπτωσης 3.2 γίνεται 

ως εξής: 

ð³b´1i =
∑ ∑ �[��Lf´z,�,ñ∗fvòóôõz,ñg,qbh1ö³÷27ø1z,ñg]∗ùú20ø1z,ñ

ùú20øb7øqû1/�,ñ/ ∈ü���s��þ�uuþ�t�Çs7 +

∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,� �]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �  + 

∑ ∑ �/ ∈ü���s��uuþ�t�Çs7 ∑
[��L�[�z,�,��ñ∗xñ��	
z,��ñ{����s��t��sz,��ñ ]∗(ñ��	
z,�)

ñ��	
z,��ñ
,qbh1ö³÷27ø1z,��]∗ùú20ø1z,�

ùú20øb7øqû1/z,�
_
027ø1 b�Ý �   

όπου όπως αναφέρθηκε, θεωρείται πως & = 1 και άρα δεν γίνεται άθροιση ως προς τους µήνες. 

ÙÒ&Ò�d��ℎ"l*�ôά^_`_aY,v = 2 

ÙÒ&Ò�d��ℎ"l*�ôά^_`_aU,v = 2 

ÙÒ&Ò�d��ℎ"l*�ôά^_`_aX,v = 2 

�ℎ"l*Ò&*.!�nôά^_`_aY,v = 1 

�ℎ"l*Ò&*.!�nôά^_`_aU,v = 1 

�ℎ"l*Ò&*.!�nôά^_`_aX,v = 1 

�ℎ"l*�ôά^_`_aY,v =  0  

�ℎ"l*�ôά^_`_aU,v =  0,0014 

�ℎ"l*�ôά^_`_aX,v =  0,0014 

Αρχικά, υπολογίζεται ο ΣΠΧ (συντελεστής προσαύξησης χρόνου) µε βάση την ελάχιστη χρέωση της πρώτης 

κλιµάκωσης για τους παρόχους 6 και 7 και την ελάχιστη διάρκεια κλήσης για τον πάροχο 5.  
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Για όλους τους παρόχους, για την πρώτη κλιµάκωση στην οποία εµπίπτουν ισχύει ότι ½ = 2, Û = 2 , άρα σύµφωνα 

µε το βήµα 1 της ενότητας «Τιµολόγηση Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας»: 

¾\6ôά^_`_aY,v = à
Ýk = 0,5  

¾\6ôά^_`_aU,v = à
Ýk = 0,5  

¾\6ôά^_`_aX,v = à
Ýk = 0,5  

Για τον πάροχο 5 , αρχικά γίνεται έλεγχος αν ο προσαυξηµένος χρόνος οµιλίας υπερβαίνει το µέγεθος της 

προσφερόµενης ενσωµατωµένης αξίας: 

æôά^_`_aY,v ∗ f1 + ¾\6ôά^_`_aY,vg = 150 ∗ 1,5 = 225 λεπτά ο προσαυξηµένος χρόνος οµιλίας που εµπίπτει στην 

ενσωµατωµένη αξία. 

Εφόσον 225 < 400 , η χρέωση για προς τον πάροχο 5 είναι µηδενική. 

Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι προσαυξηµένοι χρόνοι οµιλίας για τους παρόχους 6 και 7, µε ανάλογο τρόπο όπως 

έχει εξηγηθεί στην τιµολόγηση της υπηρεσίας κλήσεων από κινητά προς κινητά: 

æôά^_`_aU,v ∗ f1 + ¾\6ôά^_`_aU,vg =  200 ∗ 1,5 = 300 λεπτά ο προσαυξηµένος χρόνος οµιλίας για την πρώτη 

κλιµάκωση και η χρέωση είναι: 

��Lf´	άefgfhl,ñ∗fvòóôõ	άefgfhl,ñg,�bh1ö³÷27ø1	άefgfhl,ñg∗ùú20ø1	άefgfhl,ñ
ùú20øb7øqû1/	άefgfhl,ñ

= ��L(äww ,ÝÝV,YU)∗Uw∗w,wwvå
v = 19,2  € 

æôά^_`_aX,v ∗ f1 + ¾\6ôά^_`_aX,vg =  150 ∗ 1,5 = 225 λεπτά ο προσαυξηµένος χρόνος οµιλίας για την πρώτη 

κλιµάκωση και η χρέωση είναι: 

��Lf´	άefgfhm,ñ∗fvòóôõ	άefgfhm,ñg,�bh1ö³÷27ø1	άefgfhm,ñg∗ùú20ø1	άefgfhm,ñ
ùú20øb7øqû1/	άefgfhm,ñ

= ��L(ÝÝY,vXv,åå)∗Uw∗w,wwvå
v = 14,4  € 

Για την επόµενη κλιµάκωση χρέωσης, πρέπει να υπολογιστούν τα στοιχεία æôά^_`_aU,Ý , ¾\6ôά^_`_aU,Ý , 

.Ò'�()È"&*�ôά^_`_aU,Ý , �ℎ"l*Ò&*.!�nôά^_`_aU,Ý, �ℎ"l*�ôά^_`_aU,Ý  για τον Πάροχο6 και τα αντίστοιχα στοιχεία για 

τον Πάροχο7. 

Η δεύτερη κλιµάκωση χρέωσης στην οποία εµπίπτουν οι πάροχοι 6 και 7 έχει εύρος 600 λεπτά: 

Άρα: 

.Ò'�()È"&*�ôά^_`_aU,Ý = 0,5714 ∗ 600 = 342,84  

.Ò'�()È"&*�ôά^_`_aX,Ý = 0,4286 ∗ 600 = 257,16  

Για την εύρεση του προσαυξηµένου χρόνου οµιλίας που εµπίπτει στην δεύτερη κλιµάκωση χρέωσης, πρέπει ο 

χρόνος οµιλίας που αποµένει από την πρώτη κλιµάκωση να διαιρεθεί µε τον ΣΠΧ της πρώτης κλιµάκωσης 

χρέωσης, ώστε να προκύψει ο πραγµατικός χρόνος που αποµένει και κατόπιν, όµοια µε την πρώτη κλιµάκωση, να 

πολλαπλασιαστεί µε τον ΣΠΧ της δεύτερης κλιµάκωσης χρέωσης ώστε να προκύψει ο προσαυξηµένος χρόνος 

οµιλίας για την δεύτερη κλιµάκωση χρέωσης.  
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Ο πραγµατικός χρόνος που αποµένει µετά την κατανάλωση στην πρώτη κλιµάκωση, είναι ο ακόλουθος: 

æôά^_`_aU,Ý =  ´	άefgfhl,ñ∗fvòóôõ	άefgfhl,ñgy�bh1ö³÷27ø1	άefgfhl,ñ
(vòóôõ	άefgfhl,ñ) = 47,626  

æôά^_`_aX,Ý =  ´	άefgfhm,ñ∗fvòóôõ	άefgfhm,ñgy�bh1ö³÷27ø1	άefgfhm,ñ
(vòóôõ	άefgfhm,ñ) =  35,707   

ÙÒ&Ò�d��ℎ"l*�ôά^_`_aU,Ý = 1 , άρα ¾\6ôά^_`_aU,Ý = v
å  

ÙÒ&Ò�d��ℎ"l*�ôά^_`_aX,Ý = 1 , άρα ¾\6ôά^_`_aX,Ý = v
å 

�ℎ"l*Ò&*.!�nôά^_`_aU,Ý = 1  

�ℎ"l*Ò&*.!�nôά^_`_aX,Ý = 1  

�ℎ"l*�ôά^_`_aU,Ý =  0,0012  

�ℎ"l*�ôά^_`_aX,Ý =  0,0012  

Άρα, όµοια µε πριν: 

_b7f´	άefgfhl,ã∗fvòóôõ	άefgfhl,ãg,�bh1ö³÷27ø1	άefgfhl,ãg∗Uw∗ùú20ø1	άefgfhl,ã
ùú20øb7øqû1/	άefgfhl,ã

=  ��L(YZ,YäÝY,äåÝ,Vå)∗Uw∗w,wwvÝ
v = 4,27 € 

_b7f´	άefgfhl,ã∗fvòóôõ	άefgfhl,ãg,�bh1ö³÷27ø1	άefgfhl,ãg∗Uw∗ùú20ø1	άefgfhl,ã
ùú20øb7øqû1/	άefgfhl,ã

=  ��L(åå,UääXY ,ÝYX,vU)∗Uw∗w,wwvÝ
v = 3,21 € 

Συνεπώς ð³b´1i = 0 + 19,2 + 14,4 + 4,27 + 3,21 = 41,08  € 

Συνολικά: ð = ð_`ab31 + ð³b´1i =  122,18 + 41,08 = 163,26 € 
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5. Παραδοχές 

5.1. Παραδοχές Συστήµατος 

Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται οι παραδοχές του συστήµατος επισηµαίνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

που εξαιρούνται από τον Αλγόριθµο Συγκριτικής Αξιολόγησης. Σηµειώνεται πως ορισµένα από τα κάτωθι στοιχεία 

δύναται να αποτυπωθούν στο µορφότυπο, αλλά αποκλείονται από την διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησής τους. 

1. Τα προϊόντα που καταχωρούνται στη βάση δεδοµένων του Συστήµατος αφορούν τους επίσηµους 

τιµοκαταλόγους των τηλεπικοινωνιακών εταιριών που προσφέρονται από το επίσηµο δίκτυο διανοµής 

των παρόχων (εικονικό και φυσικό). Επίσης, δεν περιλαµβάνονται τυχόν προσωπικές προσφορές  που 

δίνονται απότην εταιρία παρόχου. 

2. Τα µη εµπορικά διαθέσιµα προϊόντα µπορούν να συνδυάζονται µε ενεργά προϊόντα, εφόσον οι πάροχοι το 

επιθυµούν αλλά δεν θα εµφανίζονται στα αποτελέσµατα της συγκριτικής αξιολόγησης ούτε αυτόνοµα 

ούτε συνδυασµένα µε εµπορικά διαθέσιµα προϊόντα. 

3. Για τα µη οικιακά/επαγγελµατικά προϊόντα, δε λαµβάνονται υπόψη προϊόντα µε αριθµό τηλεφωνικών 

γραµµών µεγαλύτερο του 12 και προϊόντα µε αριθµό καναλιών φωνής ή συνδέσεων (για κινητή 

τηλεφωνία) µεγαλύτερο του 12. 

4. Για τις διεθνείς κλήσεις δηλώνονται οι χρεώσεις προς τις χώρες της Ε.Ε. και επιπλέον προς τις ακόλουθες 

χώρες: ΗΠΑ, Αυστραλία, Ρωσία, Ουκρανία, Αλβανία, Σερβία, Τουρκία, Αίγυπτος, Καναδάς, Πακιστάν, 

Μπαγκλαντές, Ινδία, Νιγηρία, Νότιος Αφρική. Επιπλέον χώρες δύναται να δηλώνονται χωρίς να είναι 

υποχρεωτικό. Για τη χρήση κατά την περιαγωγή δηλώνονται οι χρεώσεις από τις παραπάνω χώρες προς 

Ελλάδα ενώ δύναται να δηλώνονται και χρεώσεις προς λοιπές χώρες χωρίς να είναι υποχρεωτικό. 

5. ∆ε λαµβάνονται υπόψη οι κλήσεις δεδοµένων και οι κλήσεις Φαξ.  

6. ∆ε λαµβάνονται υπόψη οι κλήσεις προς ειδικούς αριθµούς (4ψήφιους, 5ψήφιους κλπ.). 

7. ∆ε λαµβάνονται υπόψη οι κλήσεις προς µη γεωγραφικούς αριθµούς . 

8. ∆ε λαµβάνονται υπόψη οι υπηρεσίες µηνυµάτων µέσω ∆ιαδικτύου. 

9. ∆ε λαµβάνονται υπόψη οι κλήσεις µέσω δορυφόρου 

10. ∆ε λαµβάνεται υπόψη η κατανάλωση υπηρεσιών προς συγκεκριµένους προορισµούς (π.χ. αγαπηµένους 

αριθµούς). 

11. Η έννοια του «απεριορίστου» αναφέρεται σε υπηρεσίες στις οποίες δεν εφαρµόζεται πολιτική ορθής 

χρήσης και εποµένως η χρήση είναι κυριολεκτικά απεριόριστη. ∆ηλαδή στις υπηρεσίες  οι οποίες έχουν 

δηλωθεί µε χρέωση µηδενική (0) και όριο 99999999. Τονίζεται ότι για τις υπηρεσίες που έχουν πολιτική 

ορθής χρήσης το ανώτατο όριο αυτής πρέπει να ορίζεται στις σχετικές κλιµακώσεις. 

12. Στη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης δε λαµβάνονται υπόψη προϊόντα (βασικά και επιπρόσθετα) 

καθώς και προσφορές για τα οποία υφίστανται περιορισµοί για την ενεργοποίησή τους ή/και χρονικοί 

περιορισµοί για τη διάθεσή τους. Τα προϊόντα που αποκλείονται λόγω χρονικών περιορισµών είναι αυτά 

για τα οποία η περίοδος διάρκειας ενός παγίου (παράµετροι µορφοτύπου Duration_inDays και 
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Max_Prepaid_Number_Lifetime_inDays για προϊόντα προπληρωµένης τηλεφωνίας) ή η περίοδος 

κατανάλωσης προσφοράς για περιπτώσεις προϊόντων τύπου προσφοράς (παράµετρος µορφοτύπου 

Offer_ConsumptionPeriod_inDays) είναι µικρότερη του 1 µήνα (30 ηµερών).   

13. Προϊόντα που διατίθενται συγκεκριµένες χρονικές περιόδους καθώς και υπηρεσίες που δεν διατίθενται 

σε όλη την διάρκεια ισχύος του συµβολαίου, δε λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία συγκριτικής 

αξιολόγησης. Σηµειώνεται πως τα προϊόντα µε εποχική διάθεση συµπεριλαµβάνονται στην λειτουργία 

αναζήτησης, δηλαδή ο χρήστης δύναται να δει τέτοιου είδους προϊόντα, επιλέγοντας το κατάλληλο φίλτρο 

αναζήτησης στην αντίστοιχη εφαρµογή του Συστήµατος. 

14. OΑλγόριθµος αποκλείει τα προϊόντα µε περιορισµούς στη διάθεσή τους και για τα οποία η παράµετρος 

του µορφοτύπου Has_PrdClientRestrictions λαµβάνει τιµή TRUE και ταυτοχρόνως 

PrdClientRestrictionsType λαµβάνει τιµή other. Σηµειώνεται πως προϊόντα τα οποία απευθύνονται 

σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες χρηστών (συνταξιούχους, φοιτητές, ΑΜΕΑ κ.α.) καθώς και προϊόντα 

µε γεωγραφικούς περιορισµούς δεν εξαιρούνται της συγκριτικής διαδικασίας του Αλγορίθµου. Σε αυτά 

περιλαµβάνονται και οι προσφορές που παρέχονται σε κάθε κοινωνική οµάδα και υφίστανται για τα 

βασικά ή επιπρόσθετα προϊόντα. Για τις περιπτώσεις προϊόντων µε γεωγραφικούς περιορισµούς, η 

ύπαρξη των οποίων σηµατοδοτείται στη βάση δεδοµένων του Συστήµατος στη παράµετρο 

PrdClientRestrictionsType µε τιµή Geographical, κατά την εµφάνιση αυτών των προϊόντων στα 

αποτελέσµατα αναζήτησης θα εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα στο χρήστη, το οποίο θα τον 

ενηµερώνει για την περιορισµένη γεωγραφική διάθεση του προϊόντος. 

Τηλεφωνία από Σταθερή Θέση (Σταθερή Τηλεφωνία) 

15. Τα προϊόντα προπληρωµένης τηλεφωνίας σταθερής θέσης δε λαµβάνονται υπόψη. 

16. Για τα µη οικιακά προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας, οι υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου δε λαµβάνονται 

υπόψη. 

17. Τα εφάπαξ τέλη ενεργοποίησης επιπλέον γραµµής δε λαµβάνονται υπόψη. 

18. Για τις υπηρεσίες homezone/officezone, οι χρεώσεις εκτός ζώνης δε λαµβάνονται υπόψη. 

19. Οι εξειδικευµένοι τρόποι πρόσβασης τηλεφωνίας σταθερής θέσης δε λαµβάνονται υπόψη. Συγκεκριµένα 

οι τρόποι αυτοί αφορούν τα ακόλουθα: 

� Επαγγελµατική ασύρµατη οµαδική επικοινωνία φωνής & δεδοµένων µέσω ραδιοεπικοινωνίας. 

� Μισθωµένες γραµµές: Συνδέουν ένα σηµείο µίας επιχείρησης µε άλλο της ίδιας για τηλεφωνική 

επικοινωνία, τηλεοµοιοτυπία (fax), µετάδοση δεδοµένων, µετάδοση ραδιοφωνικών ή/και 

τηλεοπτικών προγραµµάτων και σύνδεση τηλεφωνικών κέντρων, συστηµάτων ασφαλείας. 

� Κοινόχρηστη τηλεφωνία µε κάρτες και χρονοκάρτες 

� Ιδιωτικά Τηλεφωνικά Κέντρα. 

� Υπηρεσία τηλεφωνίας µε IP τηλεφωνικό κέντρο ή Τηλεφωνικό κέντρο σε Cloud. 

� DSLphone / EFM (Ethernet in the First Mile) Telephony. 

� Ενοποίηση εταιρικών αριθµών σε κοινό / ιδιωτικό /ιδεατό δίκτυο 
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20. ∆εν  λαµβάνονται υπόψη οι εξής πρόσθετες υπηρεσίες ή χαρακτηριστικά: 

� Συνοµιλία για τρεις  

� ∆υνατότητα κατανάλωσης της ενσωµατωµένης αξίας από όλα τα σηµεία παρουσίας της 

επιχείρησης (λόγω ιδιαιτεροτήτων και περιορισµών θεωρείται µοναδικό (1) σηµείο παρουσίας) 

� Κλήση συνδιάσκεψης 

� Ολοκλήρωση κλήσης σε κατειληµµένη γραµµή 

Κινητή Τηλεφωνία 

21. Η δυνατότητα µεταφοράς ενσωµατωµένης αξίας από έναν συνδροµητή σε έναν άλλον δε λαµβάνεται 

υπόψη, καθώς δεν είναι δυνατός ο αυστηρός ορισµός αυτής. 

22. Οι επιδοτήσεις συσκευών για τα προϊόντα κινητής καθώς και τα αντίστοιχα προϊόντα που σχετίζονται µε 

αυτές δε λαµβάνονται υπόψη. 

23. Οι προσφορές που λαµβάνουν τη µορφή λοιπών δώρων (πχ.  εισιτήρια συναυλιών ή κινηµατογράφου, 

καλλυντικά κ.α.) δε λαµβάνονται υπόψη. 

24. Οι προσφορές που δεν δίνονται από το επίσηµο κανάλι διανοµής του παρόχου αλλά από έµµεσους 

αντιπροσώπους (π.χ. καταστήµατα ηλεκτρικών ειδών) δε λαµβάνονται υπόψη. 

25. Για κλήσεις κατά την περιαγωγή, δε λαµβάνονται υπόψη οι εισερχόµενες κλήσεις, καθώς αποτελεί 

στοιχείο χρήσης που δεν δύναται να γνωρίζει ο χρήστης. 

26. Για την υπηρεσία περιαγωγής και διεθνών κλήσεων, δε λαµβάνονται υπόψη τα διαφορετικά στοιχεία 

υπηρεσίας (χρεώσεις ή/και ενσωµατωµένη αξία)  του προϊόντος που αφορούν χρήση προς συγκεκριµένο 

πάροχο . 

27. ∆ε λαµβάνονται υπόψη οι εξής πρόσθετες υπηρεσίες τηλεφωνίας κινητής θέσης: 

� Ανανέωση Υπολοίπου Ενσωµατωµένης Αξίας για άλλον συνδροµητή 

� ∆ύο αριθµοί σε µια κάρτα sim  

� ∆υνατότητα χρήσης της ενσωµατωµένης αξίας για mobile broadband από διαφορετικές συσκευές 

(π.χ. κινητό τηλέφωνο και laptop). 

� Προστασία συσκευής 

� Αποστολή SMS από τον υπολογιστή σε ένα ή περισσότερα κινητά µέσω ειδικής ιστοσελίδας ή 

εφαρµογής. Υπηρεσία καλύτερης κάλυψης/σήµατος εντός της οικίας του συνδροµητή. Η 

υπηρεσία διατίθεται σε συνδροµητές κινητής που διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο, 

µε την προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού 

� Υπηρεσίες Cloud 

� ∆υνατότητα να συµπεριληφθούν και συνδέσεις προπληρωµένης αξίας (καρτοκινητής) στο 

εταιρικό προϊόν. 
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� Για καρτοκινητή: Υπηρεσίες παροχής ενσωµατωµένης αξίας χωρίς την καταχώρηση κάρτας 

ανανέωσης και αφαίρεση της χρηµατικής αξίας αυτής από την επόµενη καταχώρηση νέας κάρτας 

ανανέωσης. 

� ∆υνατότητα διαµοιρασµού της ενσωµατωµένης αξίας και σε άλλους αριθµούς ίδιου προϊόντος.  

� Πρόσβαση επαγγελµατικού τηλεφωνικού καταλόγου από το κινητό. 

Υπηρεσίες ∆εδοµένων Σταθερής Θέσης (Σταθερή Ευρυζωνική Πρόσβαση) 

28. Οι διαφορετικοί τρόποι διάθεσης του εξοπλισµού (χρησιδάνειο/πώληση) καθώς και το είδος αυτού δε 

λαµβάνονται υπόψη. 

29. ∆ε λαµβάνονται υπόψη το τέλος υποβάθµισης / αναβάθµισης σύνδεσης. 

30. ∆ε λαµβάνονται υπόψη οι άλλες υπηρεσίες δεδοµένων σταθερής θέσης. 

Υπηρεσίες ∆εδοµένων Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Broadband) 

31. ∆ε λαµβάνονται υπόψη υπηρεσίες ∆εδοµένων Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης µε χρονοχρέωση. 

Υπηρεσίες Πρόσβασης Τηλεοπτικών Υπηρεσιών  

32. Η αποτύπωση των υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης αφορά περιορισµένα και µόνο τις υπηρεσίες 

µεταφοράς σηµάτων για ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις που εµπίπτουν στο πλαίσιο αρµοδιοτήτων της 

Αναθέτουσας Αρχής.  
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5.2. Παραδοχές Αλγορίθµου 

Σε αυτή την παράγραφο αναφέρονται οι παραδοχές που λαµβάνονται από τον Αλγόριθµο κατά την διαδικασία 

συγκριτικής αξιολόγησης των προϊόντων που βρίσκονται στη Βάση ∆εδοµένων του Συστήµατος, οι οποίες είναι οι 

κατωτέρω:  

1. Για την τιµολόγηση και αξιολόγηση των προϊόντων, ο αλγόριθµος παράγει σύµφωνα µε τις παραµέτρους 

εισόδου που έχουν ορισθεί από τον χρήστη, εικονικά δεδοµένα χρήσης για διάστηµα χρήσης 12 µηνών.Για 

τις περιπτώσεις όπου ο χρήστης επιλέξει περισσότερες της µιας υπηρεσίες, ο αλγόριθµος θα συγκρίνει 

τόσο τα µεµονωµένα προϊόντα ίδιας ή και διαφορετικών εταιριών παρόχων που ικανοποιούν τα κριτήρια 

του χρήστη όσο και τα συνδυαστικά προϊόντα που προσφέρουν ενιαία τις επιλεγόµενες υπηρεσίες 

(bundles). Στις περιπτώσεις των συνδυαστικών προϊόντων, τα επιµέρους προϊόντα δεν δύναται να είναι 

διαφορετικών παρόχων παρά µόνο της ίδιας ή διαφορετικών -συνεργαζόµενων εταιριών παρόχων. 

Σηµειώνεται πως ο Αλγόριθµος δεν επιτρέπει τη σύνδεση προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας εναλλακτικού 

παρόχου µε προϊόντα σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης διαφορετικού παρόχου (συµπεριλαµβανοµένου 

και του ΟΤΕ). Τα προϊόντα τα οποία δεν δύναται να συνδυασθούν βάσει της παραπάνω συνθήκης είναι 

αυτά για τα οποία η τιµή της παραµέτρου Type_of_Service_Prd ισούται µε fixed (προϊόντα σταθερής 

τηλεφωνίας) ή fixed_broadband (προϊόντα σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης) και το όνοµα των 

παρόχων αυτών (παράµετρος Operator του µορφοτύπου) δεν ταυτίζεται. Εξαίρεση αποτελούν τα 

προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας του παρόχου ΟΤΕ (Type_of_Service_Prd=fixed και 

Operator=OTE) τα οποία δύναται να συνδυασθούν µε προϊόντα σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης 

(Type_of_Service_Prd= fixed_broadband) εναλλακτικού παρόχου (Operator<>OTE).  

Η διαδικασία που ακολουθείται από τον Αλγόριθµο είναι η ακόλουθη:  

Για τις περιπτώσεις όπου ένα προϊόν (πρωτεύον) δύναται να συνδυασθεί µε άλλα προϊόντα, ο αλγόριθµος 

λαµβάνει υπόψη του  κάθε δυνατό συνδυασµό του πρωτεύοντος και του/των συνδεόµενου/ων προϊόντος/των. Τα 

στοιχεία και οι προσφερόµενες υπηρεσίες των παραγόµενων προϊόντων αποτελούνται από το άθροισµα των 

επιµέρους στοιχείων και υπηρεσιών που υφίστανται µεµονωµένα για κάθε ένα από τα συνδυαζόµενα προϊόντα.  

Ο συνδυασµός των προϊόντων προκύπτει από τους διαφορετικούς τύπους προϊόντων που ορίζονται στο Σύστηµα, 

οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 

� Τα προϊόντα τα οποία διατίθενται εµπορικά αυτόνοµα ή διατέθηκαν στο παρελθόν ως προϊόν ορίζονται 

ως βασικά προϊόντα και περιγράφονται στο µορφότυπο µε την τιµή «basic». Στην πρώτη περίπτωση 

(ενεργή εµπορική διάθεση), αφορά σε δηµόσια και ιδιωτικά δεδοµένα του Συστήµατος και στη δεύτερη 

(µη εµπορικά διαθέσιµα προϊόντα) αφορά σε ιδιωτικά δεδοµένα τα οποία θα αναφέρονται σε τακτική 

βάση στην ΕΕΤΤ κατά την ΑΠ ΕΕΤΤ 664/11Β ή και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, αλλά και σε δηµόσια 

δεδοµένα Συστήµατος εφόσον ο πάροχος κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του προϊόντος. 

