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Πξόινγνο 

Σν παξφλ Κείκελν Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο έρεη εηνηκαζηεί απφ ηελ Δζληθή 

Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) θαη αθνξά ζε ζέκαηα 

πνπ άπηνληαη ηεο παξνρήο ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο Φνξεηφηεηαο Αξηζκψλ ζηελ 

Διιεληθή Αγνξά, ζπγθεθξηκέλα δε ζε ζρέδην ηξνπνπνίεζεο θαη 

θσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.: 566/016/3-6-

2010 «Σξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ ηεο 

Φνξεηφηεηαο Αξηζκψλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά» (ΦΔΚ 967/Β/2010), φπσο 

ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηηο ππ’ αξηζ. ΑΠ. 586/06/30−11−2010 (ΦΔΚ 

2052/Β/2010) θαη ΑΠ. ΔΔΣΣ 598/10/31-3-2011 (ΦΔΚ 987/Β/2011) Απνθάζεηο 

ηεο ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ Ν. 4070/2012.  

Η ΔΔΣΣ πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο λα παξνπζηάζνπλ ηα ζρφιηα 

θαη ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά µε ην πθηζηάκελν θαλνληζηηθφ πιαίζην 

αλαθνξηθά κε ηε Φνξεηφηεηα Αξηζκψλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά, ηα δεηήκαηα 

πνπ έρνπλ αλαθχςεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, κε έκθαζε θπξίσο ζην παξφλ 

ζρέδην ηξνπνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ 

ηεο Φνξεηφηεηαο Αξηζκψλ ζηελ Διιεληθή αγνξά. Αλ ππάξρνπλ απφςεηο ή 

ζρφιηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ θείκελν Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, 

παξαθαινχκε λα ηηο ζπκπεξηιάβεηε ζηηο απαληήζεηο ζαο.  

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ επσλχκσο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε 

έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή φρη αξγφηεξα απφ ηελ 16ε Ινπιίνπ 2012 θαη 

ψξα 13:00µµ. Σπρφλ αλψλπκεο απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Οη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ απφθξπςε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο.  

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε:  

Γημόζια Γιαβούλεσζη αναθορικά με ηην ηροποποίηζη και κωδικοποίηζη ζε 

ενιαίο κείμενο ηης Φορηηόηηηας Αριθμών ζηην Δλληνική Αγορά 

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:  

ΔΔΣΣ  

Λ. Κεθηζίαο 60,  

15125 Μαξνχζη  

Αηηηθή  

Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθνχ Σαρπδξνκείνπ : portability@eett.gr 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο είλαη δπλαηφ λα παξέρνληαη 

απφ ηελ ΔΔΣΣ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

νη νπνίεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη επψλπκα, µφλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε: portability@eett.gr 

 

Σν παξφλ θείκελν δελ δεζκεχεη ηελ ΔΔΣΣ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο 

ξχζκηζεο πνπ ζα επαθνινπζήζεη.  
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1. Δηζαγσγή 

ηφρνο ηεο παξνχζαο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο είλαη λα ιάβεη ε ΔΔΣΣ ηηο 

απφςεηο θαη ηα ζρφιηα απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ αλαθχςεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πθηζηάκελνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Φνξεηφηεηαο Αξηζκψλ ζηελ 

Διιεληθή Αγνξά θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ε ΔΔΣΣ 

πξνηείλεη ζε ζπλέρεηα ησλ νξηδνκέλσλ ζηνλ πξφζθαην Ν.4070/2012 γηα ηε 

θνξεηφηεηα αξηζκψλ, ζην ζρέδην ηξνπνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν 

θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Φνξεηφηεηαο Αξηζκψλ ζηελ Διιεληθή αγνξά, ην 

νπνίν ζέηεη κε ηελ παξνχζα ζε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε.  

Η ΔΔΣΣ ππνβάιιεη ζρέδην Απφθαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε 

ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Φνξεηφηεηαο Αξηζκψλ ζηελ Διιεληθή 

Αγνξά κε ζθνπφ ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ ζηα νξηδφκελα απφ ην 

Ν. 4070/2012, ηε  κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ θέξεη ε εθαξκνγή ηεο 

θνξεηφηεηαο αξηζκψλ ζηελ αγνξά ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

  

2. ρέδην ηξνπνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ 

Σν ηηζέκελν ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζρέδην ηξνπνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο 

ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Φνξεηφηεηαο Αξηζκψλ έρεη σο εμήο : 

 

Σξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο 

Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά 

  

Η Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), 

 

 

Έρνληαο ππόςε : 

 

