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Ερωτήματα Διαβούλευσης 

 

1. Σχετικά με το πλαίσιο  συγκριτικής αξιολόγησης: Θεωρείτε ότι μπορούν να 
προστεθούν στοιχεία που να ενισχύουν περαιτέρω 

Α. την αμεροληψία  

Β. την αντικειμενικότητα  

Γ. την ακρίβεια  

Δ. τη διαφάνεια  

της προτεινόμενης προσέγγισης συγκριτικής αξιολόγησης; 

 

2. Σχετικά με τις παραμέτρους εισόδου χρήστη:  
A. Θεωρείτε ότι υπάρχουν επιπρόσθετες παράμετροι που θα μπορούσαν  

να ληφθούν υπόψη στον αλγόριθμο; Με ποιο προσδοκώμενο 
αποτέλεσμα; 

i. Στη σταθερή  τηλεφωνία 
ii. Στην κινητή τηλεφωνία 

iii. Στη σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση 
iv. Στην κινητή ευρυζωνική πρόσβαση 

B. Θεωρείτε ότι η διαδικασία καταχώρησης των παραμέτρων εισόδου 
χρήστη αποτυπώνει αποτελεσματικά το προφίλ χρήσης για : 

i. Τη σταθερή  τηλεφωνία 
ii. Την κινητή τηλεφωνία 

iii. Τη σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση 
iv. Την κινητή ευρυζωνική πρόσβαση 

 
3. Σχετικά με τα είδη/κατηγορίες συνδρομητών:  

Α. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες συνδρομητών που θα ήταν 
σκόπιμο να ληφθούν υπόψη;  

Β. Αν ναι ποιές είναι αυτές και ποια προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά 
σε αυτές; 

 

4. Σχετικά με τα προτυποποιημένα προφίλ χρήσης που προτείνεται να 
χρησιμοποιηθούν ως πρώτο επίπεδο δεδομένων εισόδου:  
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Α. Θεωρείτε ότι οι τιμές που αναφέρονται στις διάφορες κατηγορίες είναι 
αντιπροσωπευτικές για την εγχώρια αγορά;  

Β. Προτίθεστε να συνεισφέρετε στο Σύστημα δικά σας σχετικά δεδομένα; 

 

5. Σχετικά με τις παραδοχές: Για την υλοποίηση του προτεινόμενου αλγορίθμου, 
θεωρείτε πλήρη τη λίστα στων προτεινόμενων παραδοχών; 

Α. Συστήματος 

Β. Αλγορίθμου 

 

6. Σχετικά με τις διεθνείς κλήσεις και τις κλήσεις περιαγωγής, προτείνεται να 
δηλώνονται οι χρεώσεις για τις χώρες της Ε.Ε./ΕΟΧ και επιπλέον τις ακόλουθες 
χώρες: ΗΠΑ, Αυστραλία, Ρωσία, Ουκρανία, Αλβανία, Σερβία, Τουρκία, Αίγυπτος, 
Καναδάς, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Ινδία, Νιγηρία, Νότιος Αφρική. Για το 
συγκεκριμένο σύνολο χωρών προτείνεται να γίνονται και ενέργειες συγκριτικής 
αξιολόγησης για τις διεθνείς κλήσεις και τις κλήσεις περιαγωγής. Για τις κλήσεις 
περιαγωγής το ενδιαφέρον στρέφεται στις κλήσεις προς Ελλάδα.  

Α. Συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη προσέγγιση; 

Β. Εκτιμάτε ότι ένα άλλο σύνολο χωρών θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το 
χρήστη του Συστήματος; 

 

7. Σχετικά με τη μοντελοποίηση:  

Α. Θεωρείτε ότι υπάρχουν σημεία στη μοντελοποίηση του αλγορίθμου που θα 
μπορούσαν να είναι περισσότερο σαφή; 

Β. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να περιληφθούν κι άλλα στοιχεία στη μοντελοποίηση 
του αλγορίθμου;  

 

8. Σχετικά με τα Σενάρια Ελέγχου: 

Α. Ποιά θεωρείτε ως κατάλληλα σενάρια ελέγχου της προτεινόμενης 
προσέγγιση;  

Β. Ποιά νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι τα κρίσιμα σημεία εστίασης;  

Γ. Μπορείτε να προσφέρετε σχετικά σενάρια; 
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9. Θεωρείτε ότι ο Συντελεστής Προσαύξησης Χρόνου (ΣΠΧ): 

Α. Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου σε όρους ακρίβειας; 

Β. Συμβάλλει στους όρους διαφάνειας και συγκρισιμότητας των προϊόντων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών; 

 

10. Θεωρείτε ότι μπορούν να προστεθούν στοιχεία που να ενισχύουν περαιτέρω το 
πλήρες και περιεκτικό της πληροφόρησης για τα προϊόντα κατά την εξαγωγή 
των αποτελεσμάτων;  

 

11. Σε σχέση με τις μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών: 

Α. Ποια στοιχεία του πλαισίου συγκριτικής αξιολόγησης θεωρείτε περισσότερο 
επιρρεπή σε αλλαγή με βάση τα χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων που 
εισέρχονται στην αγορά; 

Β. Πως προτείνετε να χειριστεί η ΕΕΤΤ τις συγκεκριμένες τάσεις για να 
διαμορφώσει ένα πιο δυναμικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης; 

  

 