� Τα πρόσθετα πακέτα υπηρεσιών, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω, εµφανίζονται στην αγορά ως πρόσθετα 

προγράµµατα χρεώσεων υπηρεσιών και δεν διατίθενται εµπορικά αυτόνοµα,  αλλά δίνεται ή είναι δυνατό 

να επιλεχθεί συνδεόµενο µε βασικό προϊόν (όπως αυτό ορίστηκε παραπάνω). Τα προϊόντα αυτού του 

είδους περιγράφονται στο µορφότυπο από την τιµή «addOn».  
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� Οι προσφερόµενες εκπτώσεις που προσφέρονται στο πάγιο ή στις χρεώσεις χρήσης του προϊόντος καθώς 

και οποιοδήποτε προϊόν/υπηρεσία προσφέρεται µε έκπτωση (ή δωρεάν). Τα προϊόντα αυτού του είδους 

περιγράφονται στο µορφότυπο από την τιµή «offer». Εποµένως, οι εκπτώσεις στο πάγιο ή/και στις 

χρεώσεις χρήσης, η παροχή επιπρόσθετης ενσωµατωµένης αξίας µε µηδενικό κόστος και οποιαδήποτε 

άλλη παροχή εµπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις καταχωρούνται ως µεµονωµένα προϊόντα και 

συνδέονται µε το προϊόν το οποίο αφορά. Η προσφορά δεν αποτελεί διακριτό προϊόν του χαρτοφυλακίου 

των παρόχων, όµως απαιτείται η καταχώρησή τους ως ξεχωριστό προϊόν (XML αρχείο) για την 

διευκόλυνση της διαδικασίας αποτύπωσης των προϊόντων (βασικών και πρόσθετων) κάθε παρόχου αλλά 

και την εµπορική παρακολούθηση και έλεγχο των προσφορών που ισχύουν στην αγορά. 

Σύµφωνα µε αυτούς, οι συνδυασµοί προϊόντων δύναται να αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

� Συνδυασµό βασικού ή επιπρόσθετου προϊόντος µε προσφορές (offer) 

� Συνδυασµό περισσότερων του ενός βασικών προϊόντων διαφορετικού ή ίδιου είδους υπηρεσίας. Σε αυτή 

την περίπτωση ενδέχεται να προκύπτουν ωφέλειες από την σύνδεση αυτών, οι οποίες επηρεάζουν το 

τελικό κόστος χρήσης των εµπλεκόµενων προϊόντων. 

� Συνδυασµό βασικού προϊόντος µε ένα ή περισσότερα επιπρόσθετα (add Ons), από τον οποίο µπορεί να 

προκύψουν ωφέλειες για τον συνδροµητή. 

Ο αλγόριθµος θα τιµολογεί τη χρήση που έχει οριστεί στο σύστηµα από τον χρήστη, για κάθε ένα από τους 

δυνατούς συνδυασµούς. 

Για τις περιπτώσεις συνδυασµού µε προϊόντα offer, για το διάστηµα ισχύος της προσφοράς το πρωτεύων προϊόν 

αξιολογείται από τον Αλγόριθµο και εµφανίζεται όπως διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις παρεχόµενες εκπτώσεις. 

Για παράδειγµα, έστω προϊόν µε πάγιο 30€, για το οποίο προσφέρεται έκπτωση 5€ στο πάγιο. Κατά την 

αξιολόγηση του προϊόντος από τον Αλγόριθµο, ως πάγιο αυτού λαµβάνεται υπόψη η τιµή 25, όπως υπολογίζεται 

σύµφωνα µε την παρεχόµενη έκπτωση. Σηµειώνεται ότι αν το συνδεόµενο προϊόν αφορά συγκεκριµένη κοινωνική 

οµάδα, η σύνδεση αυτού µε το πρωτεύων θα γίνεται µόνο στις περιπτώσεις όπου έχει επιλεγεί από τον χρήστη, το 

είδος συνδροµητή που αντιστοιχεί σε αυτή την οµάδα. Ο Αλγόριθµος εντοπίζει αυτές τις περιπτώσεις ελέγχοντας 

το στοιχείο PrdClientRestrictionsType σύµφωνα µε τη διαδικασία 6.1.2 που περιγράφεται κατωτέρω. 

Παράδειγµα συνδυασµού προϊόντων: 

� Έστω βασικό προϊόν το οποίο συνδέεται µε προϊόν προσφοράς, το οποίο προσφέρει έκπτωση στο πάγιο. 

Η αποτύπωση της έκπτωσης στο πάγιο θα γίνει στο προϊόν  προσφοράς, και συγκεκριµένα στο στοιχείο 

FixedFee, όπου θα αναφέρεται το ποσό της έκπτωσης µε αρνητικό πρόσηµο. Εποµένως, σύµφωνα µε 

την ακόλουθη διαδικασία, το στοιχείο FixedFee του βασικού προϊόντος θα µειωθεί κατά τη τιµή που 

αναφέρεται στο αντίστοιχο στοιχείο του προϊόντος προσφοράς. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το βασικό προϊόν 

προσφέρεται µε µειωµένο πάγιο για το διάστηµα ισχύος της προσφοράς. 

Για τον εντοπισµό των προϊόντων που δύναται να συνδυασθούν µε το πρωτεύων ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Για κάθε προϊόν, ο Αλγόριθµος ελέγχει το στοιχείο (element) Group το οποίο είναι εµφωλευµένο στο στοιχείο 

LinkedProducts-> LinkedGroup->Group, ώστε να εντοπίσει τα προϊόντα τα οποία συνδυάζονται µε το 

πρωτεύων. Συγκεκριµένα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 
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� Για το σύνολο των στοιχείων Group εντοπίζονται οι διαφορετικές τιµές που λαµβάνει η παράµετρος 

Group_ID. ∆ιαφορετική τιµή της παραµέτρου µεταξύ στοιχείων Group σηµαίνει ότι δεν µπορούν να 

επιλεχθούν ταυτόχρονα τα προϊόντα αυτών των Group. Ίδιο Group_ID σηµαίνει ότι µπορούν να 

επιλεχθούν ταυτόχρονα προϊόντα από αυτά τα Group.  

� Για κάθε τιµή της παραµέτρου Group_ID, εντοπίζονται τα προϊόντα που δύναται να συνδυασθούν µε το 

πρωτεύων, στο στοιχείο Prd_ID. Αν το στοιχείο Prd_ID περιλαµβάνει παραπάνω από έναν κωδικούς 

προϊόντος τότε µπορεί να επιλεχθεί έως ένα προϊόν από αυτά. 

� Τέλος, ελέγχονται ο ελάχιστος και ο µέγιστος αριθµός προϊόντων που µπορεί να επιλεχθούν από το 

συγκεκριµένο Group, στα στοιχεία MinPrdsPerGroup και  MaxPrdsPerGroup αντίστοιχα. 

Εφόσον έχουν ορισθεί οι διαφορετικοί συνδυασµοί που δύναται να υφίστανται για το πρωτεύων προϊόν, ο 

Αλγόριθµος εντοπίζει τις δυνατές ωφέλειες που παρέχονται στα εµπλεκόµενα προϊόντα. 

Για κάθε οµάδα συνδεόµενων προϊόντων που έχει προκύψει , ο Αλγόριθµος ελέγχει στο στοιχείο Benefit 

(LinkedProducts-> LinkedGroup->Benefit) τις ωφέλειες που δύναται να προκύψουν από την σύνδεση των 

προϊόντων, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: 

� Ελέγχεται το συνολικό κόστος των προϊόντων που περιλαµβάνονται στην οµάδα (Group), 

συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους του πρωτεύοντος προϊόντος. Βάσει της υπολογισθείσας τιµής, 

ελέγχεται αν ικανοποιούνται τα κριτήρια ελάχιστης και µέγιστης συνολικής χρέωσης για την απόκτηση 

της ωφέλειας (στοιχεία µορφοτύπου TotalFeeLowerLimit και TotalFeeUpperLimit αντίστοιχα). 

� Υπολογίζεται ο αριθµός των προϊόντων προς σύνδεση που περιλαµβάνονται σε κάθε οµάδα και βάσει 

αυτού ελέγχονται τα κριτήρια ελάχιστου και µέγιστου αριθµού συνδεόµενων προϊόντων για την απόκτηση 

της ωφέλειας (στοιχεία µορφοτύπου TotalPrdsLowerLimit και TotalPrdsUpperLimit αντίστοιχα). 

� Εφόσον ικανοποιείται κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια, εντοπίζονται τα στοιχεία των παρεχόµενων 

ωφελειών, τα οποία περιγράφονται στο στοιχείο GroupedProductsBenefit, σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 

- Για το σύνολο των στοιχείων Benefit εντοπίζονται οι διαφορετικές τιµές που λαµβάνει η 

παράµετρος Benefit_ID. Ίδια τιµή της παραµέτρου µεταξύ διαφορετικών στοιχείων Benefit 

ή/και GroupedProductsBenefit ,σηµαίνει ότι η ωφέλεια µπορεί να προσφερθεί αυτόνοµα ή 

και µε άλλες ωφέλειες, που ανήκουν είτε σε άλλο GroupedProductsBenefit είτε σε άλλο Benefit. 

- Για κάθε τιµή της παραµέτρου Benefit_ID, εντοπίζεται το προϊόν/τα προϊόντα τα οποία 

δέχονται την ωφέλεια. Συγκεκριµένα, ο Αλγόριθµος ελέγχει το στοιχείο Discount_Prd_ID, στο 

οποίο αναφέρονται οι κωδικοί προϊόντων στα οποία εφαρµόζεται η ωφέλεια. Κατόπιν, ο 

Αλγόριθµος ελέγχει το στοιχείο Discount_Group_ID, στο οποίο αναφέρεται ο κωδικός της 

οµάδας προϊόντων που δέχονται την ωφέλεια. Εποµένως, σύµφωνα µε τα παραπάνω 

εντοπίζονται οι κωδικοί των προϊόντων στα οποία εφαρµόζεται η ωφέλεια. 

- Για τις περιπτώσεις όπου η ωφέλεια αφορά ενσωµατωµένη αξία, ο Αλγόριθµος εντοπίζει το 

µέγεθος αυτής στο στοιχείο CorrespondingValue, Η απόδοση της ενσωµατωµένης αξίας 

γίνεται στα προϊόντα που αφορά η ωφέλεια και έχουν καθορισθεί στο προηγούµενο βήµα. Για τον 

εντοπισµό της συγκεκριµένης υπηρεσίας που αφορά η επιπλέον ενσωµατωµένη αξία, ο 

Αλγόριθµος ελέγχει τις τιµές του στοιχείου Chars_Link_Prd_Benefit , το οποίο αποτελείται 

από επιµέρους στοιχεία τα οποία αφορούν το είδος της υπηρεσίας απ’ όπου προέρχεται η 
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ωφέλεια (benefitOrigination), τον τύπο υπηρεσίας που αφορά η ωφέλεια 

(benefitServiceType) καθώς και το είδος υπηρεσίας στην οποία τερµατίζει η ωφέλεια 

(benefitDest). Σύµφωνα µε αυτές τις παραµέτρους, εντοπίζεται η συγκεκριµένη υπηρεσία του 

ωφελούµενου προϊόντος και προστίθεται στο στοιχείο allowanceVolume (το οποίο είναι 

εµφωλευµένο στο στοιχείο Service -> Allowance -> VolumeOfAllowance) η παρεχόµενη 

ωφέλεια  

- Για τις περιπτώσεις όπου η ωφέλεια αφορά έκπτωση, ο Αλγόριθµος εντοπίζει τα χαρακτηριστικά 

αυτής ελέγχοντας το στοιχείο LinkDiscount, στο οποίο αναφέρεται το ποσό έκπτωσης που 

παρέχεται από την σύνδεση των προϊόντων. Εκτός αυτής, στο στοιχείο LinkDiscount 

αναφέρεται και το είδος της έκπτωσης καθώς και το προϊόν που αυτή αφορά, σύµφωνα µε την 

τιµή που λαµβάνει η παράµετρος discountParamsType το οποίο είναι εµφωλευµένο στο 

στοιχείο LinkedProducts->Benefit->GroupedPrdsBenefits-> LinkDiscount) και αντιστοιχεί στα 

παρακάτω:  

 Είδος Έκπτωσης Τιµή Παραµέτρου Μορφοτύπου 
 

discountParamsType Έκπτωση στο σταθερό πάγιο 
(µπορεί να είναι εφάπαξ ή µηνιαίο) 
του πρωτεύοντος προϊόντος 

Discount_On_PrimaryFixedFee 

Έκπτωση στη χρήση των υπηρεσιών 
του πρωτεύοντος προϊόντος 

Discount_On_PrimaryUsage 

Έκπτωση στο σταθερό πάγιο 
(µπορεί να είναι εφάπαξ ή µηνιαία) 
του προϊόντος Prd_ID που ορίζεται 
στην παράµετρο 
Discount_Prd_ID 

Discount_On_Prd_ID_FixedFee 

Έκπτωση στη χρήση των υπηρεσιών 
του προϊόντος Prd_ID που ορίζεται 
στην παράµετρο 
Discount_Prd_ID 

Discount_On_Prd_ID_Usage 

Έκπτωση στο σταθερό πάγιο 
(µπορεί να είναι εφάπαξ ή µηνιαία) 
των προϊόντων του Group_ID που 
ορίζεται στην παράµετρο 
Discount_Group_ID 

Discount_On_Group_ID_FixedFee 

Έκπτωση στη χρήση των υπηρεσιών 
των προϊόντων του Group_ID που 
ορίζεται στην παράµετρο 
Discount_Group_ID 

Discount_On_Group_ID_Usage 

Έκπτωση που εφαρµόζεται στην 
υπηρεσία (αστικά, υπεραστικά, 
διεθνείς κλήσεις κλπ.) αν το σύνολο 
του λογαριασµού φτάσει ένα 
συγκεκριµένο ποσό το οποίο θα 
είναι µέσα σε ένα εύρος. 

Discount_Over_Total_Bill 

Έκπτωση που εφαρµόζεται στην 
υπηρεσία (αστικά, υπεραστικά, 
διεθνείς κλήσεις κλπ.) αν ο 
λογαριασµός για τη συγκεκριµένη 
υπηρεσία φτάσει ένα συγκεκριµένο 
ποσό το οποίο θα είναι µέσα σε ένα 
εύρος. 

Discount_Over_Service_Bill 

 

Πίνακας 5.1. Είδος Συνδυαστικής Έκπτωσης 
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Σύµφωνα µε το είδος της έκπτωσης, ο Αλγόριθµος αποδίδει το ποσό της έκπτωσης στο πάγιο ή στις χρεώσεις 

υπηρεσιών του προϊόντος ή προϊόντων που αφορά η ωφέλεια. 

Εποµένως, σύµφωνα µε τα παραπάνω, κάθε δυνατός συνδυασµός ενός προϊόντος (βασικού ή επιπρόσθετου) µε 

ένα ή περισσότερα προϊόντα του ίδιου ή διαφορετικού είδους, εµπεριέχει τόσο οι υπηρεσίες αυτού  όσο και των 

συνδεόµενων (στοιχεία υπηρεσιών, χρεώσεων, ενσωµατωµένης αξίας ή/και εκπτώσεων). 

2. Θεωρείται ότι ένας µήνας περιλαµβάνει 30 ηµέρες. 

3. Οι τιµές των κριτηρίων αναζήτησης που εισάγει στο Σύστηµα ο χρήστης αφορούν σε περίοδο 

κατανάλωσης ενός µήνα (30 ηµερών). Για διευκόλυνση κατά την καταχώρηση ο χρήστης δύναται να 

καταχωρεί και τιµές κριτηρίων που αφορούν µία ηµέρα, όπου και σε αυτή την περίπτωση το σύστηµα θα 

αναγάγει τις καταχωρηµένες τιµές σε µηνιαίες για την πραγµατοποίηση των υπολογισµών 

4. Τα µη εµπορικά διαθέσιµα προϊόντα δε λαµβάνονται υπόψη. 

5. Κατά την αξιολόγηση των προγραµµάτων, δε λαµβάνεται υπόψη ο υφιστάµενος πάροχος του χρήστη. 

6. Ο Αλγόριθµος λαµβάνει υπόψη του τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

� κλήσεις προς εθνικά σταθερά 

� κλήσεις προς εθνικά κινητά 

� κλήσεις προς διεθνή σταθερά   

� κλήσεις προς διεθνή κινητά 

� υπηρεσίες περιαγωγής 

� µηνύµατα (SMS) 

� υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης σταθερής θέσης 

� υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης κινητής θέσης 

7. Οι υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης µέσω σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης συνδυάζονται 

αποκλειστικά µε προϊόντα ευρυζωνικής πρόσβασης ίδιου παρόχου. Εποµένως, στις περιπτώσεις όπου ο 

χρήστης έχει δηλώσει στα κριτήρια χρήσης ότι επιθυµεί υπηρεσίες Internet και συνδροµητικής 

τηλεόρασης, τα προϊόντα τα οποία δύναται να συνδυασθούν είναι αυτά για τα οποία τιµή της παραµέτρου 

Type_of_Service_Prd ισούται µε IPTV για τα προϊόντα τηλεόρασης και fixed_broadband για τα 

προϊόντα σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και η παράµετρος Operator του µορφοτύπου (το κωδικό 

όνοµα του παρόχου) ταυτίζονται. 

8. Κάθε βασικό προϊόν δύναται να συνδυαστεί µε έως 2 διαφορετικά επιπρόσθετα (addOns ) προϊόντα ίδιας 

ή διαφορετικών υπηρεσιών. Σηµειώνεται πως το ίδιο επιπρόσθετο προϊόν µπορεί να ενεργοποιηθεί όσες 

φορές επιτρέπεται στη διάρκεια ενός µήνα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ορίζεται ο όγκος των 

δεδοµένων/συνδυασµών που καλείται ο Αλγόριθµος να επεξεργαστεί ώστε η υπολογιστική 

πολυπλοκότητα που απαιτείται για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων να τεθεί σε θεµιτά επίπεδα. 
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9. Θεωρούµε ότι η κατανάλωση της ενσωµατωµένης αξίας γίνεται στην εκάστοτε περίοδο τιµολόγησης ή στη 

διάρκεια ενός (1) µήνα για την περίπτωση προπληρωµένων προϊόντων και δεν µεταφέρεται στην επόµενη 

περίοδο. Σηµειώνεται πως η κατανοµή της ενσωµατωµένης αξίας σε συγκρεκριµένη περίοδο χρόνου 

απαιτείται για να καθίσταται δυνατή η σύγκριση των προϊόντων καρτοκινητής τηλεφωνίας και 

τηλεφωνίας συµβολαίου. 

10. Θεωρείται πως η πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία γίνεται αποκλειστικά από ένα µέσο (ένα κινητό µε µια sim, 

ένα σταθερό τηλέφωνο, µια γραµµή σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, µια sim για κινητή ευρυζωνική 

πρόσβαση). Εξαίρεση αποτελούν τα επαγγελµατικά προϊόντα.  

11. ∆ε λαµβάνεται υπόψη η υπηρεσία βιντεοκλήσεων 

12. ∆ε λαµβάνονται υπόψη οι γεωγραφικοί περιορισµοί διάθεσης που υφίστανται για τις υπηρεσίες. 

13. Η ποινή διακοπής του συµβολαίου πριν τη λήξη αυτού δε λαµβάνεται υπόψη, παρόλα αυτά εµφανίζεται 

στην εξαγωγή των αποτελεσµάτων των προϊόντων. 

14. Για τα προϊόντα που ορίζονται διακριτές χρονικές περίοδοι (ζώνες) ηµέρας, στις οποίες διαφέρει η 

χρέωση της υπηρεσίας που αφορούν, αν ο χρήστης δεν έχει αναλύσει τη χρήση που πραγµατοποιεί σε 

αυτές τις περιόδους θεωρείται πως η χρήση που έχει οριστεί στα κριτήρια της εφαρµογής, ακολουθεί 

οµοιόµορφη συνεχή κατανοµή. 

15. Για τις περιπτώσεις που ορίζεται από τον χρήστη µέση διάρκειακλήσης, ο καθορισµός της διάρκειας κάθε 

κλήσης για περίοδο ενός µήνα γίνεται βάσει οµοιόµορφης κατανοµής, µε εύρος τιµών [0,2Μ], όπου Μ η 

µέση διάρκεια κλήσης που έχει ορίσει ο χρήστης. Εποµένως αν οριστεί από τον χρήστη µέση διάρκεια 

κλήσης 2 λεπτά, τότε θεωρείται ότι κάθε κλήση έχει διάρκεια που έχει προκύψει από οµοιόµορφη 

κατανοµή µεταξύ 0 και 4 λεπτών. 

16. Για τις περιπτώσεις προϊόντων τύπου προσφοράς (παράµετρος µορφοτύπου Type_of_Prd=offer), ο 

Αλγόριθµος λαµβάνει υπόψη του µόνο τα προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε νέους ή όλους τους 

συνδροµητές (η παράµετρος του µορφοτύπου Offer_TargetedSubscribers λαµβάνει µία τιµή new 

ή/και all), ενώ εξαιρούνται της διαδικασίας προσφορές που ισχύουν για υφιστάµενους συνδροµητές στο 

πάροχο ή στο προϊόν (η παράµετρος του µορφοτύπου Offer_TargetedSubscribers λαµβάνει µία τιµή  

existingOnProduct ή/και existingOnOperator). Σηµειώνεται ότι οι προσφορές που ισχύουν για 

υφιστάµενους συνδροµητές θα µπορούν να εµφανιστούν στη λειτουργία αναζήτησης προϊόντων. Ο 

χρήστης στη λειτουργία αναζήτησης θα µπορεί να επιλέξει τον Πάροχό στον οποίο βρίσκεται ή κάποιον 

άλλο Πάροχο ώστε να εµφανίζονται και οι προσφορές που αφορούν τους υφιστάµενους συνδροµητές. 

17. Για την σταθερή τηλεφωνία, θεωρείται πως το προεπιλεγµένο είδος τηλεφωνικής γραµµής είναι απλή 

τηλεφωνική γραµµή και όχι ISDN. 

18. Στη σταθερή τηλεφωνία θεωρείται ότι µία απλή τηλεφωνική γραµµή διαθέτει τουλάχιστον ένα κανάλι 

φωνής. Εξαίρεση αποτελούν τα επαγγελµατικά προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας.  

19. Για την σταθερή τηλεφωνία εντός εθνικού δικτύου, όταν δεν έχει οριστεί από τον χρήστη «Χρόνος 

Οµιλίας προς Κινητά» και «Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά», θεωρείται πως ο χρόνος οµιλίας κατανέµεται 

µεταξύ σταθερών και κινητών σύµφωνα µε την αναλογία που δηλώθει στο Σύστηµα από την Αναθέτουσα 

Αρχή βάσει πραγµατικών στοιχείων κίνησης τελευταίου έτους. 
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20. Για την σταθερή τηλεφωνία εντός εθνικού δικτύου, αν δεν έχει οριστεί από τον χρήστη «Χρόνος Οµιλίας 

προς Σταθερά Αστικά» και «Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά Υπεραστικά», θεωρείται πως ο χρόνος οµιλίας 

κατανέµεται µεταξύ σταθερών αστικών και υπεραστικών σύµφωνα µε την αναλογία που δηλώθει στο 

Σύστηµα από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει πραγµατικών στοιχείων κίνησης τελευταίου έτους. 

21. Για την σταθερή τηλεφωνία προς διεθνείς προορισµούς αν δεν έχει οριστεί από τον χρήστη «Χρόνος 

Οµιλίας προς Κινητά Χώρας Εξωτερικούς» και «Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά Χώρας Εξωτερικού», 

θεωρείται πως ο χρόνος οµιλίας κατανέµεται µεταξύ σταθερών και κινητών της χώρας προορισµού 

σύµφωνα µε την αναλογία που  χρησιµοποιήθηκε στο αντίστοιχο θέµα για τη σταθερή τηλεφωνία εντός 

εθνικού δικτύου. 

22. Για την σταθερή τηλεφωνία, αν ο χρήστης δεν έχει ορίσει «Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Πάροχο», 

θεωρείται πως ο χρόνος οµιλίας κατανέµεται µεταξύ των παρόχων σύµφωνα µε τα µερίδια αγοράς βάσει 

των συνδροµητών που κατέχουν βάσει πραγµατικών στοιχείων τελευταίου έτους. Σηµειώνεται ότι τα 

στοιχεία δεν αλλάζουν στη διάρκεια του έτους σε περίπτωση εισόδου στην αγορά νέου παρόχου. 

23. Για τα µη οικιακά προϊόντα σταθερή τηλεφωνίας, θεωρείται µοναδικό (1) σηµείο παρουσίας. 

24. Για τα επαγγελµατικά προγράµµατα σταθερής τηλεφωνίας δεν υφίσταται περιορισµός για το πλήθος των 

µέσων µε τα οποία γίνεται η πρόσβαση στην υπηρεσία.  

25. Για την κινητή τηλεφωνία, αν δεν έχει οριστεί από τον χρήστη «Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά» και 

«Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά», θεωρείται πως ο χρόνος οµιλίας κατανέµεται µεταξύ σταθερών και 

κινητών σύµφωνα µε την αναλογία που έχει δηλώθει στο Σύστηµα από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει 

πραγµατικών στοιχείων κίνησης τελευταίου έτους. 

26. Για την κινητή τηλεφωνία προς διεθνείς προορισµούς, αν δεν έχει οριστεί από τον χρήστη «Χρόνος 

Οµιλίας προς Κινητά Χώρας Εξωτερικού» και «Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά Χώρας Εξωτερικού», 

θεωρείται πως ο χρόνος οµιλίας κατανέµεται µεταξύ σταθερών και κινητών της χώρας προορισµού 

σύµφωνα µε την αναλογία που χρησιµοποιήθηκε στο αντίστοιχο θέµα για την κινητή τηλεφωνία εντός 

εθνικού δικτύου. 

27. Στην κινητή και στη σταθερή τηλεφωνία, για υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν ελάχιστη διάρκεια χρέωσης, η 

µέση διάρκεια κλήσης που εισάγει ο χρήστης δεν επηρεάζει τα αποτελέσµατα καθώς όλες κλήσεις 

χρεώνονται βάσει της πραγµατικής διάρκειάς τους. Αντίστοιχα αν δεν υπάρχει ελάχιστη διάρκεια 

χρέωσης εντός της ενσωµατωµένης αξίας µιας υπηρεσίας, ο χρόνος που αφαιρείται από την 

ενσωµατωµένη αξία σε κάθε κλήση είναι και ο πραγµατικός χρόνος οµιλίας. 

28. Για την κινητή τηλεφωνία, αν ο χρήστης δεν έχει ορίσει «Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας προς Πάροχο», 

θεωρείται πως ο χρόνος οµιλίας κατανέµεται µεταξύ των παρόχων σύµφωνα µε τα µερίδια αγοράς βάσει 

των συνδροµητών που κατέχουν βάσει πραγµατικών στοιχείων τελευταίου έτους.  Σηµειώνεται ότι τα 

στοιχεία αυτά δεν αλλάζουν στη διάρκεια του έτους σε περίπτωση εισόδου στην αγορά νέου παρόχου. 

29. Για τις υπηρεσίες internet (σταθερή ευρυζωνικής πρόσβασης), θεωρείται πως ο χρήστης έχει ενεργή 

τηλεφωνική γραµµή. 

30. Για τις υπηρεσίες κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης (mobile broadband), δε λαµβάνονται υπόψη κατά τη 

συγκριτική αξιολόγηση προϊόντα που διατίθενται για χρονικό διάστηµα µικρότερο του ενός µήνα. 



