NP- Number Portability
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Φορητότητα Αριθμού κλήσης
Η δυνατότητα των συνδρομητών να διατηρούν τον ή τους γεωγραφικούς ή μη αριθμούς κλήσης τους όταν
αλλάζουν φορέα παροχής υπηρεσίας.
Πάροχος-Δότης
Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τον οποίο
πραγματοποιείται η μεταφορά του αριθμού.
Πάροχος-Δέκτης
Ο Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τον οποίο
πραγματοποιείται η μεταφορά του αριθμού.
Επαναδρομολόγηση
Η διαδικασία πληροφόρησης σχετικά με την εύρεση της ταυτότητας του παρόχου-δέκτη του αριθμού που έχει
υποστεί φορητότητα.
Γεωγραφικοί Αριθμοί:
Οι κατηγορίες αριθμών:
 PSTN
 ISDN
Μη Γεωγραφικοί Αριθμοί:
Οι κατηγορίες αριθμών που υπόκεινται σε φορητότητα:
 Εταιρικοί αριθμοί και αριθμοί πρόσβασης σε VPN (σειρά 50)


Προσωπικοί (σειρά 70)



Ατελούς χρέωσης (σειρά 800)



Μεριζόμενου κόστους (σειρά 801)



Μέσω κάρτας (σειρά 807)



Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση (σειρές 806, 812, 825, 850 και 875)



Αριθμοί dial-up κλήσεων πρόσβασης στο διαδίκτυο (σειρές 896 και 899)



Πρόσθετης χρέωσης (σειρά 90)

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ
Ιδιαίτερη σημασία για την υπηρεσία φορητότητας έχει η ΕΒΔΑΦ. Η ΕΒΔΑΦ είναι μία κεντρική βάση
δεδομένων η οποία λειτουργεί κάτω από την φροντίδα της ΕΕΤΤ και διασυνδέεται με τις βάσεις δεδομένων
όλων των Παρόχων. Μέσω της ΕΒΔΑΦ γίνεται η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων φορητότητας, η
ανταλλαγή πληροφοριών (μηνυμάτων) μεταξύ του Παρόχου-δότη και του Παρόχου-δέκτη που απαιτούνται
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για την ενεργοποίηση της φορητότητας, καθώς και η αποστολή πληροφοριών προς όλους τους άλλους
Παρόχους για τη σωστή δρομολόγηση των κλήσεων προς τους μεταφερόμενους αριθμούς (τόσο σταθερής
όσο και κινητής τηλεφωνίας). Μετά την υλοποίηση της φορητότητας, η ΕΒΔΑΦ διατηρεί τις πληροφορίες
δρομολόγησης των αριθμών που έχουν μεταφερθεί σε άλλο δίκτυο.
Ο ΟΤΕ έχει αναπτύξει αυτοματοποιημένη πλατφόρμα µεταφοράς και εκτέλεσης εντολών φορητότητας .Το
πληροφοριακό αυτό σύστημα εξυπηρετεί αφενός τη διασύνδεση των πληροφοριακών και
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων του ΟΤΕ μεταξύ τους, αφετέρου τη διασύνδεση με την ΕΒΔΑΦ.
Παράλληλα, ελέγχει τη ροή της διαδικασίας διεκπεραίωσης και ενεργοποίησης των αιτημάτων
φορητότητας.

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.
Λεωφ. Κηφισίας 99, 15124 Μαρούσι
www.otewholesale.gr