 

31. Στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης έχει επιλέξει στα κριτηρία χρήσης υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης, 

είτε µεµονωµένη είτε συνδυαστικά µε άλλες υπηρεσίες, τα τελικά αποτελέσµατα της συγκριτικής 

αξιολόγησης, θα οµαδοποιούνται και ταξινοµούνται αρχικά βάσει παρόχου και γ

ταξινόµηση αυτών θα γίνεται κατά αύξον µέσο µηνιαίο κόστος για το πρώτο έτος. Η σειρά εµφάνισης των 

παρόχων θα προκύπτει τυχαία µε τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθµών (

32. Η οµοιόµορφη κατανοµή που χρησιµοποιείται από τον αλγόριθµο 

Κατανοµή»:Στην περίπτωση της κατανοµής αυτής, λέµε ότι το x ακολουθεί την συνεχή οµοιόµορφη 

κατανοµή (continuous uniform distribution) µε παραµέτρους a και b και

οµοιόµορφη κατανοµή θα µπορούσε

το οποίο επιλέγεται τυχαία ένα σηµείο από το 

πυκνότητας  πιθανότητας της συνεχούς 

και η απεικόνισή της φαίνεται παρακάτω:

 

 

 

 

ιπτώσεις όπου ο χρήστης έχει επιλέξει στα κριτηρία χρήσης υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης, 

είτε µεµονωµένη είτε συνδυαστικά µε άλλες υπηρεσίες, τα τελικά αποτελέσµατα της συγκριτικής 

αξιολόγησης, θα οµαδοποιούνται και ταξινοµούνται αρχικά βάσει παρόχου και γ

ταξινόµηση αυτών θα γίνεται κατά αύξον µέσο µηνιαίο κόστος για το πρώτο έτος. Η σειρά εµφάνισης των 

παρόχων θα προκύπτει τυχαία µε τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθµών (RNG

Η οµοιόµορφη κατανοµή που χρησιµοποιείται από τον αλγόριθµο είναι η «Οµοιόµορφη Συνεχής 

Στην περίπτωση της κατανοµής αυτής, λέµε ότι το x ακολουθεί την συνεχή οµοιόµορφη 

κατανοµή (continuous uniform distribution) µε παραµέτρους a και b και «

µπορούσε να θεωρηθεί ως προκύπτουσα στο πλαίσιο τυχαίου πειράµατος κατά 

το οποίο επιλέγεται τυχαία ένα σηµείο από το διάστηµα [a,b] µε "δίκαιο" τρόπο. Η συνάρτηση 

πιθανότητας της συνεχούς οµοιόµορφης κατανοµής είναι:)(æ) =

και η απεικόνισή της φαίνεται παρακάτω: 

 

 

 159 

ιπτώσεις όπου ο χρήστης έχει επιλέξει στα κριτηρία χρήσης υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης, 

είτε µεµονωµένη είτε συνδυαστικά µε άλλες υπηρεσίες, τα τελικά αποτελέσµατα της συγκριτικής 

αξιολόγησης, θα οµαδοποιούνται και ταξινοµούνται αρχικά βάσει παρόχου και για κάθε πάροχο, η 

ταξινόµηση αυτών θα γίνεται κατά αύξον µέσο µηνιαίο κόστος για το πρώτο έτος. Η σειρά εµφάνισης των 

RNG). 

είναι η «Οµοιόµορφη Συνεχής 

Στην περίπτωση της κατανοµής αυτής, λέµε ότι το x ακολουθεί την συνεχή οµοιόµορφη 

«συµβολίζεται» XU (a,b). Η 

ηθεί ως προκύπτουσα στο πλαίσιο τυχαίου πειράµατος κατά 

[a,b] µε "δίκαιο" τρόπο. Η συνάρτηση 

( ) = n v
ay2 							for	α � x � b
0							for	x � �	or	x � �o 
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6. Παράρτηµα Α: Παραδοχές Αλγορίθµων της ∆ιεθνούς 

Αγοράς 

Στo πλαίσιο υλοποίησης της Α φάσης του Έργου “Παρατηρητήριο Τιµών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδροµικών 

Προϊόντων Λιανικής”, για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού εργαλείου σύγκρισης των προγραµµάτων 

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικής πρόσβασης, ο Ανάδοχος του Έργου πραγµατοποίησε µελέτη 

των παραµέτρων των Αλγορίθµων συγκριτικής αξιολόγησης λιανικών τιµολογίων (υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών) που χρησιµοποιούνται σε άλλες χώρες της Ευρώπης και έχουν πιστοποιηθεί από τις αντίστοιχες 

εθνικές ρυθµιστικές αρχές.  

Κατόπιν εκτενούς έρευνας της αγοράς τηλεπικοινωνιών και των αντίστοιχων εγκεκριµένων, από τις εγχώριες 

ρυθµιστικές αρχές, συστηµάτων συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά µε τα συγκριτικά εργαλεία  που έχουν 

αναπτυχθεί ανά χώρα. Συγκεκριµένα, µελετήθηκαν συστήµατα από 5 ευρωπαϊκές χώρες, και εντοπίστηκαν οι 

εξής παραδοχές: 

6.1. Ηνωµένο Βασίλειο  

6.1.1. Bill Monitor 

∆ιεύθυνση ιστότοπου: http://www.billmonitor.com/  

Το σύστηµα έχει ορισµένους περιορισµούς και παραδοχές, που είναι προσβάσιµοι από τον ιστότοπο, όπως 

ορίζονται ακολούθως: 

� Το εργαλείο δεν υποστηρίζει ακόµα προγράµµατα προπληρωµένης τηλεφωνίας όπως και προγράµµατα 

για επαγγελµατίες. 

� Η «απεριόριστη» χρήση που προσφέρεται σε κάποια προγράµµατα µπορεί να ακολουθεί πολιτική ορθής 

χρήσης, την οποία θα πρέπει να ελέγξει στους όρους του παρόχου ο ίδιος ο καταναλωτής. 

� Το σύστηµα δεν µπορεί να καθορίσει πως επηρεάζεται το κόστος του χρήστη από τους «κύκλους 

κλήσεων» ή τις κλήσεις προς «αγαπηµένους αριθµούς», καθώς δεν διατηρεί αρχείο των πραγµατικών 

αριθµών που καλεί ο χρήστης (κυρίως για λόγους ασφαλείας). 

� Οι τιµές των προγραµµάτων που εµφανίζονται, είναι µόνο για αγορά on-line, και µπορεί να διαφέρουν 

για αγορά µέσω καταστήµατος. Επίσης, τα κόστη µεταφοράς που προκύπτουν από την αποστολή 

συσκευής τηλεφώνου στον πελάτη δεν συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό του τελικού κόστους. 

� Στον υπολογισµό του τελικού κόστους, δεν συµπεριλαµβάνονται επίσης και επιπλέον χρεώσεις που 

συνεπάγονται από συγκεκριµένες µεθόδους πληρωµής (π.χ. πιστωτική κάρτα). 

� Ο αλγόριθµος υπολογίζει τις κλήσεις προς µη γεωγραφικούς αριθµούς και αριθµούς αυξηµένης χρέωσης 

µε το ίδιο κόστος, ενώ κάποιοι πάροχοι µπορεί να τις τιµολογούν διαφορετικά. 

� Ο αριθµός των κλήσεων on-peak & off-peak θεωρείται ο ίδιος. 

� Το 32% των κλήσεων θεωρείται πως γίνεται προς σταθερά και το υπόλοιπο ποσοστό προς κινητά. 
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� Οι κλήσεις προς κινητά κατανέµονται µεταξύ των παρόχων αναλόγως την πελατειακή τους βάση. 

� Οι πραγµατοποιηθείσες κλήσεις έχουν κυµαινόµενη διάρκεια, µε µέση διάρκεια η οποία αυξάνεται καθώς 

αυξάνονται τα λεπτά που καταναλώθηκαν ανά µήνα. 

� Σε περιπτώσεις περιαγωγής, το ήµισυ των κλήσεων θεωρείται πως γίνεται προς τη χώρα στην οποία 

βρίσκεται ο συνδροµητής, και το υπόλοιπο γίνεται προς το Ηνωµένο Βασίλειο. 

� Σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης επιλέξει υπηρεσία περιαγωγής ή διεθνών κλήσεων προς µια 

συγκεκριµένη ζώνη (region), το σύστηµα επιλέγει 5 «δηµοφιλείς» χώρες από αυτή τη ζώνη που υποθέτει 

ότι αντιπροσωπεύουν δίκαια το κόστος των κλήσεων προς τη ζώνη αυτή, και διανέµει τον χρόνο οµιλίας 

που έχει εισάγει ο χρήστης µεταξύ αυτών των χωρών. 

� Για υπηρεσίες περιαγωγής, ο αλγόριθµος πολλαπλασιάζει τα λεπτά και τα µηνύµατα ανά ταξίδι που έχει 

εισάγει ο χρήστης τόσες φορές όσες ο αριθµός των ταξιδίων και κατανέµει τη χρήση οµοιόµορφα κατά τη 

διάρκεια του έτους.  

� Οι υπηρεσίες περιαγωγής µπορεί να µην είναι διαθέσιµες για όλες τις χώρες και όλους τους παρόχους. 

� Ο αλγόριθµος υπολογίζει τις κλήσεις ανά δευτερόλεπτο, ενώ κάποιες πάροχοι τιµολογούν τις διεθνείς 

κλήσεις ανά λεπτό, µε αποτέλεσµα το κόστος αυτών των κλήσεων να στρογγυλοποιείται προς τα επάνω. 

6.1.2. Broadband Choices 

∆ιεύθυνση ιστότοπου: https://www.broadbandchoices.co.uk 

Οι περιορισµοί στους οποίους υπόκειται το σύστηµα αναφέρονται ακολούθως: 

� Στα αποτελέσµατα αποτυπώνεται το κόστος του κάθε πακέτου για τον πρώτο χρόνο του συµβολαίου, στο 

οποίο συµπεριλαµβάνεται το κόστος αποστολής και εγκατάστασης.  

� Χρεώσεις που δε συµπεριλαµβάνονται στο βασικό κόστος του πακέτου, όπως π.χ. χρεώσεις µετά την 

κατανάλωση της ενσωµατωµένης αξίας, δε συµπεριλαµβάνονται ούτε στα αποτελέσµατα. 

6.1.3. Cable 

∆ιεύθυνση ιστότοπου: https://www.cable.co.uk   

Οι περιορισµοί του συστήµατος αναφέρονται ακολούθως: 

� ∆ε συµπεριλαµβάνονται στα αποτελέσµατα µη εµπορικά ενεργά πακέτα 

� Υπάρχει περιορισµός σε σχέση µε το ποια προαιρετικά πρόσθετα προϊόντα συµπεριλαµβάνονται στα 

αποτελέσµατα, ανάλογα µε το εάν τα έχουν καταχωρήσει οι πάροχοι. 

� Οι τιµές και εκπτώσεις που αναφέρονται στα αποτελέσµατα είναι τιµές που απευθύνονται σε νέους και 

όχι υφιστάµενους συνδροµητές. Εξαίρεση αποτελούν  τα προϊόντα στα οποία αναγράφεται η ένδειξη 

«αναβάθµιση» (upgrade), όπου πρόκειται για προσθήκη επιπλέον πρόσθετου προϊόντος σε υπάρχουσα 

συνδροµή. 
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� Η ιστοσελίδα εφιστά την προσοχή του χρήστη σε περιορισµούς που µπορεί να έχουν τα ίδια τα πακέτα, 

όπως πχ η πολιτική ορθής χρήσης ή οι όροι χρήσης που καθορίζουν οι πάροχοι. 

� Στα αποτελέσµατα παρουσιάζεται το χαµηλότερο δυνατό κόστος κάθε προϊόντος, το οποίο συνήθως 

εφαρµόζεται για πληρωµές µέσω τραπεζικής εντολής. Στον υπολογισµό του τελικού κόστους δε 

συµπεριλαµβάνονται επιπλέον χρεώσεις που ενδεχοµένως προκύψουν από άλλες µεθόδους πληρωµής. 

� Στο κόστος των αποτελεσµάτων συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ, µε εξαίρεση τα επαγγελµατικά προϊόντα στα 

οποία δεν εφαρµόζεται ΦΠΑ.  

� ∆ε συµπεριλαµβάνεται στα αποτελέσµατα το κόστος της ενοικίασης γραµµής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά 

στις πληροφορίες του πακέτου. 

� Στις περιπτώσεις που αναφέρεται το κόστος ενοικίασης γραµµής, παρουσιάζεται το κόστος για την 

περίπτωση που οι πληρωµές γίνονται σε µηνιαία βάση, και όχι σε ετήσια (που µπορεί να µειώσει το 

συνολικό κόστος). 

� ∆εν συµπεριλαµβάνονται στα αποτελέσµατα προϊόντα όλων των παρόχων, ούτε όλοι οι πιθανοί 

συνδυασµοί προϊόντων αλλά οι πιο δηµοφιλείς.  

� Επίσης προϊόντα για τα οποία δε διατίθενται επαρκείς ή σαφείς πληροφορίες από τους παρόχους δεν 

εξετάζονται. 

6.1.4. Broadband 

∆ιεύθυνση ιστότοπου: http://www.broadband.co.uk 

Οι περιορισµοί του συστήµατος αναφέρονται ακολούθως: 

� Το σύστηµα δεν εγγυάται ότι συµπεριλαµβάνονται όλα τα συνδυαστικά προϊόντα όλων των παρόχων στα 

αποτελέσµατα.  

� Οι τιµές για τα προϊόντα που παρουσιάζονται στα αποτελέσµατα υπολογίζονται βάσει του τρόπου 

πληρωµής µε το χαµηλότερο κόστος. 

� Για τα προϊόντα προπληρωµένης αξίας (π.χ. προπληρωµένο mobile broadband) στον υπολογισµό του 

κόστους για τον πρώτο χρόνο χρήσης το σύστηµα υποθέτει µία ανανέωση ανά µήνα.  

� Το κόστος ενοικίασης γραµµής απαιτείται ως επιπλέον κόστος στην πλειοψηφία των αποτελεσµάτων, 

εκτός εξαιρέσεων οι οποίες αναφέρονται ρητά. 

6.2. Ιρλανδία – Callcosts 

∆ιεύθυνση ιστότοπου: http://www.callcosts.ie/  

Καθώς ο χρήστης δεν µπορεί πάντα να γνωρίζει κάθε πτυχή της χρήσης που κάνει, ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί µια 

σειρά από παραδοχές προκειµένου να συµβάλει προς την κατεύθυνση µιας ακριβούς σύγκριση κόστους. Οι 

παραδοχές και οι περιορισµοί του αλγορίθµου περιγράφονται κατωτέρω: 

� Στις τιµές των προϊόντων που εµφανίζονται στα αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 
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� Ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί συγκεκριµένες κατανοµές του χρόνου χρήσης στη διάρκεια της ηµέρας και 

στη διάρκεια της εβδοµάδας, ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα που δηλώνει ο χρήστης ότι χρησιµοποιεί 

κυρίως την υπηρεσία τηλεφωνίας (πχ. κυρίως καθηµερινές, Σαββατοκύριακα, πρωινές ώρες, 

απογευµατινές ώρες, οποτεδήποτε κ.ο.κ.). Οι κατανοµές αποτυπώνονται σε σχετικούς πίνακες. 

� Εφόσον ο χρήστης δεν εισάγει λεπτοµερέστερα στοιχεία χρήσης, ο αλγόριθµος κατανέµει τις κλήσεις 

προς κάθε πάροχο ανάλογα µε τα µερίδια των παρόχων στην αγορά. 

� Το 5% των λεπτών κλήσεων φωνής έχουν ως προορισµούς προτιµώµενους/«αγαπηµένους» αριθµούς, 

εφόσον ένας πάροχος προσφέρει τέτοια υπηρεσία, εκτός εάν διευκρινίσει διαφορετικά ο χρήστης. 

� Για την κινητή τηλεφωνία, το 5% των λεπτών κλήσεων φωνής θεωρείται πως καταλήγουν σε υπηρεσίες 

τηλεφωνητή. 

� Ο αλγόριθµος συνυπολογίζει διαθέσιµες εκπτώσεις για ανανέωση χρόνου οµιλίας ή add-on προϊόντα που 

µπορούν να µειώσουν το κόστος κινητής τηλεφωνίας, αναφέροντας τη διευκρίνιση στο σχετικό 

αποτέλεσµα της συγκριτικής αξιολόγησης. 

� Για τους παρόχους κινητής που εφαρµόζουν ελάχιστη χρέωση κλήσης, ο αλγόριθµος κάνει µια σχετική 

προσαρµογή στο 5% των κλήσεων, ώστε να ληφθεί υπόψη η ελάχιστη χρέωση. 

� Για τους παρόχους σταθερής που εφαρµόζουν ελάχιστη χρέωση κλήσης, ο αλγόριθµος κάνει µια σχετική 

προσαρµογή ώστε να ληφθεί υπόψη η ελάχιστη χρέωση βάσει της υπόθεσης µέσης διάρκειας κλήσης. Η 

µέση διάρκεια κλήσης διαφέρει ανά προορισµό, και οι προορισµοί (τοπικοί, εθνικοί, διεθνείς και κινητά) 

κατανέµονται βάσει συγκεκριµένης κατανοµής. 

� Για τη σταθερή τηλεφωνία, εάν ο χρήστης δε διευκρινίσει το ποσοστό των κλήσεών του προς 

συγκεκριµένο πάροχο, ο αλγόριθµος υποθέτει ότι το 51.9% των κλήσεων θα γίνονται προς eircom και το 

48.1% θα κατανέµεται προς τους υπόλοιπους παρόχους. 

� Περιλαµβάνεται µια λίστα µε τους πιο δηµοφιλείς διεθνείς προορισµούς. 

� Στα αποτελέσµατα για τα προϊόντα προεπιλογής φορέα συµπεριλαµβάνεται το κόστος ενοικίασης 

γραµµής από την eircom. 

� Στα αποτελέσµατα για τα προϊόντα ευρυζωνικής σύνδεσης συµπεριλαµβάνεται το κόστος ενοικίασης 

τηλεφωνικής γραµµής, εκτός εάν ο χρήστης διευκρινίσει διαφορετικά. Επίσης συµπεριλαµβάνονται 

οποιαδήποτε άλλη υποχρεωτική χρέωση (πχ. ενεργοποίηση σύνδεσης, εξοπλισµός), και χρεώσεις για 

συνδροµητική τηλεόραση, εφόσον περιλαµβάνεται στο πακέτο, εκφρασµένες σε µηνιαίους µέσους όρους. 

� Ο αλγόριθµος δεν υπολογίζει: 

- Κλήσεις προς ειδικούς αριθµούς 

- Κλήσεις προς λοιπούς διεθνείς προορισµούς 

- Κόστος εγκατάστασης τηλεφωνικής γραµµής 

- Προϊόντα ευρυζωνικής σύνδεσης µε ογκοχρέωση 

- Κοινωνικά επιδόµατα 
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6.3. Βέλγιο - Besttariff 

∆ιεύθυνση ιστότοπου: http://www.besttariff.be/  

Οι περιορισµοί του συστήµατος περιγράφονται ακολούθως: 

� Ο  αλγόριθµος αποκλείει από τα εξεταζόµενα προγράµµατα/υπηρεσίες τα ακόλουθα: 

- Επαγγελµατικά προγράµµατα 

- Υπηρεσίες VoIP 

- Προγράµµατα προπληρωµένου Internet 

- Συνδυαστικά προγράµµατα µε περισσότερες από µια κάρτες SIM 

- Επιδοτήσεις κινητών συσκευών 

- Χρόνο οµιλίας προς αριθµούς αυξηµένης χρέωσης 

- Υπηρεσίες περιαγωγής 

� Στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης επιθυµεί να συγκρίνει συνδυασµό υπηρεσιών, το σύστηµα περιλαµβάνει 

µόνο τα προγράµµατα που υφίστανται στην αγορά ως «πακέτα», και δεν υποστηρίζει τον συνδυασµό 

υπηρεσιών από διαφορετικούς παρόχους. 

� ∆ε συµπεριλαµβάνεται το κόστος µετάβασης µεταξύ φορέων, κόστη σύνδεσης πέραν του κόστους 

εγκατάστασης και ποιοτικά χαρακτηριστικά (πχ. κάλυψη, πραγµατική ταχύτητα σύνδεσης στο Internet 

κλπ).  

� Το εργαλείο περιλαµβάνει 3 προκαθορισµένα προφίλ χρήσης (χαµηλό/µεσαίο/υψηλό), τα οποία 

συνδέονται µε προκαθορισµένες τιµές για κάθε παράµετρο. Τα στοιχεία αυτά στηρίζονται στην µελέτη 

του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε τα «καλάθια» κατανάλωσης στην 

αγορά τηλεπικοινωνιών, µε την υπόθεση 3ετούς περιόδου αναφοράς. Αυτό σηµαίνει πως ο αλγόριθµος 

υποθέτει πως ο χρήστης δεν θα αλλάξει πρόγραµµα ή πάροχο για τουλάχιστον 3 έτη. Το σύστηµα θεωρεί 

ως προεπιλογή το µεσαίο προφίλ χρήσης εκτός από την περίπτωση του fixed internet, όπου η προεπιλογή 

είναι το χαµηλής χρήσης προφίλ. 

� Για τα προγράµµατα που απαιτούν εγκατάσταση εξοπλισµού (δηλ. προγράµµατα σταθερής τηλεφωνίας 

και ίντερνετ), ο χρήστης προσδιορίζει εάν η εγκατάσταση θα γίνει από τεχνικό ή όχι. Στη συνέχεια: 

- Τα προγράµµατα που προσφέρουν και τις δύο εναλλακτικές, συµπεριλαµβάνονται στα 

αποτελέσµατα εµφανίζοντας τον τρόπο που έχει επιλέξει ο χρήστης. 

- Τα προγράµµατα που προϋποθέτουν εγκατάσταση αποκλειστικά από τεχνικό, εµφανίζονται 

πάντα στα αποτελέσµατα (εφόσον το τελικό κόστος βρίσκεται εντός των ορίων). 

- Τα προγράµµατα που προϋποθέτουν εγκατάσταση από τον συνδροµητή, εµφανίζονται στα τελικά 

προτεινόµενα αποτελέσµατα µόνο στις περιπτώσεις όπου έχει επιλεγεί αυτός ο τρόπος από τον 

χρήστη. 
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� Το µέσο µηνιαίο κόστος όπως εµφανίζεται στα αποτελέσµατα περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 

- Εφάπαξ κόστος (unique cost) , το οποίο συµπεριλαµβάνει: 

o Το τέλος εγκατάστασης (όπου υφίσταται) 

o Το τέλος ενεργοποίησης 

o Το κόστος εγκατάστασης εξοπλισµού (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) 

Τα εφάπαξ κόστη, αν και χρεώνονται στον συνδροµητή στον πρώτο λογαριασµό, 

συµπεριλαµβάνονται στο µέσο µηνιαίο κόστος, κατανέµοντας το άθροισµα αυτών σε διάρκεια 36 

µηνών (περίοδος αναφοράς). 

- Σταθερό µηνιαίο κόστος (όπως κόστος παγίου, επιπρόσθετων υπηρεσιών) 

- Μεταβλητό κόστος, το οποίο αφορά τις επιπλέον χρεώσεις που προκύπτουν όταν η χρήση 

ξεπεράσει τις παροχές του προγράµµατος 

- Στην περίπτωση της σταθερής σύνδεσης internet, ο αλγόριθµος λαµβάνει υπόψη του το κόστος 

εξοπλισµού (modem). Οι πιθανές περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες: 

o Ο εξοπλισµός είναι προς ενοικίαση, γεγονός που συµπεριλαµβάνεται στο τελικό µέσο 

κόστος 

o Ο εξοπλισµός είναι προς πώληση, όπου υπολογίζεται η απόσβεση σε περίοδο 36 µηνών, 

και το µηνιαίο ποσό απόσβεσης συγκαταλέγεται στο µέσο µηνιαίο κόστος. 

o Ο εξοπλισµός προσφέρεται προς ενοικίαση και προς πώληση. Στην περίπτωση αυτή το 

σύστηµα θα υπολογίσει το µέσο µηνιαίο κόστος και για τις δύο εναλλακτικές και θα 

εµφανίσει αυτή µε το χαµηλότερο κόστος. 

6.4. Ρουµανία – Veritel 

∆ιεύθυνση ιστότοπου: http://www.veritel.ro/  

Το σύστηµα κάνει κάποιες παραδοχές, οι οποίες εντοπίζονται στον ιστότοπο και καταγράφονται παρακάτω: 

� Οι µονάδες του προγράµµατος (λεπτά οµιλίας/SMS/MMS κ.λπ.) κατανέµονται οµοιόµορφα εντός της 

αναφερόµενης περιόδου (30 ηµερών). Στην περίπτωση, όπου ο χρήστης εισάγει δεδοµένα ηµερήσιας 

κατανάλωσης, το σύστηµα πολλαπλασιάζει τις δοθείσες τιµές επί 30 ώστε να υπολογίσει την µηνιαία 

κατανάλωση. 

� Οι πάροχοι µπορεί να τιµολογούν διαφορετικά ανάλογα τον πάροχο στον οποίο απευθύνεται η κλήση 

(εντός δικτύου ή εκτός), καθώς και αναλόγως την χρονική περίοδο (Σαββατοκύριακα/καθηµερινές, on 

peak/off peak). Εάν ο χρήστης εισάγει αυτά τα στοιχεία, η εκτέλεση του αλγορίθµου θα γίνει βάσει των 

στοιχείων χρήσης που εισήγαγε ο χρήστης. Εάν ο χρήστης δεν εισάγει τα στοιχεία αυτά, ο αλγόριθµος 

κατανέµει αυτόµατα τα δεδοµένα που έχει εισάγει ο χρήστης µεταξύ των παρόχων και των χρονικών 

περιοχών βάσει οµοιόµορφης κατανοµής. 
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� Οι υπηρεσίες τηλεόρασης εξαιρούνται από το σύστηµα καθώς και οι επιδοτήσεις συσκευών που 

προσφέρονται από τα προγράµµατα κινητής. 

� Το συνολικό κόστος που εµφανίζεται στα αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνει το σταθερό και το µεταβλητό 

κόστος συν το ΦΠΑ. Στο σταθερό κόστος συνυπολογίζονται χρεώσεις που µπορεί να προκύπτουν από 

συγκεκριµένες µεθόδους πληρωµής (πχ. πιστωτική κάρτα). 

� Στο µεταβλητό κόστος για προϊόντα προπληρωµένης συνυπολογίζονται όλες οι ανανεώσεις κάρτας που 

θα πρέπει να γίνουν ώστε να καλύπτεται η επιθυµητή χρήση. Οι κάρτες θεωρούνται ίσης αξίας. 

6.5. Νορβηγία – Telepriser 

∆ιεύθυνση ιστότοπου: http://www.telepriser.no/portal/page/portal/telepriser/forsiden 

Ο αλγόριθµος προβαίνει σε κάποιες παραδοχές για την απλούστερη και πιο αποδοτική λειτουργία του, οι οποίες 

είναι οι ακόλουθες: 

� Το τελικό κόστος που παρουσιάζεται στα αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνει το σταθερό µηνιαίο κόστος 

(όπως κόστος παγίου, επιπρόσθετων υπηρεσιών), το µεταβλητό κόστος που εξαρτάται από τη χρήση και 

τα εφάπαξ κόστη (πχ. κόστος εγκατάστασης, µεταφοράς της γραµµής κλπ.) εκφρασµένα σε µηνιαίους 

µέσους όρους. 

� Εάν κάποιο προϊόν κινητής που προσφέρεται µε µηνιαίο πάγιο υπερκαλύπτει τις ανάγκες χρήσης που έχει 

εισάγει ο χρήστης, στα αποτελέσµατα θα εµφανιστεί το πάγιο κόστος του προϊόντος και όχι το κόστος που 

αντιστοιχεί στα εισηγµένα στοιχεία χρήσης. 

� Ο υπολογισµός των χρεώσεων των κλήσεων κινητής γίνεται ανά δευτερόλεπτο. 

� Ένας µήνας αντιστοιχεί σε 4.3 εβδοµάδες ή 30 µέρες. 

� Ο αλγόριθµος υποθέτει πως το σύνολο των κλήσεων από κινητό γίνεται προς ένα συγκεκριµένο πάροχο 

σταθερής και προς τρεις συγκεκριµένους παρόχους κινητής, εκτός εάν ο χρήστης ορίσει διαφορετικά. Η 

κατανοµή των κλήσεων µεταξύ των παρόχων σταθερής και κινητής δύναται να προσαρµοστεί. Η 

κατανοµή µεταξύ των τριών παρόχων κινητής γίνεται βάσει προκαθορισµένων ποσοστών. 

� Προσφορές περιορισµένης χρονικής ισχύος καθώς και εκπτώσεις που αφορούν συγκεκριµένες 

πληθυσµιακές οµάδες δεν συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό. 

� Στο τελικό υπολογισθέν ποσό δεν λαµβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις που προσφέρονται από κάθε πάροχο 

για συνδυασµό υπηρεσιών. 

� Ο αλγόριθµος θεωρεί πως οι κλήσεις από σταθερό προς διεθνείς προορισµούς γίνονται κατά την διάρκεια 

της ηµέρας, και αποκλειστικά προς σταθερό τηλέφωνο. 

� Οι κλήσεις από κινητό προς διεθνείς προορισµούς δεν συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό. 

� Οι επιδοτήσεις συσκευών δεν συµπεριλαµβάνονται στον αλγόριθµο. 
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� Για τις κλήσεις που πραγµατοποιούνται απογευµατινές ώρες και Σαββατοκύριακα, ο αλγόριθµος 

χρησιµοποιεί σταθµισµένο µέσο όρο (weighted average), βάσει των ωρών που περιλαµβάνονται σε αυτές 

τις χρονικές περιοχές. 

� Το κόστος για τεχνική υποστήριξη του συνδροµητή για υπηρεσίες internet δε συµπεριλαµβάνεται στο 

τελικό κόστος. 

� Η παροχή ADSL σύνδεσης προϋποθέτει την ύπαρξη τηλεφωνικής γραµµής. Στην περίπτωση µη 

υφιστάµενης τηλεφωνικής σύνδεσης, το τελικό κόστος της υπηρεσίας internet δε συµπεριλαµβάνει το 

τέλος εγκατάστασης της γραµµής. 

� Το κόστος ενοικίασης γραµµής συµπεριλαµβάνεται µόνο εφόσον το επιλέξει ο χρήστης. 

� Για την υπηρεσία του internet, το σύστηµα θεωρεί ως παραδοχή ότι η εγκατάσταση γίνεται από τον 

χρήστη (ακόµα και για τις περιπτώσεις όπου το πρόγραµµα προσφέρει και την επιλογή εγκατάστασης 

από τεχνικό). 

� Για τις υπηρεσίες mobile broadband, ο αλγόριθµος υπολογίζει την καθηµερινή κατανάλωση ως εξής: 

- Αν η τιµή του προγράµµατος είναι η ίδια για όλες τις χρονικές ζώνες (κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας/ώρες αιχµής και νύχτας/σαββατοκύριακα), ο όγκος των δεδοµένων διαµοιράζεται σε 30 

ηµέρες. 

- Αν η τιµή διαφέρει ανάλογα την ώρα χρήσης, ο αλγόριθµος κατανέµει τον όγκο δεδοµένων κατά 

την διάρκεια της ηµέρας για 22 ηµέρες και τα σαββατοκύριακα για τις υπόλοιπες 8 ηµέρες.  

6.6. Ιταλία – Supermoney 

∆ιεύθυνση ιστότοπου: http://www.supermoney.eu/  

Οι παραδοχές που γίνονται από το σύστηµα κατά την σύγκριση των προγραµµάτων καθώς και οι περιορισµοί 

αυτού είναι οι ακόλουθοι: 

� Ο υπολογισµός του τελικού κόστους γίνεται χρησιµοποιώντας ως βασική µονάδα χρόνου το ένα λεπτό. 

� Το τέλος ενεργοποίησης τηλεφωνικής γραµµής διαµοιράζεται σε περίοδο 12 µηνών. 

� Ο όγκος των κλήσεων διαµοιράζεται αναλογικά στις on-peak και off-peak χρονικές περιόδους. 

� Στις περιπτώσεις όπου το πρόγραµµα περιλαµβάνει περιορισµό µέγιστης ηµερήσιας χρήσης, λαµβάνεται 

ως υπόθεση πως η κατανάλωση του χρήστη κατανέµεται οµοιόµορφα όλες τις ηµέρες του µήνα. 

� Για τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, θεωρείται πως τα λεπτά οµιλίας αφορούν αρχικά σε κλήσεις προς 

σταθερά, και εφόσον εξαντληθούν τα αντίστοιχα λεπτά του προγράµµατος, ο υπολειπόµενος χρόνος 

αφορά κλήσεις προς κινητά. 
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7. Παράρτηµα Β: ∆ιαδικασίες Αλγορίθµου  

Στη παρόν παράρτηµα παρουσιάζονται οι διαδικασίες που χρησιµοποιεί ο αλγόριθµος. 

7.1. [Επιλογή Προϊόντων για Επαγγελµατίες]: 

Η διαδικασία επιλέγει από τη Βάση ∆εδοµένων του Συστήµατος τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται 

αποκλειστικά  σε επαγγελµατίες ή και σε επαγγελµατίες. 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Είδος Συνδροµητή=Επαγγελµατίας (SubscriberClass) 

∆ιαδικασία: Ο αλγόριθµος αναζητεί προϊόντα τα οποία στο στοιχείο (element) SubscriberClass λαµβάνουν την 

τιµή Business ή All. ∆ηλαδή ο αλγόριθµος θα λάβει υπ’ όψη του τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται σε 

συνδροµητές οικιακούς ή επαγγελµατικούς καθώς και τα προϊόντα που προσφέρονται µόνο σε επαγγελµατικούς 

χρήστες. 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Κωδικοί προϊόντων, (Prd_ID) που πληρούν τα κριτήρια επιλογής 

 

7.2. [Επιλογή Προϊόντων για Φοιτητές | Συνταξιούχους | Άνεργους | 
ΑΜΕΑ]: 

Η διαδικασία επιλέγει από τη Βάση ∆εδοµένων του Συστήµατος τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται και σε 

φοιτητές, συνταξιούχους, ανέργους και ΑΜΕΑ. 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Είδος Περιορισµού Πελάτη = Φοιτητής/Συνταξιούχος/Άνεργος/ΑΜΕΑ (PrdClientRestrictionsType) 

∆ιαδικασία: Ο αλγόριθµος αναζητεί προϊόντα τα οποία στο στοιχείο (element)  PrdClientRestrictionsType 

λαµβάνουν αντίστοιχα την τιµή Student | Pensioner | Unemployed | AMEA και τα συµπεριλαµβάνει στα 

προϊόντα που θα αξιολογηθούν πέρα από τα προϊόντα που καλύπτουν τις υπόλοιπες παραµέτρους εισόδου του 

χρήστη. 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Κωδικοί προϊόντων, (Prd_ID) που πληρούν τα κριτήρια επιλογής 

 

7.3. [Επιλογή Προϊόντων (Τύπου)]: 

Η διαδικασία αποσκοπεί στην επιλογή από την Βάση ∆εδοµένων του Συστήµατος, των προϊόντων συγκεκριµένου 

τύπου, όπου ο τύπος αποτελεί παράµετρο εισόδου της διαδικασίας. 
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∆εδοµένα Εισόδου: 

� Τύπος προϊόντος (Type_of_Service_Prd) 

∆ιαδικασία: Ο αλγόριθµος επιλέγει τα προϊόντα τα οποία στο στοιχείο (element)  Type_of_Service_Prd, το 

οποίο βρίσκεται µέσα στο στοιχείο ProductData, για το οποίο η τιµή της παραµέτρου εισόδου του χρήστη 

αντιστοιχίζεται µε αυτή της παραµέτρου του µορφοτύπου ή περιλαµβάνεται στην τιµή της παραµέτρου του 

µορφοτύπου, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 Τιµή Εισόδου Τιµή Παραµέτρου Μορφοτύπου 

Type_of_Service_Prd Προϊόντα Κινητής mobile_prepaid | 

mobile_postpaid| 

mobile_prepaid  mobile_postpaid 

Προϊόντα Κινητής Συµβολαίου mobile_postpaid| 

mobile_prepaid  mobile_postpaid 

Προϊόντα Προπληρωµένης Κινητής 

Τηλεφωνίας 

mobile_ prepaid | 

mobile_prepaid  mobile_postpaid 

Προϊόντα Σταθερής Fixed |homezone | officezone 

Προϊόντα Σταθερής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης 

fixed_broadband  

Προϊόντα Mobile Broadband mobile_broadband_prepaid 

mobile_broadband_postpaid 

Προϊόντα Mobile Broadband 
Συµβολαίου 

mobile_broadband_postpaid 

Προϊόντα Προπληρωµένου Mobile 
Broadband 

mobile_broadband_prepaid 

Προϊόντα Συνδροµητικής 

Τηλεόρασης 

IPTV |  

mobileTV |  

satelliteTV  

Πίνακας 6.1. Τύποι Προϊόντος 

Σηµειώνεται πως οι παραπάνω τιµές εισόδου δύναται να συνδυασθούν. Παράδειγµα τέτοιας περίπτωσης αποτελεί 

ένα προϊόν το οποίο προσφέρει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, οπότε η 

τιµή της παραµέτρου του µορφοτύπου ισούται µε fixed fixed_broadband. Και για της περιπτώσεις αυτές ο 

αλγόριθµος εντοπίζει τα προϊόντα για τα οποία η τιµή της παραµέτρου εισόδου του χρήστη περιλαµβάνεται στην τιµή 

της παραµέτρου του µορφοτύπου. 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Κωδικοί προϊόντων, (Prd_ID) που πληρούν τα κριτήρια επιλογής 

 

7.4. [Επιλογή Προϊόντων µε Διάρκεια	Συμβολαίου � {n}]: 

Η διαδικασία αποσκοπεί στην επιλογή προϊόντων µε διάρκεια συµβολαίου µικρότερης ή ίσης τιµής n, όπου n 

παράµετρος εισόδου της διαδικασίας. 

∆εδοµένα Εισόδου: 
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� n: ∆ιάρκεια Συµβολαίου  (CommitmentDuration_inMonths) 

∆ιαδικασία: Ο αλγόριθµος, επιλέγει τα προϊόντα για τα οποία το στοιχείο (element) 

CommitmentDuration_inMonths λαµβάνει τιµή µικρότερη ή ίση µε την τιµή εισόδου n. 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Κωδικοί προϊόντων, (Prd_ID) που πληρούν τα κριτήρια επιλογής 

7.5. [Επιλογή Προϊόντων µε Πρόσβαση (Είδος Γραµµής)]: 

Η διαδικασία αποσκοπεί στην επιλογή προϊόντων τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες µέσω του είδους γραµµής που 

ορίζεται ως τιµή εισόδου στη διαδικασία 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Είδος Γραµµής (TypeOfAccess) 

∆ιαδικασία: Ο αλγόριθµος, επιλέγει τα προϊόντα για τα οποία το στοιχείο (element) TypeOfAccess λαµβάνει 

τιµή που αντιστοιχεί στην τιµή εισόδου σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 Τιµή Εισόδου Τιµή Παραµέτρου Μορφοτύπου 

TypeOfAccess Απλή Τηλεφωνική Γραµµή PSTN | Mixed 

ISDN ISDN | Mixed 

Πίνακας 5.2. Είδος Τηλεφωνικής Γραµµής 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Κωδικοί προϊόντων, (Prd_ID) που πληρούν τα κριτήρια επιλογής 

7.6. [Επιλογή Προϊόντων µε (Φ) Κανάλια Φωνής]: 

Η διαδικασία αποσκοπεί στην επιλογή προϊόντων τα οποία προσφέρουν τα κανάλια φωνής που ορίζονται ως τιµή 

εισόδου της διαδικασίας. 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Φ= Αριθµός Καναλιών Φωνής 

∆ιαδικασία: Ο αλγόριθµος, επιλέγει τα προϊόντα για τα οποία το άθροισµα των τιµών των στοιχείων (elements) 

NumberOfVoiceChannels και ExtraVoiceChannels λαµβάνει τιµή ίση µε την τιµή εισόδου της διαδικασίας. 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Κωδικοί προϊόντων, (Prd_ID) που πληρούν τα κριτήρια επιλογής 
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7.7. [Επιλογή Προϊόντων µε Ταχύτητα Λήψης(n)]: 

Η διαδικασία αποσκοπεί στην επιλογή προϊόντων τα οποία προσφέρουν ταχύτητα λήψης δεδοµένων ίση ή 

µεγαλύτερη της τιµής εισόδου της διαδικασίας 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� n= ταχύτητα λήψης 

∆ιαδικασία: Ο αλγόριθµος, επιλέγει τα προϊόντα για τα οποία το στοιχείο (element) DownloadSpeed λαµβάνει 

τιµή ίση ή µεγαλύτερη της τιµής εισόδου n της διαδικασίας. 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Κωδικοί προϊόντων, (Prd_ID) που πληρούν τα κριτήρια επιλογής 

 

7.8. [Επιλογή Οµάδων και Συσχετιζόµενων Υπηρεσιών]: 

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στον εντοπισµό των διαφορετικών διακριτών οµάδων υπηρεσιών που υφίστανται 

για κάθε προϊόν, καθώς και τα στοιχεία των συσχετιζόµενων υπηρεσιών, δηλαδή των υπηρεσιών η κατανάλωση 

των οποίων εξαρτάται από την κατανάλωση άλλων υπηρεσιών. 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Κωδικοί προϊόντων, (Prd_ID) που πληρούν τα κριτήρια επιλογής 

∆ιαδικασία: Ο αλγόριθµος συλλέγει όλες τις τιµές που λαµβάνει η παράµετρος Group_ID, η οποία βρίσκεται 

εµφωλευµένη στο στοιχείο ProductUsage -> Service -> Allowance , για το σύνολο των υπηρεσιών (Service), 

τα οποία ορίζονται για το προϊόν.  

Επίσης, ο Αλγόριθµος συλλέγει για το σύνολο των προσφερόµενων υπηρεσιών τις τιµές που λαµβάνει η 

παράµετρος allowanceDependence, η οποία βρίσκεται εµφωλευµένη στο στοιχείο ProductUsage -> 

Service -> Allowance-> VolumeOfAllowance. 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Στοιχεία χρήσης υπηρεσιών (Service) για κάθε τιµή της παραµέτρου Group_ID. 

� Στοιχεία ενσωµατωµένης αξίας (Allowance) για κάθε τιµή της παραµέτρου allowanceDependence. 

 

7.9. [Επιλογή Υπηρεσίας (Είδους)]: 

Η διαδικασία επιλέγει τα στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας συγκεκριµένου είδους, όπου το είδος αποτελεί 

παράµετρο εισόδου της διαδικασίας. 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Κωδικός προϊόντος (Prd_ID) 
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� Είδος Υπηρεσίας (TypeOfService) 

∆ιαδικασία: Ο αλγόριθµος επιλέγει τα στοιχεία χρήσης Service  για τα οποία η τιµή του στοιχείου (element) 

TypeOfService, το οποίο είναι εµφωλευµένο στο στοιχείο ProductUsage  ->Service->TypeOfService, 

αντιστοιχίζεται µε την τιµή εισόδου, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 Τιµή Εισόδου Τιµή Παραµέτρου Μορφοτύπου 

TypeOfService Υπηρεσίες Χρόνου Οµιλίας VoiceCall 

Υπηρεσίες Μηνυµάτων SMS 

Υπηρεσίες Εικονοµηνυµάτων MMS 

Υπηρεσίες ∆εδοµένων Data 

Πίνακας 5.3. Είδος Υπηρεσίας 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Για συγκεκριµένο προϊόν, οι υπηρεσίες που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου TypeOfService 

7.10. [Επιλογή Τύπου ∆ικτύου (∆ίκτυο) Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης] 

Η διαδικασία επιλέγει τα προϊόντα µε βάση την τεχνολογία του δικτύου κινητής που υποστηρίζουν (2G/3G/4G). 

 ∆εδοµένα Εισόδου: 

� ∆ίκτυο = Τύπος δικτύου Κινητής (TypeOfMobileNetwork) 

∆ιαδικασία: Ο αλγόριθµος επιλέγει τα προϊόντα ανάλογα µε την τιµή που λαµβάνει η παράµετρος 

TypeOfMobileNetwork. Οι τιµές που µπορεί να λάβει η παράµετρος είναι οι ακόλουθες: 

 Τιµή Εισόδου Τιµή Παραµέτρου Μορφοτύπου 

TypeOfMobileNetwork 2G 2G 

3G 3G 

4G 4G 

Πίνακας 5.4. Τύπος ∆ικτύου Κινητής Ευρυζωνικότητας 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Κωδικός προϊόντος (Prd_ID) 

7.11. [Επιλογή Υπηρεσίας (Μέσου Πρόσβασης)]: 

Η διαδικασία επιλέγει τα στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας, η οποία προσφέρεται µέσω συγκεκριµένου µέσου 

πρόσβασης, όπου το µέσο πρόσβασης αποτελεί παράµετρο εισόδου της διαδικασίας. 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Κωδικός προϊόντος (Prd_ID) 

� Μέσο Πρόσβασης Υπηρεσίας (ServiceOrigination) 
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∆ιαδικασία: Ο αλγόριθµος επιλέγει τα στοιχεία χρήσης Service  για τα οποία η τιµή του στοιχείου (element) 

ServiceOrigination, το οποίο είναι εµφωλευµένο στο στοιχείο ProductUsage  ->Service-> 

ServiceOrigination , αντιστοιχίζεται µε την τιµή εισόδου, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 Τιµή Εισόδου Τιµή Παραµέτρου Μορφοτύπου 

ServiceOrigination Προϊόντα Κινητής mobile_prepaid | 

mobile_postpaid| 

mobile_prepaid  mobile_postpaid 

Προϊόντα Κινητής Συµβολαίου mobile_postpaid| 

mobile_prepaid  mobile_postpaid 

Προϊόντα Προπληρωµένης Κινητής 

Τηλεφωνίας 

mobile_ prepaid | 

mobile_prepaid  mobile_postpaid 

Προϊόντα Σταθερής Fixed |homezone | officezone 

Προϊόντα Σταθερής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης 

fixed_broadband  

Προϊόντα Mobile Broadband mobile_broadband_prepaid|  

mobile_broadband_postpaid| 

mobile_broadband_prepaid 

mobile_broadband_postpaid 

Προϊόντα Συνδροµητικής 

Τηλεόρασης 

IPTV |  

mobileTV |  

satelliteTV  

Πίνακας 5.5. Μέσο Πρόσβασης Υπηρεσίας 

 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Για συγκεκριµένο προϊόν, οι υπηρεσίες που πληρούν τις προϋποθέσεις του στοιχείου 

ServiceOrigination 

 

7.12. [Επιλογή ∆ιακριτών Οµάδων Υπηρεσιών] 

Η διαδικασία αποσκοπεί στον εντοπισµό των διακριτών οµάδων υπηρεσιών που προσφέρονται ταυτοχρόνως από 

το προϊόν. 

∆εδοµένα Εισόδου 

� Κωδικός Οµάδας µεταξύ διακριτών οµάδων υπηρεσιών 

Ο Αλγόριθµος εκτελεί την διαδικασία [Επιλογή Οµάδων και Συσχετιζόµενων Υπηρεσιών], ώστε να εντοπισθούν οι 

διαφορετικές οµάδες υπηρεσιών που υφίστανται για το προϊόν. Σηµειώνεται πως κοινό Group_ID µεταξύ 

υπηρεσιών υποδηλώνει την ταυτόχρονη παροχή αυτών από το προϊόν , ενώ διαφορετικό Group_ID µεταξύ 

οµάδων υπηρεσιών υποδηλώνει πως η παροχή µιας οµάδας υπηρεσιών αποκλείει την ταυτόχρονη παροχή των 

υπολοίπων.  

Για τις περιπτώσεις όπου το προϊόν προσφέρει εναλλακτικές οµάδες υπηρεσιών (διαφορετικό Group_ID), 

θεωρείται πως το προϊόν αποτελείται από υποπροϊόντα, κάθε ένα εκ των οποίων περιλαµβάνει µια εναλλακτική 
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οµάδα υπηρεσιών. Εποµένως, ο αλγόριθµος  εξετάζει κάθε υποπροϊόν µε τον ίδιο τρόπο που εξετάζει κάθε 

διακριτό προϊόν που ορίζεται στη Βάση ∆εδοµένων του Συστήµατος. Συγκεκριµένα, ελέγχει ποιο από τα 

υποπροϊόντα καλύπτουν τα είδη υπηρεσιών/κριτήρια που έχει ορίσει ο χρήστης. Αν τα κριτήρια του χρήστη 

ικανοποιούνται από περισσότερα από ένα υποπροϊόντα, ο αλγόριθµος τιµολογεί την χρήση για κάθε ένα εξ 

αυτών. Ως τελικό κόστος του αρχικού προϊόντος θεωρείται η ελάχιστη τιµή µεταξύ των διαφορετικών 

υποπροϊόντων που εξετάσθηκαν και ως παροχές του προϊόντος η οµάδα υπηρεσιών για την οποία υπολογίσθηκε 

το ελάχιστο κόστος. Για παράδειγµα, έστω προϊόν το οποίο προσφέρει 100’ λεπτά οµιλίας και 50 SMS προς όλα τα 

δίκτυα κινητής ή 1000 λεπτά οµιλίας και 100 SMS προς κινητά ίδιου παρόχου. Ο Αλγόριθµος θεωρεί πως το 

βασικό προϊόν αποτελείται από δύο υποπροϊόντα, το ένα εκ των οποίων προσφέρει 100’ λεπτά οµιλίας και 50 SMS 

προς όλα τα δίκτυα κινητής και το άλλο προσφέρει 1000 λεπτά οµιλίας και 100 SMS προς κινητά ίδιου παρόχου. 

Η τιµολόγηση της χρήσης που έχει ορισθεί από τον χρήστη στην εφαρµογή γίνεται και για τα δύο υποπροϊόντα. 

Έστω ότι το κόστος χρήσης που υπολογίζεται για το πρώτο υποπροϊόν είναι µικρότερο του κόστους του δεύτερου. 

Τότε, στα τελικά αποτελέσµατα του Συστήµατος θα εµφανισθεί το βασικό προϊόν µε κόστος την ελάχιστη τιµή 

που έχει υπολογισθεί (δηλαδή το κόστος του πρώτου υποπροϊόντος) και παροχές 100’ λεπτά οµιλίας και 50 SMS. 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Για συγκεκριµένο προϊόν, τα στοιχεία  χρήσης των υπηρεσιών (Service), τα οποία δύναται να παρέχονται 

ταυτόχρονα από το προϊόν. 

 

7.13. [Επιλογή Στοιχείων Χρήσης Υπηρεσίας]: 

Η διαδικασία εντοπίζει τα στοιχεία χρήσης της κατάλληλης υπηρεσίας επιλέγοντας το στοιχείο Service το οποίο 

είναι εµφωλευµένο στο στοιχείο ProductUsage->Service 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Κωδικός προϊόντος (Prd_ID) 

� Είδος Υπηρεσίας (TypeOfService) 

� Μέσο Πρόσβασης Υπηρεσίας (ServiceOrigination) 

� Κωδικός Οµάδας (Group_ID) 

∆ιαδικασία: Για τον εντοπισµό των διαφορετικών διακριτών οµάδων υπηρεσιών που προσφέρονται ταυτόχρονα 

από το προϊόν, ο Αλγόριθµος καλεί την διαδικασία [Επιλογή ∆ιακριτών Οµάδων Υπηρεσιών]. Για κάθε µια οµάδα 

υπηρεσιών, εντοπίζεται η κατάλληλη υπηρεσία (Service) µε τον εντοπισµός του κατάλληλου τύπου υπηρεσίας 

σύµφωνα µε τη διαδικασία   [Επιλογή Υπηρεσίας (Είδους)] και του τύπου µέσου πρόσβασης της υπηρεσίας 

σύµφωνα µε τη διαδικασία [Επιλογή Υπηρεσίας (Μέσου Πρόσβασης)]. 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Για συγκεκριµένο προϊόν, οι υπηρεσίες (Service) που προσφέρονται ταυτόχρονα και πληρούν 

ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις των στοιχείων TypeOfService και ServiceOrigination 

 



 

  

 

 

 175 

7.14. [Επιλογή Στοιχείων Βασικής Χρέωσης (Προέλευσης)]:  

Η διαδικασία επιλέγει τα στοιχεία της βασικής χρέωσης, τα οποία βρίσκονται στο στοιχείο Charge 

(ProductUsage->Service ->Charge), σύµφωνα µε την προέλευση της χρέωσης που ζητείται σε κάθε 

περίπτωση. 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Κωδικός προϊόντος (Prd_ID) 

� Προέλευση Χρέωσης (chargeOrigination) 

∆ιαδικασία: Ο αλγόριθµος επιλέγει το στοιχείο Charge για το οποίο το στοιχείο (element)  chargeOrigination, 

το οποίο βρίσκεται εµφωλευµένο µέσα στο στοιχείο:  

ProductUsage -> Service -> Charge-> chargeOrigination  

αντιστοιχίζεται µε την τιµή εισόδου, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 Τιµή Εισόδου Τιµή Παραµέτρου Μορφοτύπου 

chargeOrigination Προϊόντα Κινητής mobile_prepaid | 

mobile_postpaid| 

mobile_prepaid  mobile_postpaid 

Προϊόντα Κινητής Συµβολαίου mobile_postpaid| 

mobile_prepaid  mobile_postpaid 

Προϊόντα Προπληρωµένης Κινητής 

Τηλεφωνίας 

mobile_ prepaid | 

mobile_prepaid  mobile_postpaid 

Προϊόντα Σταθερής Fixed |homezone | officezone 

Προϊόντα Σταθερής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης 

fixed_broadband  

Προϊόντα Mobile Broadband mobile_broadband_prepaid|  

mobile_broadband_postpaid| 

mobile_broadband_prepaid 

mobile_broadband_postpaid 

Προϊόντα Συνδροµητικής 

Τηλεόρασης 

IPTV |  

mobileTV |  

satelliteTV  

Πίνακας 5.6. Προέλευση Χρέωσης 

 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Για συγκεκριµένο προϊόν, τα στοιχεία χρέωσης (Charge) που πληρούν τις προϋποθέσεις προέλευσης 

(chargeOrigination) 
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7.15. [Επιλογή Στοιχείων Βασικής Χρέωσης (Προορισµού)]:  

Η διαδικασία επιλέγει τα στοιχεία της βασικής χρέωσης, τα οποία βρίσκονται στο στοιχείο Charge 

(ProductUsage->Service ->Charge), σύµφωνα µε τον προορισµό της χρέωσης που ζητείται σε κάθε 

περίπτωση. 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Κωδικός προϊόντος (Prd_ID) 

� Προορισµός Χρέωσης (chargeDestination) 

∆ιαδικασία: Ο αλγόριθµος επιλέγει το στοιχείο Charge για το οποίο το στοιχείο (element)chargeDestination, 

το οποίο βρίσκεται εµφωλευµένο στο στοιχείο  

ProductUsage -> Service -> Charge-> chargeDestination  

αντιστοιχίζεται µε την τιµή εισόδου, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 Τιµή Εισόδου Τιµή Παραµέτρου Μορφοτύπου 

chargingDestination Υπηρεσία προς Εθνικό ∆ίκτυο national 

Υπηρεσία προς ∆ιεθνές ∆ίκτυο  international 

Υπηρεσία προς Κινητά national_mobile | Prepaid Postpaid  

Υπηρεσία προς Σταθερά national_fixed_all | 

national_fixed_local 

national_fixed_long  

Υπηρεσία προς ∆ιεθνή Σταθερά International | international_fixed  

Υπηρεσία προς ∆ιεθνή Κινητά International | international_ mobile  

Υπηρεσία προς Ενδοεταιρικά 

Σταθερά 

Intracompany national_fixed_all | 

Intracompany national_fixed_local 

national_fixed_long  

Υπηρεσία προς Ενδοεταιρικά 

Κινητά 

Intracompany national_mobile | 

Intracompany Prepaid Postpaid  

Ίδιος Πάροχος/Εντός ∆ικτύου OnNet 

Ίδιο Προϊόν OnProduct  

Συγκεκριµένο Πάροχο COSMOLINE|COSMOTE|ON_TELE

COMS|VOICENET|VODAFONE|ΟΤΕ

|FORTHNET|HOL|CYTA|WIND 

Πίνακας 5.7. Προορισµός Χρέωσης 

 

Σηµειώνεται πως ενδέχεται να υπάρξουν συνδυασµοί τιµών παραµέτρων µορφοτύπου, οι οποίοι είναι οι 

ακόλουθοι: 

� Συγκεκριµένος Πάροχος & Υπηρεσία προς Σταθερά  

� Συγκεκριµένος Πάροχος & Υπηρεσία προς Κινητά 

� Συγκεκριµένος Πάροχος & Υπηρεσία προς Ενδοεταιρικά Σταθερά 
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� Συγκεκριµένος Πάροχος & Υπηρεσία προς Ενδοεταιρικά Κινητά 

� Υπηρεσία προς Σταθερά & Υπηρεσία προς Κινητά 

� Υπηρεσία προς ∆ιεθνή Σταθερά & Υπηρεσία προς ∆ιεθνή Κινητά 

� Υπηρεσία προς Ενδοεταιρικά Σταθερά & Υπηρεσία προς Ενδοεταιρικά Κινητά 

� Ίδιος Πάροχος & Υπηρεσία προς Σταθερά  

� Ίδιος Πάροχος & Υπηρεσία Οµιλίας προς Κινητά  

� Ίδιος Πάροχος & Υπηρεσία προς Ενδοεταιρικά Σταθερά  

� Ίδιος Πάροχος & Υπηρεσία προς Ενδοεταιρικά Κινητά  

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το στοιχείο Charge που θα επιλεχθεί είναι αυτό η παράµετρος chargingDestination 

λαµβάνει συνδυασµό των µεµονωµένων τιµών, ανάλογα των τιµών εισόδου που περιλαµβάνονται.  

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Για συγκεκριµένο προϊόν, τα στοιχεία χρέωσης (Charge) που πληρούν τις προϋποθέσεις προορισµού 

(chargeDestination) 

7.16. [Επιλογή Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] 

Η διαδικασία επιλέγει το κατάλληλο στοιχείο (element) Charge σε συγκεκριµένο προϊόν και συγκεκριµένη 

υπηρεσία, µε βάση τον τύπο της υπηρεσίας (TypeOfService) , την προέλευση της χρέωσης 

(chargeOrigination) τον προορισµό της χρέωσης (chargeDestination) καθώς και το είδος της χρέωσης, το 

οποίο βρίσκεται µέσα στο στοιχείο Charge (ProductUsage->Service ->Charge). 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Κωδικός προϊόντος (Prd_ID) 

� Υπηρεσία (Service) 

� Προέλευση Χρέωσης (chargeOrigination) 

� Προορισµός Χρέωσης (chargeDestination) 

� Είδος Χρέωσης (chargingParams) 

∆ιαδικασία: Ο Αλγόριθµος καλεί πρώτα τις διαδικασίες [Επιλογή Στοιχείων Βασικής Χρέωσης (Προέλευσης)] και 

[Επιλογή Στοιχείων Βασικής Χρέωσης (Προορισµού)], για τον εντοπισµό των στοιχείων χρέωσης που 

αντιστοιχούν στα δεδοµένα εισόδου του χρήστη. Για αυτά τα στοιχεία χρέωσης charge επιλέγει το στοιχείο για το 

οποίο το στοιχείο τύπος χρέωσης (chargingParams) το οποίο βρίσκεται εµφωλευµένο στο στοιχείο: 

ProductUsage -> Service -> Charge-> chargingParams 

λαµβάνει την τιµή BasicCharge 
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∆εδοµένα Εξόδου: 

� Για συγκεκριµένο προϊόν, τα στοιχεία χρέωσης (Charge) που πληρούν τις προϋποθέσεις Προέλευσης 

Χρέωσης (chargeOrigination) , Προορισµού Χρέωσης (chargeDestination)  και Είδους Χρέωσης 

(chargingParams) 

7.17. [Επιλογή Ενσωµατωµένης Αξίας (Προέλευσης)]:  

Η διαδικασία επιλέγει τα στοιχεία της ενσωµατωµένης αξίας, τα οποία βρίσκονται µέσα στο στοιχείο Allowance 

(ProductUsage->Service -> Allowance), σύµφωνα µε την προέλευση της ενσωµατωµένης αξίας που ζητείται 

σε κάθε περίπτωση. 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Κωδικός προϊόντος (Prd_ID) 

� Υπηρεσία (Service) 

� Προέλευση Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceOrigination) 

∆ιαδικασία: Ο αλγόριθµος επιλέγει το στοιχείο Allowance, για το οποίο το στοιχείο (element)  

allowanceOrigination, το οποίο βρίσκεται εµφωλευµένο στο στοιχείο  

ProductUsage -> Service -> Allowance-> VolumeOfAllowance -> allowanceOrigination  

αντιστοιχίζεται µε την τιµή εισόδου, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα 

 Τιµή Εισόδου Τιµή Παραµέτρου Μορφοτύπου 

(περιλαµβάνεται) 

allowanceOrigination Προϊόντα Κινητής mobile_prepaid | 

mobile_postpaid| 

mobile_prepaid  mobile_postpaid 

Προϊόντα Κινητής Συµβολαίου mobile_postpaid| 

mobile_prepaid  mobile_postpaid 

Προϊόντα Προπληρωµένης Κινητής 

Τηλεφωνίας 

mobile_ prepaid | 

mobile_prepaid  mobile_postpaid 

Προϊόντα Σταθερής Fixed | homezone | officezone 

Προϊόντα Σταθερής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης 

fixed_broadband  

Προϊόντα Mobile Broadband mobile_broadband_prepaid|  

mobile_broadband_postpaid| 

mobile_broadband_prepaid 

mobile_broadband_postpaid 

Προϊόντα Συνδροµητικής 

Τηλεόρασης 

IPTV |  

mobileTV |  

satelliteTV  

Πίνακας 5.8. Προέλευση Ενσωµατωµένης Αξίας 

 

∆εδοµένα Εξόδου: 
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� Για συγκεκριµένο προϊόν, τα στοιχεία ενσωµατωµένης αξίας (Allowance)  που πληρούν τις 

προϋποθέσεις προέλευσης της ενσωµατωµένης αξίας (allowanceOrigination)  

 

7.18. [Επιλογή Ενσωµατωµένης Αξίας (Προορισµού)]:  

Η διαδικασία επιλέγει τα στοιχεία της ενσωµατωµένης αξίας, τα οποία βρίσκονται µέσα στο στοιχείο Allowance 

(ProductUsage->Service -> Allowance), σύµφωνα µε τον προορισµό της ενσωµατωµένης αξίας που ζητείται 

σε κάθε περίπτωση. 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Κωδικός Προϊόντος (Prd_ID) 

� Υπηρεσία (Service) 

� Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceDestination)  

Ο αλγόριθµος επιλέγει το στοιχείο Allowance, για το οποίο το στοιχείο (element)  allowanceDestination, το 

οποίο βρίσκεται εµφωλευµένο στο στοιχείο  

ProductUsage -> Service -> Allowance-> VolumeOfAllowance ->allowanceDestination 

αντιστοιχίζεται µε την τιµή εισόδου, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 Τιµή Εισόδου Τιµή Παραµέτρου Μορφοτύπου 

(περιλαµβάνεται) 

allowanceDestination Υπηρεσία προς Εθνικό ∆ίκτυο national 

Υπηρεσία προς ∆ιεθνές ∆ίκτυο  international 

Υπηρεσία προς Κινητά national_mobile | Prepaid Postpaid  

Υπηρεσία προς Σταθερά national_fixed_all | 

national_fixed_local 

national_fixed_long  

Υπηρεσία προς ∆ιεθνή Σταθερά International | international_fixed  

Υπηρεσία προς ∆ιεθνή Κινητά International | international_ mobile  

Υπηρεσία προς Ενδοεταιρικά 

Σταθερά 

Intracompany national_fixed_all | 

Intracompany national_fixed_local 

national_fixed_long  

Υπηρεσία προς Ενδοεταιρικά 

Κινητά 

Intracompany national_mobile | 

Intracompany Prepaid Postpaid  

Ίδιος Πάροχος /Εντός ∆ικτύου OnNet  

Ίδιο Προϊόν OnProduct  

Συγκεκριµένο Πάροχο COSMOLINE|COSMOTE|ON_TELE

COMS|VOICENET|VODAFONE|ΟΤΕ

|FORTHNET|HOL|CYTA|WIND 

Πίνακας 5.9. Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας 

 

Σηµειώνεται πως ενδέχεται να υπάρξουν συνδυασµοί τιµών εισόδου, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 
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� Συγκεκριµένος Πάροχος & Υπηρεσία προς Σταθερά 

� Συγκεκριµένος Πάροχος & Υπηρεσία προς Κινητά 

� Συγκεκριµένος Πάροχος & Υπηρεσία προς Ενδοεταιρικά Σταθερά 

� Συγκεκριµένος Πάροχος & Υπηρεσία προς Ενδοεταιρικά Κινητά 

� Υπηρεσία προς Σταθερά & Υπηρεσία προς Κινητά 

� Υπηρεσία προς ∆ιεθνή Σταθερά & Υπηρεσία προς ∆ιεθνή Κινητά 

� Υπηρεσία προς Ενδοεταιρικά Σταθερά & Υπηρεσία προς Ενδοεταιρικά Κινητά 

� Ίδιος Πάροχος & Υπηρεσία προς Σταθερά  

� Ίδιος Πάροχος & Υπηρεσία Οµιλίας προς Κινητά  

� Ίδιος Πάροχος & Υπηρεσία προς Ενδοεταιρικά Σταθερά  

� Ίδιος Πάροχος & Υπηρεσία προς Ενδοεταιρικά Κινητά  

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το στοιχείο Allowance που θα επιλεχθεί είναι αυτό η παράµετρος 

allowanceDestination λαµβάνει συνδυασµό των µεµονωµένων τιµών, ανάλογα των τιµών εισόδου που 

περιλαµβάνονται. 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Για συγκεκριµένο προϊόν, τα στοιχεία ενσωµατωµένης αξίας (Allowance)  που πληρούν τις 

προϋποθέσεις προορισµού της ενσωµατωµένης αξίας (allowanceDestination)  

7.19. [Επιλογή Ενσωµατωµένης Αξίας Υπηρεσίας (Τύπου)]: 

Η διαδικασία επιλέγει τα στοιχεία της ενσωµατωµένης αξίας, τα οποία βρίσκονται µέσα στο στοιχείο Allowance 

(ProductUsage->Service -> Allowance)  , σύµφωνα µε τον είδος υπηρεσίας  που ζητείται σε κάθε περίπτωση. 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Κωδικός Προϊόντος (Prd_ID) 

� Υπηρεσία (Service) για την οποία ζητείται ενσωµατωµένη αξία 

� Τύπος Υπηρεσίας (serviceParam)  

∆ιαδικασία: Ο αλγόριθµος επιλέγει το στοιχείο Allowance, για το οποίο το στοιχείο (element)  serviceParam, 

το οποίο βρίσκεται εµφωλευµένο µέσα στο στοιχείο  

ProductUsage -> Service -> Allowance-> VolumeOfAllowance -> serviceParam 

αντιστοιχίζεται µε την τιµή εισόδου, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 Τιµή Εισόδου Τιµή Παραµέτρου Μορφοτύπου 

serviceParam Υπηρεσίες Χρόνου Οµιλίας VoiceCall 
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Υπηρεσίες Μηνυµάτων SMS 

Υπηρεσίες Εικονοµηνυµάτων MMS 

Υπηρεσίες ∆εδοµένων Data 

Πίνακας 5.10. Τύπος Υπηρεσίας Ενσωµατωµένης Αξίας 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Για συγκεκριµένο προϊόν, τα στοιχεία ενσωµατωµένης αξίας (Allowance)  που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του τύπου Υπηρεσίας  (serviceParam)  

7.20. [Επιλογή Στοιχείων Χρέωσης  Ωρών Αιχµής | Μη Αιχµής Υπηρεσίας 
Προϊόντος] 

Η συγκεκριµένη διαδικασία χρησιµοποιείται για την εύρεση στοιχείων χρέωσης (Charge) των οποίων το 

στοιχείο είδος της χρέωσης (chargingParams) λαµβάνει τις τιµές χρέωση χρήσης κατά τις ώρες αιχµής 

(ChargeOnPeak) καθώς και χρέωση χρήσης κατά τις ώρες µη αιχµής (ChargeOffPeak).  

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Κωδικός Προϊόντος (Prd_ID) 

� Υπηρεσία (Service) 

� Τύπος Υπηρεσίας (serviceParam)  

� Είδος Χρέωσης (chargingParams) = ChargeOnPeak | ChargeOffPeak 

Για τον εντοπισµό του κατάλληλου στοιχείου Charge  χρησιµοποιείται η ακόλουθη διαδικασία: 

Ο αλγόριθµος επιλέγει τα κατάλληλα στοιχεία χρέωσης τα οποία είναι εµφωλευµένα µέσα στο στοιχείο  

ProductUsage -> Service -> Charge -> chargingParams 

και τα οποία λαµβάνουν την τιµή ChargeOnPeak ή ChargeOffPeak. 

 

7.21. [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος]:  

Η συγκεκριµένη διαδικασία, χρησιµοποιείται για την εύρεση της ελάχιστης διάρκειας χρέωσης 

(MinimumCharge) , του βήµατος χρέωσης (Charging Step), του τέλους εγκαθίδρυσης κλήσης 

(CallSetupFee),του τέλους τερµατισµού κλήσης (EndCallFee) καθώς και της χρέωσης (Charge) της 

υπηρεσίας για κάθε κλιµάκωση στην οποία εµπίπτει το ύψος του χρόνου οµιλίας που επιθυµεί ο χρήστης . 

Σηµειώνεται ότι η διαδικασία αυτή εφαρµόζεσαι σε στοιχεία (elements) Charge τα οποία στο στοιχείο 

chargingParams λαµβάνουν την τιµή BasicCharge.   

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Προέλευση Χρέωσης, όπου ορίζεται σύµφωνα µε τον τύπο προϊόντος (chargeOrigination) 

� Προορισµός Χρέωσης (chargeDestination) 
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� Είδος Χρέωσης (chargingParams) 

� Μέση ∆ιάρκεια Κλήσης, όπως έχει οριστεί από το χρήστη, για κλήσεις προς κινητά ή/ και προς σταθερά  

∆ιαδικασία: Για τον εντοπισµό του κατάλληλου στοιχείου (element) Charge, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Καλείται η διαδικασία [Επιλογή Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] για την επιλογή του κατάλληλου 

στοιχείου Charge. 

Εν συνεχεία, για την εύρεση της ελάχιστης διάρκειας χρέωσης του προϊόντος σε κάθε κλίµακα, ο αλγόριθµος, 

αρχικά, εντοπίζει την πρώτη κλιµάκωση (Range) της υπηρεσίας. Ως πρώτο Range λαµβάνεται πάντα εκείνο για 

το οποίο ισχύει ότι: 

p�q�lpÒ�Ò!÷27ø1ñ = 0  

∆ηλαδή η παράµετρος LowerLimit  του στοιχείου Range είναι µηδέν. Στην συνέχεια, υπολογίζει το ΣΠΧ 

(συντελεστή προσαύξησης χρόνου) µε βάση την πρώτη κλιµάκωση του προϊόντος, θέτοντας ως ελάχιστη διάρκεια 

χρέωσης Ε  την παράµετρο MinimumCharge του πρώτου Range και την µέση διάρκεια κλήσης Ù που έχει 

εισάγει ο χρήστης, σύµφωνα µε βήµα 1 της ενότητας «Τιµολόγηση Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας» . Στην συνέχεια 

εκτελείται µια επαναληπτική διαδικασία µε σκοπό την εύρεση του αναγκαίου αριθµού κλιµακώσεων στις οποίες 

εµπίπτει το ύψος του χρόνου οµιλίας που επιθυµεί ο χρήστης.  Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας, 

αποθηκεύονται η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης, το βήµα χρέωσης καθώς και η χρέωση της υπηρεσίας. 

Η όλη διαδικασία παρουσιάζεται στη συνέχεια: 

Initialize 

Ò = 0 

 H0123�H, 

While ( H0123 � 0) 

Ò = Ò + 1 

ÙÒ&Ò�d��ℎ"l*�b = 3�!×ℎ(ÙÒ&Ò�d��ℎ"l*�÷27ø1�)  
�ℎ"l*Ò&*.!�nb = 3�!×ℎ(�ℎ"l*Ò&*.!�n÷27ø1�)  
�"��.�!dn3��b = 3�!×ℎ(�"��.�!dn3���÷27ø1b)  
Û&4�"��3��b = 3�!×ℎ(Û&4�"��3��÷27ø1b)  
�ℎ"l*�b = 3�!×ℎ(�ℎ"l*�÷27ø1b)  
.Ò'�()È"&*�b	 =	4nn�lpÒ�Ò!b-	p�q�lpÒ�Ò!b 
H[b0ûr23 =	H0123 ∗ (1 + ¾\6b)  
H[b0ûr23 =	H[b0ûr23 − ( 4nn�lpÒ�Ò!÷27ø1� − p�q�lpÒ�Ò!÷27ø1b) 
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H0123 = st�r8utu
vòóôõ�

  

End While 

i: δείκτης του εύρους (Range) από το οποίο λαµβάνονται τα στοιχεία χρέωσης  

Χ: ο χρόνος οµιλίας που έχει ορίσει ο χρήστης κατά την εισαγωγή των κριτηρίων χρήσης 

Η συνάρτηση fetch αποτελεί τη διαδικασία µε την οποία αποκτάται η ζητούµενη τιµή από τη Βάση ∆εδοµένων 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Για συγκεκριµένο προϊόν και συγκεκριµένη υπηρεσία, τα παρακάτω στοιχεία βασικής χρέωσης για κάθε 

κλιµάκωση: 

- Ελάχιστη ∆ιάρκεια Χρέωσης (MinimumCharge)  

- Βήµα Χρέωσης (Charging Step),  

- Τέλος Εγκαθίδρυσης Κλήσης (CallSetupFee), 

- Τέλος Τερµατισµού Κλήσης (EndCallFee)  

- Χρέωση (Charge) 

Αριθµητικό Παράδειγµα 

Αρχικά ∆εδοµένα: 

Ò = 0  

æ = 200  

Ù = 1	  

 (200 > 0) = TRUE 

Ò = 1  

ÙÒ&Ò�d��ℎ"l*�v = 2  

�ℎ"l*Ò&*.!�nv = 1  

�"��.�!dn3��v = 0  

Û&4�"��3��v = 0  

�ℎ"l*�v = 0,01  

.Ò'�()È"&*�v = 300 − 0 = 300  

H[b0ûr23 = 	200 ∗ (1 + 1) = 	400  
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H[b0ûr23 = 	400 − 300 = 100  

H0123 = st�r8utu
vòóôõ�

=	 vwwÝ = 50  

 (50 > 0) = TRUE 

Ò = 2  

ÙÒ&Ò�d��ℎ"l*�Ý = 1  

�ℎ"l*Ò&*.!�nÝ = 1  

�"��.�!dn3��Ý = 0  

Û&4�"��3��Ý = 0  

�ℎ"l*�Ý = 0,008  

.Ò'�()È"&*�Ý = 99999999 − 301 = 99999698  

H[b0ûr23 = 	50 ∗ (1 + 0,5) = 	75  

H[b0ûr23 = 	75 − 99999698 = −99999623  

H0123 = st�r8utu
vòóôõã

=	−66666415,333  

(-66666415,333 > 0) = FALSE 

Με βάση τα δεδοµένα εισόδου του χρήστη, για το εξεταζόµενο προϊόν βρέθηκαν δύο κλιµακώσεις χρέωσης, των 

οποίων τα στοιχεία αποθηκεύθηκαν για να χρησιµοποιηθούν στην τιµολόγηση. 

7.22. [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος 
(Παρόχου)]:  

Η διαδικασία αποσκοπεί στην εύρεση των στοιχείων βασικής χρέωσης προς συγκεκριµένο πάροχο, ο οποίος 

αποτελεί παράµετρο εισόδου της διαδικασίας. 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Προορισµός Χρέωσης (chargeDestination) και όνοµα παρόχου p 

Ο Αλγόριθµος καλεί την διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος], όπου η 

παράµετρος εισόδου Προορισµός Χρέωσης  λαµβάνει τιµή  p	  και  Εντός ∆ικτύου (onNet) ή άλλο επιτρεπτό 

συνδυασµό τιµών (όπως  όνοµα παρόχου p	 και προορισµός χρέωσης ίδιος µε την υπηρεσία για την οποία 

πραγµατοποιεί εισαγωγή δεδοµένων ο χρήστης , για παράδειγµα το ζευγάρι τιµών	Ù��Ò��°l�vÒ4�l/	Ù��Ò��	είναι 

επιτρεπτός συνδυασµός για προορισµό χρέωσης εντός δικτύου για τον συγκεκριµένο πάροχο p  αν ο χρήστης έχει 

επιλέξει χρόνο οµιλίας προς κινητά ίδιου παρόχου, ενώ είναι µη επιτρεπτός σε περίπτωση που έχει επιλέξει χρόνο 

οµιλίας προς σταθερά ίδιου παρόχου).  

Το τελικό αποτέλεσµα που προκύπτει από την διαδικασία είναι τα βασικά στοιχεία χρέωσης για τον πάροχο p: 
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ÙÒ&Ò�d��ℎ"l*�/,b 
�ℎ"l*Ò&*.!�n/,b 
�"��.�!dn3��/,b 
Û&4�"��3��/,b 
�ℎ"l*�/,b 
.Ò'�()È"&*�/,b 
Αν δεν ορίζεται χρέωση προς συγκεκριµένο πάροχο, τότε ο Αλγόριθµος καλεί την διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων 

Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος], όπου η παράµετρος εισόδου Προορισµός Χρέωσης 

(chargeDestination)  λαµβάνει τιµή τον αντίστοιχο επιθυµητό προορισµό. 

Σε αυτή την περίπτωση, για κάθε πάροχο p που ορίζεται ως παράµετρος εισόδου, τα στοιχεία χρέωσης θα είναι 

κοινά. 

Τέλος, για τις περιπτώσεις όπου δεν βρεθούν στοιχεία χρέωσης για κινητά, ο Αλγόριθµος καλεί την διαδικασία 

[Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος], όπου η παράµετρος εισόδου Προορισµός Χρέωσης  

(chargeDestination)  λαµβάνει τιµή Υπηρεσία προς Εθνικό ∆ίκτυο (national). Εποµένως και σε αυτή την 

περίπτωση για κάθε πάροχο p που ορίζεται ως παράµετρος εισόδου, τα στοιχεία χρέωσης θα είναι κοινά. 

Σηµειώνεται ότι για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, το εύρος κάθε κλιµάκωσης χρέωσης, δηλαδή η ποσότητα: 

.Ò'�()È"&*�b	 =	4nn�lpÒ�Ò!b-	p�q�lpÒ�Ò!b , 
διαµοιράζεται αναλογικά στους παρόχους οι οποίοι εµπίπτουν στην ίδια κατηγορία χρέωσης, ανάλογα µε τις 

παραµέτρους εισόδου του χρήστη. Για παράδειγµα, στην περίπτωση όπου ο χρήστης έχει δηλώσει συγκεκριµένο 

ποσοστό χρόνου οµιλίας προς ένα πάροχο, ]/, τότε για κάθε εύρος κλιµάκωσης ισχύουν τα ακόλουθα: 

Πρώτα, ελέγχεται αν το άθροισµα του προσαυξηµένου χρόνου οµιλίας των παρόχων που εµπίπτουν στο ίδιο εύρος 

κλιµάκωσης είναι µικρότερο ή ίσο από το εύρος της κλιµάκωσης. ∆ηλαδή ελέγχεται αν: 

[∑ æ/,bf1 + ¾\6/,vg + ∑æ0,b (1 + ¾\60,v)] 	� 	4nn�lpÒ�Ò!b 	-	p�q�lpÒ�Ò!b 
 Αν ισχύει αυτό, τότε: 

.Ò'�()È"&*�/,b = æ/,b  

.Ò'�()È"&*�0,b = æ0,b  

Αν το άθροισµα αυτό υπερβαίνει το εύρος της κλιµάκωσης, τότε το αυτό διαµοιράζεται στους παρόχους ως εξής: 

.Ò'�()È"&*�/,b	 =	(4nn�lpÒ�Ò!b 	-	p�q�lpÒ�Ò!b) ∗ d/  

.Ò'�()È"&*�0,b	 =	(4nn�lpÒ�Ò!b	-	p�q�lpÒ�Ò!b) ∗ \0  

∆ηλαδή, ο διαµοιρασµός γίνεται µε βάση τα ποσοστά που αντιστοιχούν σε κάθε πάροχο. 
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∆εδοµένα Εξόδου: 

� Για συγκεκριµένο προϊόν και συγκεκριµένη υπηρεσία, τα παρακάτω στοιχεία βασικής χρέωσης για κάθε 

κλιµάκωση: 

- Ελάχιστη ∆ιάρκεια Χρέωσης (MinimumCharge)  

- Βήµα Χρέωσης (Charging Step),  

- Τέλος Εγκαθίδρυσης Κλήσης (CallSetupFee), 

- Τέλος Τερµατισµού Κλήσης (EndCallFee)  

- Χρέωση (Charge) 

7.23. [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος Εντός 
∆ικτύου]:  

Η διαδικασία αποσκοπεί στην εύρεση των στοιχείων βασικής χρέωσης εντός δικτύου, ο οποίος αποτελεί 

παράµετρο εισόδου της διαδικασίας. 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Προορισµός Χρέωσης (chargeDestination)  

Ο Αλγόριθµος καλεί την διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος], 

όπου η παράµετρος εισόδου Προορισµός Χρέωσης (chargeDestination)  λαµβάνει τιµή  onNet. 

Το τελικό αποτέλεσµα που προκύπτει από την διαδικασία είναι τα βασικά στοιχεία χρέωσης εντός δικτύου. 

Αν δεν ορίζεται χρέωση εντός δικτύου, τότε ο Αλγόριθµος καλεί την διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Βασικής 

Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος], όπου η παράµετρος εισόδου Προορισµός Χρέωσης  λαµβάνει τιµή 

Υπηρεσία προς Κινητά (national_mobile | Prepaid Postpaid), µε δεδοµένα εξόδου τις ίδιες παραµέτρους. 

Τέλος, για τις περιπτώσεις όπου δεν βρεθούν στοιχεία χρέωσης για κινητά, ο Αλγόριθµος καλεί την διαδικασία 

[Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος], όπου η παράµετρος εισόδου Προορισµός 

Χρέωσης  λαµβάνει τιµή Υπηρεσία προς Εθνικό ∆ίκτυο (national). Και σε αυτή την περίπτωση οι παράµετροι 

εξόδου παραµένουν οι ίδιες µε τις προαναφερόµενες. 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Για συγκεκριµένο προϊόν και συγκεκριµένη υπηρεσία, τα παρακάτω στοιχεία βασικής χρέωσης για κάθε 

κλιµάκωση: 

- Ελάχιστη ∆ιάρκεια Χρέωσης (MinimumCharge)  

- Βήµα Χρέωσης (Charging Step),  

- Τέλος Εγκαθίδρυσης Κλήσης (CallSetupFee), 

- Τέλος Τερµατισµού Κλήσης (EndCallFee)  
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- Χρέωση (Charge) 

7.24. [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας]: 

Η διαδικασία εντοπίζει το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας για το είδος υπηρεσίας, προέλευσης καθώς και 

προορισµού, τα οποία ζητούνται σε κάθε περίπτωση.  

∆εδοµένα Εισόδου 

� Προέλευση Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceOrigination) 

� Είδος Υπηρεσίας Ενσωµατωµένης Αξίας (typeOfService) 

� Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceDestination) 

� Τιµή παραµέτρου allowanceDependence 

� Υπηρεσία (Service) 

∆ιαδικασία: Για τον εντοπισµό του κατάλληλου στοιχείου (element)  Allowance, απαιτείται αρχικά ο εντοπισµός 

του κατάλληλου στοιχείου (element) Service. 

Για Υπηρεσίες εντός Ελλάδος, το κατάλληλο στοιχείο Υπηρεσίας (Service)  εντοπίζεται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία [Επιλογή Στοιχείων Χρήσης Υπηρεσίας].  

Για Υπηρεσία Περιαγωγής, το κατάλληλο στοιχείο Υπηρεσίας (Service)  εντοπίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

[Επιλογή Υπηρεσίας Περιαγωγής (Ζώνης)]. 

Για Υπηρεσία προς ∆ιεθνείς Προορισµούς, το κατάλληλο στοιχείο Υπηρεσίας (Service)  εντοπίζεται σύµφωνα µε 

τη διαδικασία [Επιλογή Υπηρεσίας ∆ιεθνούς Χρήσης (Ζώνης)]. 

Εφόσον έχει εντοπισθεί το κατάλληλο στοιχείο (element) Service, ο αλγόριθµος  ελέγχει για την ύπαρξη ενός ή 

περισσότερων στοιχείων (elements) Allowance, στο οποίο περιγράφεται το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας 

στο στοιχείο VolumeOfAllowance τα στοιχεία του οποίου είναι εµφωλευµένα ως εξής: 

ProductUsage -> Service -> Allowance -> VolumeOfAllowance 

Τα στοιχεία που συνθέτουν το στοιχείο VolumeOfAllowance, αφορούν τη προέλευση της  ενσωµατωµένης 

αξίας (allowanceOrigination ), το είδος υπηρεσίας την οποία αφορά η ενσωµατωµένη αξία (serviceParam)  

και τέλος τον προορισµό της ενσωµατωµένης αξίας (allowanceDestination). Για τον εντοπισµό των παραπάνω 

ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Ο αλγόριθµος, ελέγχει αν υπάρχει στοιχείο allowanceOrigination που να αφορά τη προέλευση που ζητείται σε 

κάθε περίπτωση σύµφωνα µε την διαδικασία [Επιλογή Ενσωµατωµένης Αξίας (Προέλευσης)]. Αν δεν εντοπισθεί, 

θεωρείται ότι "���q"&×�±��d�� = 0. 

Αν εντοπισθεί προέλευση, ο Αλγόριθµος ελέγχει αν υπάρχει στοιχείο  serviceParam που να αφορά το είδος 

υπηρεσίας που ζητείται σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε την διαδικασία [Επιλογή Ενσωµατωµένης Αξίας 

Υπηρεσίας (Τύπου)]. Αν δεν εντοπισθεί, θεωρείται ότι "���q"&×�±��d�� = 0.  
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Εν συνεχεία και εφόσον εντοπισθεί το κατάλληλο είδος υπηρεσίας, ο αλγόριθµος ελέγχει αν υπάρχει στοιχείο 

allowanceDestination, που να καλύπτει το είδος προορισµού της ενσωµατωµένης αξίας που ζητείται σε κάθε 

περίπτωση, σύµφωνα µε την διαδικασία [Επιλογή Ενσωµατωµένης Αξίας (Προορισµού)]. 

Το µέγεθος ενσωµατωµένης αξίας ορίζεται η τιµή του στοιχείου allowanceVolume το οποίο βρίσκεται 

εµφωλευµένο µέσα στο στοιχείο 

ProductUsage -> Service -> Allowance -> VolumeOfAllowance -> allowanceVolume 

δηλαδή,  "���q"&×�±��d��  = allowanceVolume 

Η διαδικασία, εν τέλει, ελέγχει την τιµή της παραµέτρου allowanceDependence. Σε περίπτωση που ισούται µε 

TRUE, καλείται η διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας για Εξαρτώµενες Υπηρεσίες] και ως 

τελικό µέγεθος ενσωµατωµένης αξίας για την υπηρεσίας θεωρείται η τιµή που προκύπτει από την καλούµενη 

διαδικασία. Αν η τιµή της παραµέτρου allowanceDependence ισούται µε FALSE, ισχύει "���q"&×�±��d��  = 

allowanceVolume. 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Για συγκεκριµένο προϊόν και είδος υπηρεσίας, το ύψος της ενσωµατωµένης αξίας (SizeOfRange� = 

allowanceVolume)  που αντιστοιχεί στις παραµέτρους εισόδου του χρήστη  

7.25. [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά (Παρόχου)]: 

Η διαδικασία εντοπίζει το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας προς κινητά συγκεκριµένου παρόχου p	

∆εδοµένα Εισόδου 

� Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceDestination) και  Όνοµα Παρόχου p 

� Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας που έχει δηλώσει ο χρήστης για κάθε πάροχο 

� Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά που έχει ορισθεί 

� Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά που έχει ορισθεί 

� Μερίδια Αγοράς Παρόχων Κινητής Τηλεφωνίας 

Αρχικά, ο αλγόριθµος καλεί την διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος 

εισόδου Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceDestination) λαµβάνει τιµή  Όνοµα Παρόχου p, Εντός 

∆ικτύου (onNet) ή επιτρεπτό συνδυασµό τιµών ( οι επιτρεπτές τιµές ορίζονται αντίστοιχα µε την διαδικασία 

[Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)] ) 

Το τελικό αποτέλεσµα που προκύπτει από την διαδικασία είναι το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας για τον 

πάροχο p: 

yÒ'�()È"&*�/,v = "���q"&×�±��d��  

Αν δεν προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία προς συγκεκριµένο πάροχο, ο αλγόριθµος καλεί την διαδικασία [Eύρεση 

Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος εισόδου (allowanceDestination)  λαµβάνει τη τιµή 
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Υπηρεσία προς Κινητά (national_mobile | Prepaid Postpaid) . Εάν υπάρχει, τότε το µέγεθος της 

ενσωµατωµένης αξίας του παρόχου p ορίζεται ως εξής: 

Πρώτα, ελέγχεται αν το άθροισµα του προσαυξηµένου χρόνου οµιλίας των παρόχων που εµπίπτουν στην ίδια 

ενσωµατωµένη αξία  είναι µικρότερο ή ίσο από το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας. ∆ηλαδή ελέγχεται αν: 

[∑ æ/,v (1 + ¾\6/,v) + ∑ æ0,v (1 + ¾\60,v)] 	� 	"���q"&×�±��d��  

 Αν ισχύει αυτό, τότε: 

.Ò'�()È"&*�/,v = æ/,v  

.Ò'�()È"&*�0,v = æ0,v  

Αν το άθροισµα αυτό υπερβαίνει το εύρος της κλιµάκωσης, τότε το αυτό διαµοιράζεται στους παρόχους ως εξής: 

 yÒ'�()È"&*�/,v = "���q"&×�±��d�� ∗ d/, όπου d/τo ποσοστό του χρόνου οµιλίας προς το συγκεκριµένο πάροχο 

p	που έχει δηλώσει ο χρήστης 

yÒ'�()È"&*�0,v = "���q"&×�±��d�� ∗ ./7`0_23bh1i, όπου ./�þrýtu��s�τα µερίδια αγοράς των υπόλοιπων παρόχων r 
κινητής τηλεφωνίας. 

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που η υπηρεσία αφορά µηνύµατα (SMS), ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία 

Κατόπιν, ο αλγόριθµος καλεί εκ νέου την διαδικασία [Eύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η 

παράµετρος εισόδου «Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας» λαµβάνει την τιµή Υπηρεσία προς Εθνικό ∆ίκτυο 

(national). Στην περίπτωση αυτή καθώς είναι άγνωστο αν η ενσωµατωµένη αξία αφορά σε κινητά ή σταθερά, ο 

αλγόριθµος εντοπίζει τους χρόνους οµιλίας που έχουν δηλωθεί από τον χρήστη προς σταθερά και προς κινητά και 

εφαρµόζει την αναλογία που προκύπτει από τους δύο χρόνους που έχει ορίσει ο χρήστης στην ενσωµατωµένη 

αξία του προϊόντος. ∆ηλαδή αν ο χρήστης έχει δηλώσει Y λεπτά προς κινητά και W λεπτά προς σταθερά τότε το zzò{ ∗ allowanceVolume του προϊόντος θα χρησιµοποιηθεί σε κινητά και το 
{zò	{ ∗allowanceVolume σε σταθερά. 

Έπειτα στις τιµές αυτές εφαρµόζονται τα µερίδια αγοράς των παρόχων . 

∆εδοµένα Εξόδου 

� ∆ιαθέσιµη Ενσωµατωµένη Αξία,  sizeOfRange�,v  προς Πάροχο Κινητής p 

7.26. [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Σταθερά (Παρόχου)]: 

Η διαδικασία εντοπίζει το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας προς σταθερά συγκεκριµένου παρόχου p	

∆εδοµένα Εισόδου 

� Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας και Όνοµα Παρόχου p 

� Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας που έχει δηλώσει ο χρήστης για κάθε πάροχο 

� Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά που έχει δηλώσει ο χρήστης 

� Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά που έχει δηλώσει ο χρήστης 
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� Μερίδια Αγοράς Παρόχων Κινητής Τηλεφωνίας 

 

Αρχικά, ο αλγόριθµος καλεί την διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος 

εισόδου Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας  (allowanceDestination) λαµβάνει τιµή  Όνοµα Παρόχου p, Εντός 

∆ικτύου(onNet) ή επιτρεπτό συνδυασµό τιµών ( οι επιτρεπτές τιµές ορίζονται αντίστοιχα µε την διαδικασία 

[Εύρεση Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος (Παρόχου)] ).  

Το τελικό αποτέλεσµα που προκύπτει από την διαδικασία είναι το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας για τον 

πάροχο p: 

yÒ'�()È"&*�/,v = "���q"&×�±��d��  

Αν δεν προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία προς συγκεκριµένο πάροχο, ο αλγόριθµος καλεί την διαδικασία [Eύρεση 

Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος εισόδου Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας  λαµβάνει τη 

τιµή Υπηρεσία προς Σταθερά (national_fixed_all | national_fixed_local national_fixed_long) . Εάν 

υπάρχει, τότε το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας του παρόχου p ορίζεται ως εξής: 

yÒ'�()È"&*�/,v = "���q"&×�±��d�� ∗ ±/, όπου ±/τo ποσοστό του χρόνου οµιλίας προς το συγκεκριµένο πάροχο p	
που έχει δηλώσει ο χρήστης 

 yÒ'�()È"&*�0,v = "���q"&×�±��d�� ∗ 4/0123, όπου 4/rstuτo µερίδιο αγοράς του παρόχου p σταθερής τηλεφωνίας. 

Στην περίπτωση κλήσεων από σταθερά προς σταθερά, εάν ο χρήστης έχει δηλώσει G λεπτά προς αστικά και J 

λεπτά προς υπεραστικά τότε το  
}}ò~ ∗allowanceVolume του προϊόντος θα χρησιµοποιηθεί προς αστικά και το 

~}ò	~ ∗allowanceVolume προς υπεραστικά. Έπειτα στις τιµές αυτές εφαρµόζονται τα µερίδια αγοράς των παρόχων 

σταθερής. 

Κατόπιν, ο αλγόριθµος καλεί εκ νέου την διαδικασία [Eύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η 

παράµετρος εισόδου Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας λαµβάνει τη τιµή Υπηρεσία προς Εθνικό ∆ίκτυο 

(national). Στην περίπτωση αυτή καθώς είναι άγνωστο αν η ενσωµατωµένη αξία αφορά σε κινητά ή σταθερά, ο 

αλγόριθµος εντοπίζει τους χρόνους οµιλίας που έχουν δηλωθεί από τον χρήστη προς σταθερά και προς κινητά και 

εφαρµόζει την αναλογία που προκύπτει από τους δύο χρόνους που έχει ορίσει ο χρήστης στην ενσωµατωµένη 

αξία του προϊόντος. ∆ηλαδή αν ο χρήστης έχει δηλώσει Y λεπτά προς κινητά και W λεπτά προς σταθερά τότε το zzò{ ∗allowanceVolume του προϊόντος θα χρησιµοποιηθεί σε κινητά και το 
{zò	{ ∗allowanceVolume σε σταθερά. 

Έπειτα στις τιµές αυτές εφαρµόζονται τα µερίδια αγοράς των παρόχων σταθερής . 

∆εδοµένα Εξόδου 

� ∆ιαθέσιµη Ενσωµατωµένη Αξία (sizeOfRange�,v)  προς Πάροχο Σταθερής p 

7.27. [Εύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά Εντός ∆ικτύου]: 

Η διαδικασία εντοπίζει το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας προς κινητά εντός δικτύου. 

∆εδοµένα Εισόδου 
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� Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceDestination) και Εντός ∆ικτύου (onNet) 

� Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Εντός ∆ικτύου 

� Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά που έχει δηλώσει ο χρήστης 

� Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά που έχει δηλώσει ο χρήστης 

 

Αρχικά ο αλγόριθµος εκτελεί την διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος 

εισόδου «Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας»  περιλαµβάνει την τιµή Εντός ∆ικτύου (onNet). Η τιµή που 

προκύπτει από την εκτέλεση της διαδικασίας είναι το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας για κινητά εντός 

δικτύου, δηλαδή 

.Ò'�()È"&*�/,v 	= "���q"&×�±��d��  

Για προϊόντα τα οποία δεν προσφέρουν ενσωµατωµένη αξία για κλήσεις προς κινητά εντός δικτύου, εξετάζονται 

διαδοχικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, κατά τις οποίες καλείται η διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης 

Αξίας] όπου η παράµετρος εισόδου Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας λαµβάνει διάφορες τιµές: 

Περίπτωση 1: Ο αλγόριθµος καλεί την διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος 

εισόδου Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας λαµβάνει τη τιµή Υπηρεσία προς Κινητά (national_mobile | 

Prepaid Postpaid). Εάν υπάρχει, τότε η ενσωµατωµένη αξία της υπηρεσίας (allowanceVolume) 

διαµοιράζεται ως εξής : 

yÒ'�()È"&*�/,v = "���q"&×�±��d�� ∗ d/	  
yÒ'�()È"&*�0,v = f"���q"&×�±��d�� − 	yÒ'�()È"&*�/,vg ∗ .07`0_23bh1i  

Όπου, 

d/: ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τον ίδιο πάροχο που έχει ορίσει ο χρήστης 

yÒ'�()È"&*�/,v : το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας προς κινητά του παρόχου που προσφέρει το προϊόν  

 yÒ'�()È"&*�0,v : το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας προς κινητά λοιπών παρόχων 

./0123: το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου p κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή κάθε παρόχου για τον οποίο ο 

χρήστης έχει δηλώσει ότι επιθυµεί ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυό του. 

.00123  : το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου r κινητής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελεί συστηµική σταθερά 

.07`0_23bh1i  : το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς των παρόχων κινητής τηλεφωνίας χωρίς να λαµβάνεται υπ’ 

όψη το µερίδιο των παρόχων n . Ισχύει η εξής αναλογία µεταξύ των δύο µεριδίων αγοράς: 

.07`0_23bh1i =
(qrrstu∗vww)	

xvwwy∑qzrstu		{
%		  

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που η υπηρεσία αφορά µηνύµατα (SMS), ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία. 
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Περίπτωση 2: ∆εν έχει εντοπιστεί ενσωµατωµένη αξία προς κινητά οπότε ο αλγόριθµος καλεί τη διαδικασία 

[Eύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος εισόδου Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας 

λαµβάνει τη τιµή  Υπηρεσία προς Εθνικό ∆ίκτυο (national). Εάν υπάρχει, τότε:  

Επειδή η παράµετρος εισόδου Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας λαµβάνει τη τιµή  Υπηρεσία προς Εθνικό 

∆ίκτυο (national), καθώς είναι άγνωστο αν η ενσωµατωµένη αξία αφορά σε κινητά ή σταθερά, ο αλγόριθµος 

εντοπίζει τους χρόνους οµιλίας που έχουν δηλωθεί από τον χρήστη προς σταθερά και προς κινητά και εφαρµόζει 

την αναλογία που προκύπτει από τους δύο χρόνους που έχει ορίσει ο χρήστης στην ενσωµατωµένη αξία 

(allowanceVolume) του προϊόντος. ∆ηλαδή αν ο χρήστης έχει δηλώσει Y λεπτά προς κινητά και W λεπτά προς 

σταθερά τότε το 
zzò{ ∗allowanceVolume του προϊόντος θα χρησιµοποιηθεί σε κινητά και το 

{zò	{ ∗allowanceVolume σε σταθερά. Σε αυτές τις αναλογίες του allowanceVolume , για την υπηρεσία κλήσεων 

προς κινητά ο διαµοιρασµός της ενσωµατωµένης αξίας ανά πάροχο γίνεται αντίστοιχα µε τη περίπτωση 1. 

Αν ο χρήστης δεν έχει ορίσει συγκεκριµένο χρόνο οµιλίας προς κινητά και προς σταθερά, τότε η αναλογία του 

ενσωµατωµένου χρόνου οµιλίας για κλήσεις προς κινητά και για κλήσεις προς σταθερά γίνεται ως εξής: 

yÒ'�()È"&*�/,v = "���q"&×�±��d�� ∗ {�_���Ò��Ù��Ò�� �!"�È"!Ò�	}% ∗ d/  

 yÒ'�()È"&*�0,v = f"���q"&×�±��d�� − 	yÒ'�()È"&*�/,vg ∗ {�_���Ò��Ù��Ò�� �!"�È"!Ò�	}% ∗ .07`0_23bh1i  

Όπου: 

�_���Ò��Ù��Ò�� �!"�È"!Ò�	 : συστηµική παράµετρος η οποία αφορά το ποσοστό χρόνου οµιλίας που ορίζεται για 

κλήσεις από κινητά προς κινητά. 

Σε αυτές τις αναλογίες του allowanceVolume για την υπηρεσία κλήσεων προς κινητά, ο διαµοιρασµός ανά 

πάροχο γίνεται όπως στην περίπτωση 1. 

∆εδοµένα Εξόδου 

� ∆ιαθέσιµη Ενσωµατωµένη Αξία (sizeOfRange�,v)  προς Πάροχο Κινητής p 

7.28.  [Εύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Σταθερά Εντός ∆ικτύου] 

Η διαδικασία εντοπίζει το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας προς σταθερά εντός δικτύου. 

∆εδοµένα Εισόδου 

� Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceDestination) και Εντός ∆ικτύου (onNet) 

� Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Εντός ∆ικτύου 

� Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά που έχει δηλώσει ο χρήστης 

� Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά που έχει δηλώσει ο χρήστης 

Αρχικά ο αλγόριθµος εκτελεί την διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος 

εισόδου «Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας»  περιλαµβάνει την τιµή Εντός ∆ικτύου (onNet). Η τιµή που 

προκύπτει από την εκτέλεση της διαδικασίας είναι το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας για σταθερά εντός 

δικτύου, δηλαδή 
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.Ò'�()È"&*�/,v 	= "���q"&×�±��d��  

Για προϊόντα τα οποία δεν προσφέρουν ενσωµατωµένη αξία για κλήσεις προς σταθερά εντός δικτύου, εξετάζονται 

διαδοχικά οι ακόλουθες περιπτώσεις, κατά τις οποίες καλείται η διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης 

Αξίας] όπου η παράµετρος εισόδου Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας λαµβάνει διάφορες τιµές: 

Περίπτωση 1: Ο αλγόριθµος καλεί την διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος 

εισόδου Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας λαµβάνει τη τιµή Υπηρεσία προς Σταθερά (national_fixed_all | 

national_fixed_local national_fixed_long). Εάν υπάρχει, τότε η ενσωµατωµένη αξία της υπηρεσίας 

(allowanceVolume) διαµοιράζεται ως εξής : 

yÒ'�()È"&*�/,v = "���q"&×�±��d�� ∗ ±/ 	  
yÒ'�()È"&*�0,v = f"���q"&×�±��d�� − 	yÒ'�()È"&*�/,vg ∗ 407`0_23bh1i 

Όπου, 

±/: ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τον ίδιο πάροχο που έχει ορίσει ο χρήστης 

yÒ'�()È"&*�/,v : το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας προς σταθερά του παρόχου που προσφέρει το προϊόν  

 yÒ'�()È"&*�0,v : το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας προς σταθερά λοιπών παρόχων 

±/0123: το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου p σταθερής τηλεφωνίας, δηλαδή κάθε παρόχου για τον οποίο 

ο χρήστης έχει δηλώσει ότι επιθυµεί ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυό του. 

±00123  : το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου r σταθερής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελεί συστηµική 

σταθερά 

±07`0_23bh1i  : το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας χωρίς να λαµβάνεται υπ’ 

όψη το µερίδιο των παρόχων n . Ισχύει η εξής αναλογία µεταξύ των δύο µεριδίων αγοράς: 

±07`0_23bh1i =
(�rrstu∗vww)	

xvwwy∑�zrstu		{%					  
Περίπτωση 2: ∆εν έχει εντοπιστεί ενσωµατωµένη αξία προς κινητά οπότε ο αλγόριθµος καλεί τη διαδικασία 

[Eύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος εισόδου Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας 

λαµβάνει τη τιµή  Υπηρεσία προς Εθνικό ∆ίκτυο (national). Εάν υπάρχει, τότε:  

Επειδή η παράµετρος εισόδου Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας λαµβάνει τη τιµή  Υπηρεσία προς Εθνικό 

∆ίκτυο (national), καθώς είναι άγνωστο αν η ενσωµατωµένη αξία αφορά σε κινητά ή σταθερά, ο αλγόριθµος 

εντοπίζει τους χρόνους οµιλίας που έχουν δηλωθεί από τον χρήστη προς σταθερά και προς κινητά και εφαρµόζει 

την αναλογία που προκύπτει από τους δύο χρόνους που έχει ορίσει ο χρήστης στην ενσωµατωµένη αξία 

(allowanceVolume) του προϊόντος. ∆ηλαδή αν ο χρήστης έχει δηλώσει Y λεπτά προς κινητά και W λεπτά προς 

σταθερά τότε το 
zzò{ ∗allowanceVolume του προϊόντος θα χρησιµοποιηθεί σε κινητά και το 

{zò	{ ∗allowanceVolume σε σταθερά. Σε αυτές τις αναλογίες του allowanceVolume , για την υπηρεσία κλήσεων 

προς σταθερά ο διαµοιρασµός της ενσωµατωµένης αξίας ανά πάροχο γίνεται αντίστοιχα µε τη περίπτωση 1. 
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Αν ο χρήστης δεν έχει ορίσει συγκεκριµένο χρόνο οµιλίας προς κινητά και προς σταθερά, τότε η αναλογία του 

ενσωµατωµένου χρόνου οµιλίας για κλήσεις προς κινητά και για κλήσεις προς σταθερά γίνεται ως εξής: 

yÒ'�()È"&*�/,v = "���q"&×�±��d�� ∗ {�_���Ò��3Òæ�4 �!"�l"!Ò�	}% ∗ ±/  

 yÒ'�()È"&*�0,v = f"���q"&×�±��d�� − 	yÒ'�()È"&*�/,vg ∗ {�_���Ò��3Òæ�4 �!"�È"!Ò�	}% ∗ ±07`0_23bh1i  

Όπου: 

�_���Ò��3Òæ�4 �!"�È"!Ò�	 : συστηµική παράµετρος η οποία αφορά το ποσοστό χρόνου οµιλίας που ορίζεται για 

κλήσεις από κινητά προς σταθερά. 

Σε αυτές τις αναλογίες του allowanceVolume για την υπηρεσία κλήσεων προς σταθερά, ο διαµοιρασµός ανά 

πάροχο γίνεται όπως στην περίπτωση 1. 

∆εδοµένα Εξόδου 

� ∆ιαθέσιµη Ενσωµατωµένη Αξία (sizeOfRange�,v)  προς Πάροχο Σταθερής p 

7.29.  [Εύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά Ίδιου Προϊόντος]: 

Η διαδικασία εντοπίζει το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας προς κινητά ίδιου προϊόντος. 

∆εδοµένα Εισόδου 

� Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceDestination) = Ίδιου Προϊόντος (onProduct) 

� Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Εντός ∆ικτύου 

� Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά που έχει δηλώσει ο χρήστης 

� Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά που έχει δηλώσει ο χρήστης 

 

Αρχικά ο αλγόριθµος εκτελεί την διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος 

εισόδου «Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας»  λαµβάνει την τιµή Εντός ∆ικτύου (onProduct). Η τιµή που 

προκύπτει από την εκτέλεση της διαδικασίας είναι το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας για κινητά εντός 

δικτύου, δηλαδή 

.Ò'�()È"&*�/,v 	= "���q"&×�±��d��  

Για προϊόντα τα οποία δεν προσφέρουν ενσωµατωµένη αξία για κλήσεις προς κινητά εντός δικτύου, εκτελείται η 

ακόλουθη διαδικασία: 

Ο αλγόριθµος καλεί την διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος εισόδου 

Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας λαµβάνει τη τιµή Υπηρεσία προς Κινητά (national_mobile | Prepaid 

Postpaid). Εάν υπάρχει, τότε: 

yÒ'�()È"&*�/,v = "���q"&×�±��d�� ∗ d/	  
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yÒ'�()È"&*�0,v = f"���q"&×�±��d�� − 	yÒ'�()È"&*�/,vg ∗ .07`0_23bh1i  

Όπου, 

d/: ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τον ίδιο πάροχο που έχει ορίσει ο χρήστης 

yÒ'�()È"&*�/,v : το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας προς κινητά του παρόχου που προσφέρει το προϊόν  

 yÒ'�()È"&*�0,v : το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας προς κινητά λοιπών παρόχων 

./0123: το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου p κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή κάθε παρόχου για τον οποίο ο 

χρήστης έχει δηλώσει ότι επιθυµεί ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυό του. 

.00123  : το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου r κινητής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελεί συστηµική σταθερά 

.07`0_23bh1i  : το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς των παρόχων κινητής τηλεφωνίας χωρίς να λαµβάνεται υπ’ 

όψη το µερίδιο των παρόχων n . Ισχύει η εξής αναλογία µεταξύ των δύο µεριδίων αγοράς: 

.07`0_23bh1i =
(qrrstu∗vww)	

xvwwy∑qzrstu		{
%					  

Αν δεν εντοπισθεί ενσωµατωµένη αξία προς κινητά, ο αλγόριθµος καλεί τη διαδικασία [Eύρεση Στοιχείων 

Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος εισόδου Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας λαµβάνει τη τιµή  

Υπηρεσία προς Εθνικό ∆ίκτυο (national). Εάν υπάρχει, τότε:  

yÒ'�()È"&*�/,v = "���q"&×�±��d�� ∗ {�_���Ò��Ù��Ò�� �!"�È"!Ò�	}% ∗ d/  

 yÒ'�()È"&*�0,v = f"���q"&×�±��d�� − 	yÒ'�()È"&*�/,vg ∗ {�_���Ò��Ù��Ò�� �!"�È"!Ò�	}% ∗ .07`0_23bh1i  

Όπου 

d/: ποσοστό χρόνου οµιλίας προς τον ίδιο πάροχο που έχει ορίσει ο χρήστης 

yÒ'�()È"&*�/,v : το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας προς κινητά του παρόχου που προσφέρει το προϊόν  

 yÒ'�()È"&*�,v: το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας προς κινητά λοιπών παρόχων 

./0123: το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου p κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή κάθε παρόχου για τον οποίο ο 

χρήστης έχει δηλώσει ότι επιθυµεί ποσοστό χρόνου οµιλίας προς το δίκτυό του. 

.00123  : το πραγµατικό µερίδιο αγοράς κάθε παρόχου r κινητής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελεί συστηµική σταθερά 

.07`0_23bh1i  : το κανονικοποιηµένο µερίδιο αγοράς των παρόχων κινητής τηλεφωνίας χωρίς να λαµβάνεται υπ’ 

όψη το µερίδιο των παρόχων n . Ισχύει η εξής αναλογία µεταξύ των δύο µεριδίων αγοράς: 

.07`0_23bh1i =
(qrrstu∗vww)	

xvwwy∑qzrstu		{
%		  

�_���Ò��Ù��Ò�� �!"�È"!Ò�	 : συστηµική παράµετρος η οποία αφορά το ποσοστό χρόνου οµιλίας που ορίζεται για 

κλήσεις από κινητά προς κινητά. 
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∆εδοµένα Εξόδου 

� ∆ιαθέσιµη Ενσωµατωµένη Αξία (sizeOfRange�,v)  προς Πάροχο Κινητής p 

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που η υπηρεσία αφορά µηνύµατα (SMS), ακολουθείται αντίστοιχη διαδικασία 

 

7.30. [Εύρεση Ποσοστού Χρόνου Οµιλίας Υποκείµενου Σε Ειδικές Χρεώσεις] 

Η διαδικασία, υπολογίζει το ποσοστό του χρόνου οµιλίας που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης το οποίο 
εµπίπτει σε ώρες αιχµής και ώρες µη αιχµής, σε προϊόντα τα οποία διαθέτουν υπηρεσίες µε αντίστοιχου τύπου 
χρεώσεις. 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Κινητά Τα Σαββατοκύριακα 

� Ποσοστό Χρόνου Οµιλίας Προς Κινητά Σε Συγκεκριµένες Ώρες 

� Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά που έχει δηλώσει ο χρήστης 

� Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά που έχει δηλώσει ο χρήστης 

� Προκαθορισµένο διάστηµα εντός της ηµέρας για το οποίο ο χρήστης δηλώνει ποσοστό χρόνου οµιλίας, το 

οποίο προσδιορίζεται από τις συστηµικές σταθερές C_StartTime και C_EndTime. 

Αρχικά, ο αλγόριθµος εκτελεί τη διαδικασία [Επιλογή Στοιχείων Χρέωσης  Ωρών Αιχµής | Μη Αιχµής Υπηρεσίας 

Προϊόντος], για κλήσεις φωνής (VoiceCall) µε  τον επιθυµητό συνδυασµό προέλευσης και προορισµού των 

κλήσεων. 

Για τα προϊόντα τα οποία διαθέτουν είδος χρέωσης ChargeOnPeak ή ChargeOffPeak , ο αλγόριθµος κάνει τις 

εξής διαδικασίες, ανάλογα µε τις κλιµακώσεις που διαθέτουν οι χρεώσεις αυτές: 

Περίπτωση 1: Ο χρήστης έχει ορίσει µόνο ποσοστό χρόνου οµιλίας σε συγκεκριµένες ώρες: 

� Περίπτωση 1.1: Το στοιχείο ChargeOnPeak | ChargeOffPeak περιλαµβάνει στοιχείο Range µε  

παραµέτρους StartTime και EndTime το οποίο ισχύει για όλες τις ηµέρες του µήνα   

Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν προσφέρει ένα εύρος κλιµάκωσης µέσα στη διάρκεια της ηµέρας. Ανάλογα µε 

την επικάλυψη που έχει το συγκεκριµένο εύρος σε σχέση µε την χρονική περίοδο εντός της ηµέρας που έχει ορίσει 

η Αναθέτουσα Αρχή (C_StartTime - C_EndTime) , υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: 

Περίπτωση - 1.1.1: Ο αλγόριθµος συγκρίνει την παράµετρο StartTime µε τη συστηµική σταθερά C_StartTime 

και την παράµετρο EndTime  µε τη συστηµική σταθερά C_EndTime και ισχύει ότι: 

�_.!"l! Ò��	 	≥ .!"l! Ò��  

�_Û&4 Ò��	 	� Û&4 Ò��  

Όπου οι σταθερές C_StartTime και C_EndTime είναι παράµετροι του συστήµατος και ορίζονται ως εξής:  
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C_StartTime είναι η ώρα έναρξης (κατώτατο όριο) του εύρους ωρών κατά την καταχώρηση χρήσης σε 

συγκεκριµένες ώρες  

C_EndTime είναι η ώρα τερµατισµού (ανώτατο όριο)  του εύρους ωρών κατά την καταχώρηση χρήσης σε 

συγκεκριµένες ώρες 

Στην περίπτωση αυτή, η κλιµάκωση χρέωσης του προϊόντος βρίσκεται ολόκληρη µέσα στο προκαθορισµένο 

διάστηµα άρα ο χρόνος οµιλίας που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης εντός αυτού του διαστήµατος εµπίπτει 

πλήρως στο είδος της χρέωσης  που παρέχει το προϊόν για τις ώρες αυτές. Άρα: 

�ℎ"l*�±��d�� =	R7�t�u  για κλήσεις προς κινητά  

�ℎ"l*�±��d�� =	S7�t�u  για κλήσεις προς σταθερά 

Όπου �ℎ"l*�±��d��	ο συνολικός χρόνος οµιλίας που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης είτε µέσα στο 

προκαθορισµένο διάστηµα εντός της ηµέρας είτε τα Σαββατοκύριακα είτε και στις δυο αυτές ζώνες. 

Στη συνέχεια, η διαδικασία εύρεσης των στοιχείων χρέωσης, δηλαδή της ελάχιστης διάρκειας χρέωσης 

(MinimumCharge) , του βήµατος χρέωσης (Charging Step), του τέλους εγκαθίδρυσης κλήσης 

(CallSetupFee),του τέλους τερµατισµού κλήσης (EndCallFee) καθώς και της χρέωσης (Charge) της 

υπηρεσίας για κάθε κλιµάκωση στην οποία εµπίπτει το ύψος του χρόνου οµιλίας που επιθυµεί ο χρήστης, είναι 

αντίστοιχη της διαδικασίας που χρησιµοποιείται για την εύρεση των στοιχείων βασικής χρέωσης [Εύρεση 

Στοιχείων Βασικής Χρέωσης Υπηρεσίας Προϊόντος] αν πρόκειται για ειδικό τύπο χρέωσης, ή καλείται η ανωτέρω 

διαδικασία σε περίπτωση που για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα το προϊόν προσφέρει βασική χρέωση 

υπηρεσίας. 

Περίπτωση -  1.1.2: Ο αλγόριθµος συγκρίνει την παράµετρο StartTime µε τη σταθερά C_StartTime και την 

παράµετρο EndTime  µε τη σταθερά C_EndTime και κατ’ ελάχιστο µια από τις ακόλουθες 2 συνθήκες: 

�_.!"l Ò��	 	� .!"l! Ò��  

�_Û&4 Ò��	 	≥ Û&4 Ò��  

Στην περίπτωση αυτή υπάρχει µόνο µερική επικάλυψη ανάµεσα στην κλιµάκωση χρέωσης του προϊόντος και στο 

προκαθορισµένο διάστηµα . Στην περίπτωση αυτή, γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές σχετικά µε την κατανοµή 

του χρόνου  οµιλίας που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης εντός του προκαθορισµένου διαστήµατος: 

Öά�	(�_y!"l! Ò��	 � .!"l! Ò��)�ό��:	ÉÒ))v = .!"l! Ò�� −	�_y!"l! Ò��	  
Öά�	(�_y!"l! Ò��	 � .!"l! Ò��)�ό��:	ÉÒ))v = 	�_y!"l! Ò�� − .!"l! Ò��  

Öά�	(�_�&4 Ò��	 � Û&4 Ò��)	�ό��:	ÉÒ))Ý = 	Û&4 Ò�� − �_�&4 Ò��  

Öά�	(�_�&4 Ò��		 � Û&4 Ò��)	�ό��:	ÉÒ))Ý =	�_�&4 Ò��	 − Û&4 Ò��  

×����&È"&*� = �b³³ñò�b³³ã
��º(ù_17i�b_1	,Ü7i�b_1)y��L(ù_�û20û�b_1,qû20û�b_1)  

Εάν	×����&È"&*� � 0,5	τότε ο χρόνος οµιλίας που επιθυµεί να καταναλώσει  ο χρήστης στο προκαθορισµένο 

διάστηµα της ηµέρας υπόκειται στην κατηγορία χρέωσης (ChargeOnPeak | ChargeOffPeak | BasicCharge) 

που ισχύει στο διάστηµα εκτός επικάλυψης. Αντίστοιχα εάν ×����&È"&*� � 0,5	τότε ο χρόνος οµιλίας που 
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επιθυµεί να καταναλώσει  ο χρήστης στο προκαθορισµένο διάστηµα της ηµέρας υπόκειται στην κατηγορία 

χρέωσης (ChargeOnPeak | ChargeOffPeak | BasicCharge) που ισχύει στο διάστηµα εντός επικάλυψης. 

Σηµειώνεται ότι ως διάστηµα επικάλυψης νοείται το κοινό διάστηµα ωρών του προκαθορισµένου διαστήµατος και 

του διαστήµατος ωρών του προϊόντος.  

� Περίπτωση 1.2: Το στοιχείο ChargeOnPeak | ChargeOffPeak  περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα 

στοιχεία Range που εξειδικεύουν τις ηµέρες του µήνα για τις οποίες είτε ισχύουν  συγκεκριµένα 

StartTime και EndTime (για παράδειγµα υπάρχει Range τύπου DaysOfWeek | DaysOfMonth 

κ.λπ. ) είτε οι ειδικές χρεώσεις ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας. 

Στην περίπτωση αυτή, υπολογίζεται το ποσοστό που καλύπτουν οι ηµέρες αυτές κατά τη διάρκεια του µήνα 

και ο χρόνος	d_`ab31_i2b3¡ που έχει δηλώσει ο χρήστης, γίνεται: 

d_`ab31_i2b3¡ =	d_`ab31_i2b3¡ ∗ y×"�Ò&*3"×!�l	 , όπου y×"�Ò&*3"×!�l αποτελεί το ποσοστό των ηµερών του µήνα 

για τις οποίες ισχύει ειδική χρέωση. Για παράδειγµα, για ειδική χρέωση συγκεκριµένες ώρες τα 

Σαββατοκύριακα µόνο , y×"�Ò&*3"×!�l = V
äw 

Μετά την εύρεση του τροποποιηµένου d_`ab31_i2b3¡ , ο υπολογισµός γίνεται αντίστοιχα µε την περίπτωση 1.1. Στην 

περίπτωση που δεν υπάρχουν ορισµένες οι παράµετροι StartTime και EndTime, για τους υπολογισµούς τίθεται 

.!"l! Ò�� = 00: 00  

Û&4 Ò�� = 23: 59  

Περίπτωση 2: Ο χρήστης έχει ορίσει µόνο ποσοστό χρόνου οµιλίας τα Σαββατοκύριακα: 

� Περίπτωση 2.1: Το στοιχείο ChargeOnPeak | ChargeOffPeak περιλαµβάνει στοιχείο Range µε  

παραµέτρους StartTime και EndTime το οποίο ισχύει για όλες τις ηµέρες του µήνα   

Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν όσα και στην περίπτωση 1.1 µε χρόνους οµιλίας R7�ss�s�� , S7�ss�s�� 

� Περίπτωση 2.2: Το στοιχείο ChargeOnPeak | ChargeOffPeak περιλαµβάνει στοιχείο Range µε  

παραµέτρους StartTime και EndTime και επιπλέον ένα ή περισσότερα στοιχεία Range που 

εξειδικεύουν τις ηµέρες του µήνα για τις οποίες ισχύουν τα συγκεκριµένα StartTime και EndTime (για 

παράδειγµα υπάρχει Range τύπου DaysOfWeek | DaysOfMonth κ.λπ ) 

Στην περίπτωση αυτή, ο αλγόριθµος εξετάζει τα στοιχεία Range και αναζητεί στοιχείο το οποίο περιλαµβάνει τις 

τιµές Saturday, Sunday ή Saturday Sunday. Σε περίπτωση που εµφανίζονται και οι δυο σε κάποιο Range , 

τότε ο υπολογισµός γίνεται αντίστοιχα µε την περίπτωση 1.1, ενώ εάν εµφανίζεται µια από τις δυο, τότε y×"�Ò&*3"×!�l = v
Ý και ο υπολογισµός προχωράει αντίστοιχα µε την περίπτωση 1.1.  

Περίπτωση 3: Ο χρήστης έχει ορίσει ποσοστό χρόνου οµιλίας σε συγκεκριµένες ώρες καθώς και ποσοστό χρόνου 

οµιλίας τα Σαββατοκύριακα: 

Στην περίπτωση αυτή, ισχύει ότι: 

R7i2b3¡�ss��t � = �7i2b3¡ ∗ YX , ο χρόνος οµιλίας που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης εντός του προκαθορισµένου 

διαστήµατος εντός της ηµέρας τις καθηµερινές για κλήσεις προς κινητά 
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R7i2b3¡�11�17i� = d7�t�u  ∗ R7�11�17i  , ο χρόνος οµιλίας που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης εντός του 

προκαθορισµένου διαστήµατος εντός της ηµέρας τα Σαββατοκύριακα για κλήσεις προς κινητά 

S7i2b3¡�ss��t � = S7i2b3¡ ∗
YX , ο χρόνος οµιλίας που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης εντός του 

προκαθορισµένου διαστήµατος εντός της ηµέρας τις καθηµερινές για κλήσεις προς σταθερά 

S7i2b3¡�11�17i� = ±7�t�u  ∗ 	S7�ss�s�� , ο χρόνος οµιλίας που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης εντός του 

προκαθορισµένου διαστήµατος εντός της ηµέρας τα Σαββατοκύριακα για κλήσεις προς σταθερά 

Αν το προϊόν διαθέτει χρέωση αντίστοιχη µε την περίπτωση 1.1, τότε ισχύουν οι υπολογισµοί της περίπτωσης 1.1 

µε: 

�ℎ"l*�±��d�� = R7i2b3¡�ss��t � + R7i2b3¡�ss�s��� για κλήσεις προς κινητά 

�ℎ"l*�±��d�� = S7i2b3¡�ss��t � +S7i2b3¡�ss�s��� , για κλήσεις προς σταθερά 

Αν το προϊόν διαθέτει κλιµακώσεις χρέωσης για συγκεκριµένες ηµέρες του µήνα, τότε ο υπολογισµός λαµβάνει 

υπόψη  το y×"�Ò&*3"×!�l για τις καθηµερινές και το αντίστοιχο για τα Σαββατοκύριακα και οι υπολογισµοί 

προχωρούν όπως στην περίπτωση 1.2 µε 

 R7i2b3¡�ss��t � = R7i2b3¡�ss��t � ∗ y×"�Ò&*3"×!�l�11�i2¡� 

R7i2b3¡�11�17i� = R7i2b3¡�ss�s��� ∗ y×"�Ò&*3"×!�l�11�17i�  

S7i2b3¡�ss��t � = S7i2b3¡�ss��t � ∗ y×"�Ò&*3"×!�l�11�i2¡�  

S7i2b3¡�11�17i� = S7i2b3¡�ss�s��� ∗ y×"�Ò&*3"×!�l�11�17i�  

Αν το προϊόν δεν προσφέρει διαφορετική ειδική κλιµάκωση χρέωσης για τις ηµέρες του Σαββατοκύριακου, τότε η 

περίπτωση συµπίπτει µε την περίπτωση 1.1. 

7.31. [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας για Εξαρτώµενες Υπηρεσίες] 

Η διαδικασία αποσκοπεί στην εύρεση του µεγέθους ενσωµατωµένης αξίας για κάθε υπηρεσία, η παροχή της 

οποίας εξαρτάται από τις υπόλοιπες.  

∆εδοµένα Εισόδου 

� Στοιχεία Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceDependence=TRUE) 

� Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας για Εξαρτώµενες Υπηρεσίες Κριτήρια χρήσης , τα οποία έχει 

ορίσει ο χρήστης στην εφαρµογή του Συστήµατος 

Ο Αλγόριθµος εκτελεί την διαδικασία [Επιλογή Οµάδων και Συσχετιζόµενων Υπηρεσιών], για την εύρεση των 

βασικών στοιχείων ενσωµατωµένης αξίας που προσφέρεται για κάθε υπηρεσία.  

Για τις υπηρεσίες οι οποίες έχουν κοινό Group_ID, ο Αλγόριθµος εντοπίζει τα στοιχεία της ενσωµατωµένης αξίας, 

και συγκεκριµένα τη προέλευση (allowanceOrigination), τον προορισµό (allowanceDestination), τον τύπο 

υπηρεσίας (serviceParam) και µέγεθος ενσωµατωµένης αξίας (allowanceVolume), των υπηρεσιών για τις οποίες η 
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τιµή της παραµέτρου allowanceDependence ισούται µε TRUE. Σηµειώνεται πως σε αυτές τις περιπτώσεις, η 

κατανάλωση του µεγέθους της ενσωµατωµένης αξίας της υπηρεσίας εξαρτάται από την κατανάλωση άλλου 

ενσωµατωµένου µεγέθους του ίδιου Group_ID.   

Για την εύρεση του πραγµατικού µεγέθους ενσωµατωµένης αξίας που προσφέρεται για τις εξαρτώµενες 

υπηρεσίες ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία: 

Βήµα 1- Αναγωγή ενσωµατωµένης αξίας προϊόντος σε κοινή µονάδα: Γίνεται αναγωγή των εξαρτώµενων µεγεθών 

ενσωµατωµένης αξίας (allowanceVolume) που προσφέρει το προϊόν σε κοινή µονάδα, υπολογίζοντας την 

µεταξύ τους αναλογία (r).  

 Υπηρεσία 1:	rv=(allowanceVolumev / allowanceVolumev) µονάδες 

 Υπηρεσία 2: rÝ= (allowanceVolumeÝ / allowanceVolumev) µονάδες  

 Υπηρεσία n: rL=(allowanceVolume7 / allowanceVolumev) µονάδες 

όπου 1,2…n το σύνολο των εξαρτώµενων υπηρεσιών 

Βήµα 2 – Αναγωγή δεδοµένων εισόδου χρήστη στην ίδια µονάδα:  Για την αναγωγή των δεδοµένων εισόδου που 

έχει ορίσει ο χρήστης και αφορούν στις εξαρτώµενες υπηρεσίες, σε συγκρίσιµη µε το µέγεθος ενσωµατωµένης 

αξίας µονάδας µέτρησης, εφαρµόζεται για κάθε κριτήριο, η αναλογία που έχει υπολογισθεί κατά το Βήµα 1 επί της 

τιµής της παραµέτρου εισόδου. Αθροίζοντας τα µεγέθη που προκύπτουν µετά την εφαρµογή των αναλογιών, 

προκύπτει το συνολικό µέγεθος ενσωµατωµένης αξίας που επιθυµεί να καταναλώσει ο χρήστης. 

 Υπηρεσία 1: dv=(Τιµή εισόδου Υπηρεσίας 1)/	rv 

 Υπηρεσία 2: dÝ= (Τιµή εισόδου Υπηρεσίας 1)/	rÝ 

 Υπηρεσία n: dL= (Τιµή εισόδου Υπηρεσίας 1)/	rL 

 Κριτήριο χρήστη για το συνολικό µεγέθους ενσωµατωµένης αξίας TC= dv+dÝ+…+dL 

Βήµα 3 -Ποσοστό κατανάλωσης κάθε υπηρεσίας: Υπολογίζεται το ποσοστό κατανάλωσης κάθε είδους υπηρεσίας, 

διαιρώντας το συνολικό µέγεθος κατανάλωσης που επιθυµεί  ο χρήστης για το σύνολο των εξαρτώµενων 

υπηρεσιών (βήµα 2), µε το µέγεθος κάθε µιας εξ αυτών. 

 �v=( Τιµή εισόδου Υπηρεσίας 1)/TC 

 �Ý=( Τιµή εισόδου Υπηρεσίας 2)/TC 

 �L=( Τιµή εισόδου Υπηρεσίας n)/TC 

Βήµα 4 – Υπολογισµός µεγέθους ενσωµατωµένης αξίας κάθε εξαρτώµενης υπηρεσίας: Γίνεται αναγωγή σε 

πραγµατικές µονάδες µέτρησης των µεγεθών ενσωµατωµένης αξίας για κάθε είδος υπηρεσίας, 

πολλαπλασιάζοντας το ποσοστό αυτής µε την αντίστοιχη αναλογία του βήµατος 1.  

 Υπηρεσία 1: "���q"&×�v��d��v = �v*rv 

 Υπηρεσία 2: "���q"&×�v��d��Ý = �Ý*rÝ 



 

  

 

 

 201 

 Υπηρεσία n: "���q"&×�v��d��7 = �L*rL 

Παράδειγµα: 

Έστω προϊόν κινητής τηλεφωνίας που προσφέρει συνδυαστικά (blending) ενσωµατωµένη αξία 100΄ λεπτών 

οµιλίας, 500 SMS και 500 ΜΒ. Ο χρήστης έχει ορίσει στα δεδοµένα εισόδου ότι καταναλώνει από το κινητό του 

500’ χρόνο οµιλίας (προς κινητά και σταθερά), 300 SMS και 500 MB.  

Σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία, το µέγεθος ενσωµατωµένης αξίας για κάθε υπηρεσία (Voicecall, SMS, 

Data) υπολογίζεται ως εξής: 

� Αναγωγή ενσωµατωµένης αξίας προϊόντος σε κοινή µονάδα (έστω λεπτά οµιλίας): Σύµφωνα µε την 

αναλογία µεταξύ των µεγεθών ενσωµατωµένης αξίας των εξαρτώµενων υπηρεσιών ισχύει  1’=5 SMS= 5 

MB. Το µέγεθος ενσωµατωµένης αξίας του προϊόντος είναι 100 λεπτά οµιλίας (allowanceVolume=100) 

� Αναγωγή κριτηρίων χρήσης στη κοινή µονάδα: Σύµφωνα µε την παραπάνω αναλογία τα κριτήρια του 

χρήστη µεταφράζονται ως εξής: 

500’ / 1 = 500 λεπτά οµιλίας 

300 SMS / 5= 60 λεπτά οµιλίας 

500 ΜΒ / 5 = 100 λεπτά οµιλίας 

Εποµένως, λόγω της αναγωγής, ο χρήστης φαινοµενικά καταναλώνει 660 λεπτά οµιλίας. 

� Το ποσοστό κατανάλωσης κάθε υπηρεσίας υπολογίζεται ως εξής: 

Για κλήσεις φωνής: 500/660=75,8% 

Για µηνύµατα = 60/600=9% 

Για broadband= 15,2% 

� Η ενσωµατωµένη υπηρεσία που προσφέρεται εποµένως από το προϊόν για κάθε υπηρεσίας σύµφωνα µε 

την αναλογία και το ποσοστό κατανάλωσης που έχει υπολογισθεί είναι:  

Για κλήσεις φωνής: 75,8 *1 ≈76 λεπτά οµιλίας 

Για µηνύµατα : 9*5=45 SMS 

Για mobile broadband: 15,2* 5=76 ΜΒ 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Για συγκεκριµένο προϊόν και οµάδα υπηρεσιών (κοινό Group_ID), το ύψος της ενσωµατωµένης αξίας 

(allowanceVolume)  που αντιστοιχεί για κάθε εξαρτώµενη υπηρεσία. 
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7.32. [Επιλογή Κωδικού Ζώνης (Χώρας)] 

Η διαδικασία εντοπίζει τον κωδικό της ζώνης στην οποία αντιστοιχεί η χώρα, για την οποία καλείται η διαδικασία. 

Για την διαδικασία αυτή ελέγχονται τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στα στοιχεία «Ζώνες». 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Όνοµα Χώρας 

Ο αλγόριθµος επιστρέφει τη τιµή της παραµέτρου ZoneID, η οποία βρίσκεται εµφωλευµένη στα στοιχεία 

«Ζώνες» (InternationalZones-> ZoneID ) για την οποία το στοιχείο (element) ZoneCountries 

(InternationalZones-> ZoneCountries) περιέχει το όνοµα χώρας, που έχει δοθεί ως δεδοµένο εισόδου της 

διαδικασίας. 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Ο κωδικός της ζώνης (ZoneID), στην οποία ανήκει η χώρα (τιµή εισόδου) για την οποία κλήθηκε η 

διαδικασία. 

 

7.33. [Επιλογή Υπηρεσίας Περιαγωγής (Ζώνης)] 

Η διαδικασία εντοπίζει τα στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας (Service) περιαγωγής που αντιστοιχεί στη χώρα 

προέλευσης και προορισµού που έχει δηλώσει ο χρήστης. Σηµειώνεται πως η υπηρεσία περιαγωγής ορίζεται 

αποκλειστικά για χώρα προορισµού Ελλάδα. 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Όνοµα Χώρας Προέλευσης (κριτήριο χρήσης) 

� Όνοµα Χώρας Προορισµού = Ελλάδα 

Ο αλγόριθµος , για τον εντοπισµό της ζώνης στην οποία ανήκει η χώρα από την οποία ο χρήστης κάνει χρήση της 

υπηρεσίας περιαγωγής, καλεί την διαδικασία [Επιλογή Κωδικού Ζώνης (Χώρας)] µε παράµετρο εισόδου το όνοµα 

της χώρας προέλευσης που έχει δηλώσει ο χρήστης. Εν συνεχεία, εντοπίζει το στοιχείο Service, το οποίο είναι 

εµφωλευµένο στο στοιχείο Roaming Outgoing->Service, για το οποίο η ζώνη προέλευσης (στοιχείο µορφοτύπου 

OriginatingZone), ισούται µε τον κωδικό που επέστρεψε η προηγούµενη διαδικασία. 

Τέλος, ο Αλγόριθµος εντοπίζει την ζώνη στην οποία ανήκει η Ελλάδα, καλώντας εκ νέου την διαδικασία [Επιλογή 

Κωδικού Ζώνης (Χώρας] µε παράµετρο εισόδου Ελλάδα και εντοπίζει από τα ήδη επιλεγµένα (σύµφωνα µε το 

προηγούµενο βήµα) τα στοιχεία χρήσης υπηρεσίας (στοιχείο µορφοτύπου Service) για τα οποία η ζώνη 

προορισµού (στοιχείο µορφοτύπου TerminatingZone) αντιστοιχεί στον κωδικό που επέστρεψε η κληθείσα 

διαδικασία. 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Τα στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας (Service) για εξερχόµενες κλήσεις κατά την περιαγωγή για κάθε 

συνδυασµό ζώνης προέλευσης και ζώνης προορισµού. 
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7.34. [Επιλογή Υπηρεσίας ∆ιεθνής Χρήσης (Ζώνης)] 

Η διαδικασία εντοπίζει τα στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας (Service) για διεθνείς προορισµούς σύµφωνα µε την 

χώρα προορισµού που έχει δηλώσει ο χρήστης. 

∆εδοµένα Εισόδου: 

� Όνοµα Χώρας Προορισµού  

Ο αλγόριθµος , για τον εντοπισµό της ζώνης στην οποία ανήκει η χώρα προορισµού που έχει δηλώσει ο χρήστης, 

καλεί την διαδικασία [Επιλογή Κωδικού Ζώνης (Χώρας] µε παράµετρο εισόδου το όνοµα της χώρας προορισµού 

που έχει ορισθεί στα κριτήρια χρήσης. Εν συνεχεία, εντοπίζει το στοιχείο Service, το οποίο είναι εµφωλευµένο στο 

στοιχείο International Calls->Service, για το οποίο η ζώνη προορισµού (στοιχείο µορφοτύπου International 

Calls-> ZoneID), ισούται µε τον κωδικό που επέστρεψε η προηγούµενη διαδικασία. 

∆εδοµένα Εξόδου: 

� Τα στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας (Service) διεθνών προορισµών για την χώρα προορισµού που έχει 

δηλώσει ο χρήστης. 

7.35. [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς ∆ιεθνή Κινητά]: 

Η διαδικασία εντοπίζει το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας προς διεθνή κινητά.	

∆εδοµένα Εισόδου 

� Υπηρεσία (Service) 

� Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceDestination) =  international_mobile 

� Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά Ζώνης Εξωτερικού που έχει ορισθεί 

� Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά Χώρας Εξωτερικού που έχει ορισθεί 

Αρχικά καλείται η διαδικασία  [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος εισόδου 

Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceDestination) λαµβάνει τιµή  international_mobile για την 

εύρεση του κατάλληλου στοιχείου υπηρεσίας (Service) και εν συνεχεία του κατάλληλου στοιχείου ενσωµατωµένης 

αξίας (allowanceVolume). 

Το τελικό αποτέλεσµα που προκύπτει από την διαδικασία είναι το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας για χρήση 

προς διεθνή κινητά. 

yÒ'�()È"&*�� = "���q"&×�±��d��  

Αν δεν προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία προς διεθνή κινητά, ο αλγόριθµος καλεί την διαδικασία [Eύρεση 

Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος εισόδου (allowanceDestination)  λαµβάνει τη τιµή 

International| international_mobile international_fixed . Στην περίπτωση αυτή καθώς είναι άγνωστο αν η 

ενσωµατωµένη αξία αφορά σε κινητά ή σταθερά διεθνών προορισµών, ο αλγόριθµος εντοπίζει τους χρόνους 

οµιλίας προς σταθερά και προς κινητά που έχουν ορισθεί σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διαδικασίες και 

εφαρµόζει την αναλογία που προκύπτει από τους δύο χρόνους στην ενσωµατωµένη αξία του προϊόντος. ∆ηλαδή 
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αν ο χρόνος οµιλίας προς κινητά είναι Y λεπτά και ο χρόνος οµιλίας προς σταθερά είναι W λεπτά τότε το 
zzò{ ∗ 

allowanceVolume του προϊόντος θα χρησιµοποιηθεί σε διεθνή κινητά και το 
{zò	{ ∗allowanceVolume σε διεθνή 

σταθερά.  

∆εδοµένα Εξόδου 

� ∆ιαθέσιµη Ενσωµατωµένη Αξία,  sizeOfRange�  προς διεθνή κινητά. 

7.36. [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς ∆ιεθνή Σταθερά]: 

Η διαδικασία εντοπίζει το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας προς διεθνή σταθερά.	

∆εδοµένα Εισόδου 

� Υπηρεσία (Service) 

� Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceDestination) =  international fixed 

� Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά Ζώνης Εξωτερικού  

� Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά Ζώνης Εξωτερικού  

Αρχικά καλείται η διαδικασία  [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος εισόδου 

Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceDestination) λαµβάνει τιµή  international_fixed για την 

εύρεση του κατάλληλου στοιχείου υπηρεσίας (Service) και εν συνεχεία του κατάλληλου στοιχείου ενσωµατωµένης 

αξίας (allowanceVolume). 

Το τελικό αποτέλεσµα που προκύπτει από την διαδικασία είναι το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας για χρήση 

προς διεθνή σταθερά. 

yÒ'�()È"&*�� = "���q"&×�±��d��  

Αν δεν προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία προς διεθνή κινητά, ο αλγόριθµος καλεί την διαδικασία [Eύρεση 

Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος εισόδου (allowanceDestination)  λαµβάνει τη τιµή 

International |international_mobile international_fixed. Στην περίπτωση αυτή καθώς είναι άγνωστο αν 

η ενσωµατωµένη αξία αφορά σε κινητά ή σταθερά διεθνών προορισµών, ο αλγόριθµος εντοπίζει τους χρόνους 

οµιλίας προς σταθερά και προς κινητά που έχουν ορισθεί σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διαδικασίες και 

εφαρµόζει την αναλογία που προκύπτει από τους δύο χρόνους στην ενσωµατωµένη αξία του προϊόντος. ∆ηλαδή 

αν ο χρόνος οµιλίας προς κινητά είναι Y λεπτά και ο χρόνος οµιλίας προς σταθερά είναι W λεπτά τότε το 
zzò{ ∗ 

allowanceVolume του προϊόντος θα χρησιµοποιηθεί σε διεθνή κινητά και το 
{zò	{ ∗allowanceVolume σε διεθνή 

σταθερά.  

∆εδοµένα Εξόδου 

� ∆ιαθέσιµη Ενσωµατωµένη Αξία,  sizeOfRange�  προς διεθνή σταθερά. 
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7.37. [Eύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Κινητά κατά την Περιαγωγή]: 

Η διαδικασία εντοπίζει το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας για εξερχόµενες κλήσεις προς κινητά κατά την 

περιαγωγή.	

∆εδοµένα Εισόδου 

� Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceDestination)  

� Χρέωση Εξερχόµενης Χρήσης Ζώνης (OriginatingZoneCharge) 

� Xρήση Ενσωµατωµένης Αξίας (UseAllowance) 

� Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά Ελλάδας που έχει ορισθεί 

� Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά Ελλάδας που έχει ορισθεί 

Αρχικά, ο αλγόριθµος ελέγχει την τιµή του στοιχείου UseAllowance το οποίο είναι εµφωλευµένο στο στοιχείο: 

Roaming_Outgoing -> OriginatingZone -> Service -> UseAllowance 

∆ιακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: 

Περίπτωση 1: Το στοιχείο UseAllowance λαµβάνει την τιµή false: 

Στην περίπτωση αυτή, ο αλγόριθµος ελέγχει αν το προϊόν διαθέτει ενσωµατωµένη αξία η οποία προσφέρεται 

αποκλειστικά για την υπηρεσία κλήσεων περιαγωγής. Συνεπώς, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Αρχικά, ο αλγόριθµος καλεί την διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος 

εισόδου Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceDestination) λαµβάνει τη τιµή Υπηρεσία προς Κινητά 

(national_mobile | Prepaid Postpaid). Εάν υπάρχει, τότε το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας για κλήσεις 

προς κινητά Ελλάδος (δεν πραγµατοποιείται διαχωρισµός ανά πάροχο) ορίζεται ως εξής: 

 yÒ'�()È"&*�b = "���q"&×�±��d�� 

Κατόπιν, ο αλγόριθµος καλεί εκ νέου την διαδικασία [Eύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η 

παράµετρος εισόδου «Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας» λαµβάνει την τιµή Υπηρεσία προς Εθνικό ∆ίκτυο 

(national). Στην περίπτωση αυτή καθώς είναι άγνωστο αν η ενσωµατωµένη αξία αφορά σε κινητά ή σταθερά, ο 

αλγόριθµος εντοπίζει τους χρόνους οµιλίας προς σταθερά και προς κινητά που έχουν ορισθεί σύµφωνα µε τις 

προαναφερόµενες διαδικασίες και εφαρµόζει την αναλογία που προκύπτει από τους δύο χρόνους στην 

ενσωµατωµένη αξία του προϊόντος. ∆ηλαδή αν ο χρόνος οµιλίας προς κινητά είναι Y λεπτά και ο χρόνος οµιλίας 

προς σταθερά είναι W λεπτά τότε το 
zzò{ ∗ allowanceVolume του προϊόντος θα χρησιµοποιηθεί σε κινητά και το 

{zò	{ ∗allowanceVolume σε σταθερά. 

Περίπτωση 2: Το στοιχείο UseAllowance λαµβάνει την τιµή true: 

Στην περίπτωση αυτή προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία για κλήσεις κατά την περιαγωγή η οποία είναι 

µοιραζόµενη µε ενσωµατωµένη αξία που προσφέρεται για κλήσεις προς εθνικά δίκτυα. Η δυνατότητα αυτή 

τυπικά προσφέρεται έναντι ενός µηνιαίου κόστους. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Ο αλγόριθµος ελέγχει αν υπάρχει το στοιχείο  OriginatingZoneCharge το οποίο είναι εµφωλευµένο ως εξής: 
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Roaming_Outgoing -> OriginatingZone -> OriginatingZoneCharge  

Στην περίπτωση που υπάρχει τέτοιο στοιχείο, ο αλγόριθµος ελέγχει αν µέσα στο στοιχείο αυτό υπάρχει στοιχείο 

FixedFeeDurationCharge. Στην περίπτωση που υπάρχει τέτοιο στοιχείο χρέωσης, τότε µε την αναφερόµενη 

µηνιαία χρέωση ο χρήστης µπορεί να καταναλώσει προσφερόµενη ενσωµατωµένη αξία προς εθνικά δίκτυα κατά 

την περιαγωγή. 

Ο αλγόριθµος, κατόπιν ελέγχει το στοιχείο allowanceVolume το οποίο είναι εµφωλευµένο στο στοιχείο: 

Roaming_Outgoing -> OriginatingZone -> Service -> Allowance -> VolumeOfAllowance -> 

allowanceVolume 

∆ιακρίνονται οι εξής  περιπτώσεις: 

Περίπτωση 2.1: Το στοιχείο allowanceVolume λαµβάνει την τιµή 99999999 

Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δύναται να καταναλώσει το σύνολο της ενσωµατωµένης αξίας που προσφέρεται 

για κλήσεις προς εθνικά δίκτυα κατά την περιαγωγή. Για την εύρεση αυτής της ενσωµατωµένης αξίας, καλείται η 

διαδικασία  [Eύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος εισόδου (allowanceDestination)  

λαµβάνει διαδοχικά την τιµή Υπηρεσία προς Κινητά (national_mobile | Prepaid Postpaid), Υπηρεσία προς 

Εθνικό ∆ίκτυο (national) µε την διαφορά σε σχέση µε την Περίπτωση 1 να έγκειται στο ότι κατά την κλήση της 

διαδικασίας [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] το κατάλληλο στοιχείο Υπηρεσίας (Service)  εντοπίζεται 

σύµφωνα µε τη διαδικασία [Επιλογή Στοιχείων Χρήσης Υπηρεσίας], η οποία αφοράς υπηρεσίες για χρήση εντός 

Ελλάδας.  

Υπενθυµίζεται ότι για την Περίπτωση 1, το κατάλληλο στοιχείο  Υπηρεσίας (Service)  εντοπίζεται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία [Επιλογή Υπηρεσίας Περιαγωγής (Ζώνης)]. 

Εφόσον εντοπιστεί το κατάλληλο στοιχείο Service,  η εύρεση της ενσωµατωµένης αξίας που αντιστοιχεί στις 

κλήσεις κατά την περιαγωγή είναι η ακόλουθη: 

Έστω R������Å,Æ ο χρόνος οµιλίας που έχει δηλώσει ο χρήστης για κλήσεις προς κινητά Ελλάδος από συγκεκριµένη 

χώρα (η οποία µεταφράζεται στην αντίστοιχη ζώνη όπως έχει αναλυθεί στην ενότητα  «Τιµολόγηση Χρήσης 

Κινητής Τηλεφωνίας») και R³b´1iÇ,� ο αντίστοιχος χρόνος για κλήσεις προς σταθερά Ελλάδος. 

Αν το στοιχείο allowanceDestination λαµβάνει την τιµή Υπηρεσία προς Κινητά (national_mobile | 

Prepaid Postpaid), τότε: 

yÒ'�()È"&*�b = ÷ýþ��usÇ,�
÷ýþ��usÇ,�òz� ∗ 	"���q"&×�±��d�� ,δηλαδή η ενσωµατωµένη αξία προς κινητά θα µοιραστεί για 

κλήσεις από Ελλάδα και κλήσεις κατά την περιαγωγή, όπου Yn ο χρόνος οµιλίας προς κινητά που έχει δηλωθεί 

από τον χρήστη. 

Αν το στοιχείο allowanceDestination λαµβάνει την τιµή Υπηρεσία προς Εθνικό ∆ίκτυο (national), τότε: 

yÒ'�()È"&*�b = ÷ýþ��usÇ,�
÷ýþ��usÇ,�ò÷���s�Ç,�òz�ò{� ∗ 	"���q"&×�±��d�� , δηλαδή η ενσωµατωµένη αξία θα διαµοιραστεί σε 

κλήσεις προς κινητά εντός  Ελλάδος, σταθερά εντός Ελλάδος, κινητά κατά την περιαγωγή και σταθερά κατά την 

περιαγωγή, όπου Yn ο χρόνος οµιλίας προς κινητά που έχει δηλωθεί από τον χρήστη και Wn ο χρόνος προς 

σταθερά. 
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Περίπτωση 2.2: Το στοιχείο allowanceVolume λαµβάνει συγκεκριµένη τιµή. 

Στην περίπτωση αυτή, ο αλγόριθµος ακολουθεί την διαδικασία που ακολουθείται και στην Περίπτωση 2.1 µε την 

διαφορά ότι από την προσφερόµενη αξία που προσφέρεται ο χρήστης δύναται να καταναλώσει κατά την 

περιαγωγή µόνο το ύψος που δηλώνει το στοιχείο allowanceVolume.  

Στην περίπτωση αυτή, η διαθέσιµη ενσωµατωµένη αξία για κλήσεις κατά την περιαγωγή υπολογίζεται ως εξής: 

Έστω "���q"&×�±��d��}÷ η ενσωµατωµένη αξία η οποία µπορεί να ανήκει στις κατηγορίες (national_mobile | 

Prepaid Postpaid) και (national).  

Για την ποσότητα "���q"&×�±��d�� ο διαµοιρασµός της ενσωµατωµένης αξίας γίνεται όπως στην περίπτωση 2.1 

ενώ για την ποσότητα "���q"&×�±��d��}÷ − "���q"&×�±��d�� ο διαµοιρασµός της ενσωµατωµένης αξίας γίνεται 

µόνο για κλήσεις από εθνικά δίκτυα προς εθνικά δίκτυα. 

7.38. [Εύρεση Ενσωµατωµένης Αξίας Προς Σταθερά κατά την Περιαγωγή] 

Η διαδικασία εντοπίζει το µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας για εξερχόµενες κλήσεις προς σταθερά κατά την 

περιαγωγή.	

∆εδοµένα Εισόδου 

� Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceDestination)  

� Χρέωση Εξερχόµενης Χρήσης Ζώνης (OriginatingZoneCharge) 

� Xρήση Ενσωµατωµένης Αξίας (UseAllowance) 

� Χρόνος Οµιλίας προς Κινητά Ελλάδας που έχει ορισθεί 

� Χρόνος Οµιλίας προς Σταθερά Ελλάδας που έχει ορισθεί 

Αρχικά, ο αλγόριθµος ελέγχει την τιµή του στοιχείου UseAllowance το οποίο είναι εµφωλευµένο στο στοιχείο: 

Roaming_Outgoing -> OriginatingZone -> Service -> UseAllowance 

∆ιακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: 

Περίπτωση 1: Το στοιχείο UseAllowance λαµβάνει την τιµή false: 

Στην περίπτωση αυτή, ο αλγόριθµος ελέγχει αν το προϊόν διαθέτει ενσωµατωµένη αξία η οποία προσφέρεται 

αποκλειστικά για την υπηρεσία κλήσεων περιαγωγής. Συνεπώς, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Αρχικά, ο αλγόριθµος καλεί την διαδικασία [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος 

εισόδου Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας (allowanceDestination) λαµβάνει λαµβάνει τη τιµή Υπηρεσία 

προς Σταθερά (national_fixed_all | national_fixed_local national_fixed_long). Εάν υπάρχει, τότε το 

µέγεθος της ενσωµατωµένης αξίας για κλήσεις προς σταθερά Ελλάδος (δεν πραγµατοποιείται διαχωρισµός ανά 

πάροχο) ορίζεται ως εξής: 

 yÒ'�()È"&*�b = "���q"&×�±��d��. 
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Κατόπιν, ο αλγόριθµος καλεί εκ νέου την διαδικασία [Eύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η 

παράµετρος εισόδου «Προορισµός Ενσωµατωµένης Αξίας» λαµβάνει την τιµή Υπηρεσία προς Εθνικό ∆ίκτυο 

(national). Στην περίπτωση αυτή καθώς είναι άγνωστο αν η ενσωµατωµένη αξία αφορά σε κινητά ή σταθερά, ο 

αλγόριθµος εντοπίζει τους χρόνους οµιλίας προς σταθερά και προς κινητά που έχουν ορισθεί σύµφωνα µε τις 

προαναφερόµενες διαδικασίες και εφαρµόζει την αναλογία που προκύπτει από τους δύο χρόνους στην 

ενσωµατωµένη αξία του προϊόντος. ∆ηλαδή αν ο χρόνος οµιλίας προς κινητά είναι Y λεπτά και ο χρόνος οµιλίας 

προς σταθερά είναι W λεπτά τότε το 
zzò{ ∗ allowanceVolume του προϊόντος θα χρησιµοποιηθεί σε κινητά και το 

{zò	{ ∗allowanceVolume σε σταθερά. 

Περίπτωση 2: Το στοιχείο UseAllowance λαµβάνει την τιµή true: 

Στην περίπτωση αυτή προσφέρεται ενσωµατωµένη αξία για κλήσεις κατά την περιαγωγή η οποία είναι 

µοιραζόµενη µε ενσωµατωµένη αξία που προσφέρεται για κλήσεις προς εθνικά δίκτυα. Η δυνατότητα αυτή 

τυπικά προσφέρεται έναντι ενός µηνιαίου κόστους. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Ο αλγόριθµος ελέγχει αν υπάρχει το στοιχείο  OriginatingZoneCharge το οποίο είναι εµφωλευµένο ως εξής: 

Roaming_Outgoing -> OriginatingZone -> OriginatingZoneCharge  

Στην περίπτωση που υπάρχει τέτοιο στοιχείο, ο αλγόριθµος ελέγχει αν µέσα στο στοιχείο αυτό υπάρχει στοιχείο 

FixedFeeDurationCharge. Στην περίπτωση που υπάρχει τέτοιο στοιχείο χρέωσης, τότε µε την αναφερόµενη 

µηνιαία χρέωση ο χρήστης µπορεί να καταναλώσει προσφερόµενη ενσωµατωµένη αξία προς εθνικά δίκτυα κατά 

την περιαγωγή. 

Ο αλγόριθµος, κατόπιν ελέγχει το στοιχείο allowanceVolume το οποίο είναι εµφωλευµένο στο στοιχείο: 

Roaming_Outgoing -> OriginatingZone -> Service -> Allowance -> VolumeOfAllowance -> 

allowanceVolume 

∆ιακρίνονται οι εξής  περιπτώσεις: 

Περίπτωση 2.1: Το στοιχείο allowanceVolume λαµβάνει την τιµή 99999999 

Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δύναται να καταναλώσει το σύνολο της ενσωµατωµένης αξίας που προσφέρεται 

για κλήσεις προς εθνικά δίκτυα κατά την περιαγωγή. Για την εύρεση αυτής της ενσωµατωµένης αξίας, καλείται η 

διαδικασία  [Eύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] όπου η παράµετρος εισόδου (allowanceDestination)  

λαµβάνει διαδοχικά την τιµή Υπηρεσία προς Σταθερά (national_fixed_all | national_fixed_local 

national_fixed_long), Υπηρεσία προς Εθνικό ∆ίκτυο (national) µε την διαφορά σε σχέση µε την Περίπτωση 

1 να έγκειται στο ότι κατά την κλήση της διαδικασίας [Εύρεση Στοιχείων Ενσωµατωµένης Αξίας] το κατάλληλο 

στοιχείο Υπηρεσίας (Service)  εντοπίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία [Επιλογή Στοιχείων Χρήσης Υπηρεσίας], η 

οποία αφοράς υπηρεσίες για χρήση εντός Ελλάδας.  

Υπενθυµίζεται ότι για την Περίπτωση 1, το κατάλληλο στοιχείο  Υπηρεσίας (Service)  εντοπίζεται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία [Επιλογή Υπηρεσίας Περιαγωγής (Ζώνης)]. 

Εφόσον εντοπιστεί το κατάλληλο στοιχείο Service,  η εύρεση της ενσωµατωµένης αξίας που αντιστοιχεί στις 

κλήσεις κατά την περιαγωγή είναι η ακόλουθη: 



 

  

 

 

 209 

Έστω R_`ab31Å,Æ	 ο χρόνος οµιλίας που έχει δηλώσει ο χρήστης για κλήσεις προς σταθερά Ελλάδος από 

συγκεκριµένη χώρα (η οποία µεταφράζεται στην αντίστοιχη ζώνη όπως έχει αναλυθεί στην ενότητα «Τιµολόγηση 

Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας») και R³b´1iÇ,� ο αντίστοιχος χρόνος για κλήσεις προς σταθερά Ελλάδος. 

Αν το στοιχείο allowanceDestination λαµβάνει την τιµή Υπηρεσία προς Σταθερά (national_fixed_all | 

national_fixed_local national_fixed_long), τότε: 

yÒ'�()È"&*�b = ÷���s�Ç,�
÷���s�Ç,�ò{� ∗ 	"���q"&×�±��d�� ,δηλαδή η ενσωµατωµένη αξία προς σταθερά θα µοιραστεί για 

κλήσεις από Ελλάδα και κλήσεις κατά την περιαγωγή, όπου Wn ο χρόνος οµιλίας προς σταθερά που έχει δηλωθεί 

από τον χρήστη. 

Αν το στοιχείο allowanceDestination λαµβάνει την τιµή Υπηρεσία προς Εθνικό ∆ίκτυο (national), τότε: 

yÒ'�()È"&*�b = ÷���s�Ç,�
÷ýþ��usÇ,�ò÷���s�Ç,�òz�ò{� ∗ 	"���q"&×�±��d�� , δηλαδή η ενσωµατωµένη αξία θα διαµοιραστεί σε 

κλήσεις προς κινητά εντός  Ελλάδος, σταθερά εντός Ελλάδος, κινητά κατά την περιαγωγή και σταθερά κατά την 

περιαγωγή, όπου Yn ο χρόνος οµιλίας προς κινητά που έχει δηλωθεί από τον χρήστη και Wn ο χρόνος προς 

σταθερά. 

Περίπτωση 2.2: Το στοιχείο allowanceVolume λαµβάνει συγκεκριµένη τιµή. 

Στην περίπτωση αυτή, ο αλγόριθµος ακολουθεί την διαδικασία που ακολουθείται και στην Περίπτωση 2.1 µε την 

διαφορά ότι από την προσφερόµενη αξία που προσφέρεται ο χρήστης δύναται να καταναλώσει κατά την 

περιαγωγή µόνο το ύψος που δηλώνει το στοιχείο allowanceVolume.  

Στην περίπτωση αυτή, η διαθέσιµη ενσωµατωµένη αξία για κλήσεις κατά την περιαγωγή υπολογίζεται ως εξής: 

Έστω "���q"&×�±��d��}÷ η ενσωµατωµένη αξία η οποία µπορεί να ανήκει στις κατηγορίες 

(national_fixed_all | national_fixed_local national_fixed_long) και (national).  

Για την ποσότητα "���q"&×�±��d�� ο διαµοιρασµός της ενσωµατωµένης αξίας γίνεται όπως στην περίπτωση 2.1 

ενώ για την ποσότητα "���q"&×�±��d��}÷ − "���q"&×�±��d�� ο διαµοιρασµός της ενσωµατωµένης αξίας γίνεται 

µόνο για κλήσεις από εθνικά δίκτυα προς εθνικά δίκτυα. 

 