α. ην Ν. 4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, 

Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 82/Α/10.04.2012), ηδίσο 

ηα άξζξα 3, 12, ζηνηρ. (ηβ), (θα), (θβ), (θε) θαη (κγ), 17, 22, 46 έσο 51, 

68, 77, θαη 79 απηνχ, 

 

β. ηελ Οδεγία 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002, ζρεηηθά κε έλα θνηλφ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην γηα Γίθηπα θαη Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ 

(Οδεγία Πιαίζην), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ Οδεγία 

2009/140/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

25εο Ννεκβξίνπ 2009, «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2002/21/ΔΚ 

ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 2002/19/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε 
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δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο θαζψο θαη κε 

ηε δηαζχλδεζή ηνπο, θαη 2002/20/ΔΚ γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ», L 337/37, 18.12.2009,ηδίσο δε 

ηα άξζξα 6, 7, 14, 15 θαη 16 απηήο, 

 

γ. ηελ Οδεγία 2002/19/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε 

Γίθηπα Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο, θαζψο θαη 

κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο (Οδεγία γηα ηελ Πξφζβαζε), φπσο ηζρχεη 

ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ Οδεγία 2009/140/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, «γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2002/21/ΔΚ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 

2002/19/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο, 

θαη 2002/20/ΔΚ γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ», L 337/37, 18.12.2009, ηδίσο δε ηo άξζξν 

7 απηήο, 

 

δ. ηελ Οδεγία 2002/22/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002, γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία θαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά δίθηπα θαη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (νδεγία θαζνιηθήο ππεξεζίαο), φπσο ηζρχεη 

ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ Οδεγία 2009/136/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2002/22/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηελ θαζνιηθή 

ππεξεζία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά δίθηπα θαη 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηεο Οδεγίαο 2002/58/ΔΚ 

ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 γηα ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξρψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ 

επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, (EE L 

337/11, 18.12.2009),  

 

ε. ην Ν. 3959/2011 «Πξνζηαζία ηνπ Διεχζεξνπ Αληαγσληζκνχ»,  

 (ΦΔΚ 93/Α/20.04.2011), 

 

ζη. ην Ν. 3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 2472/1997», (ΦΔΚ 133/Α/2006), 

 

δ. ην Ν.2251/1994 «Πεξί πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ» (ΦΔΚ 191/Α/1994), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3587/2007 «Σξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ Ν.2251/94 «Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ», φπσο 
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ηζρχεη – Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2005/29 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (EE Λ 149)» (ΦΔΚ 152/A/2007), 

 

ε. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 249/115 «Καλνληζκφο Αθξνάζεσλ γηα 

Θέκαηα Σειεπηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ 642/Β/23.05.2002), 

 

ζ. ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. Οηθ. 26634/924/3-05-2007  

«Δζληθφ ρέδην Αξηζκνδφηεζεο ησλ Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ», (ΦΔΚ 768/Β/2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζ. Οηθ. 26073/937/26−5−2010 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ «Σξνπνπνίεζε ηεο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο ππ’ αξηζκ. Οηθ. 26634/924/3−5−2007 Δζληθφ ρέδην 

Αξηζκνδφηεζεο ησλ Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ» (ΦΔΚ 

805/Β/9−6−2010) θαη ηελ ππ’αξηζ. Οηθ. 20509/541/19-5-2011 

«Σξνπνπνίεζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ππ’ αξηζκ. Οηθ. 

26634/924/3−5−2007 «Δζληθφ ρέδην Αξηζκνδφηεζεο ησλ Τπεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ», σο ηζρχεη» (ΦΔΚ 1284/Β/16-6-2011), 

 

η. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.: 441/121/21-6-07, «Καλνληζκφο 

Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Αξηζκνδνηηθψλ πφξσλ ηνπ Δζληθνχ 

ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο», (ΦΔΚ 1260/Β/2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηηο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 461/059/30-11-2007 «Παξάηαζε ηεο 

εκεξνκελίαο απελεξγνπνίεζεο ησλ ζχληνκσλ θσδηθψλ ππεξεζηψλ 

ζχληνκσλ κελπκάησλ (SMS)/ πνιπκεζηθψλ κελπκάησλ (MMS) πνπ 

ιεηηνπξγνχλ εθηφο ησλ ζεηξψλ 190−195 θαη 54, ηεζείζεο δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 14, παξ.1, ζηνηρ. β. ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 441/121/2007 

Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο  θαη Δθρψξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ 

ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο» (ΦΔΚ 2437/Β/28-12-2007), ηελ 

ΑΠ. 570/028/8-7-2010 «Σξνπνπνίεζε ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 441/121/21-6-

2007 Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθψλ 

Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο»» (ΦΔΚ 1148/Β/30-7-

2010) θαη ηελ Απφθαζε 634/135/22-12-2011 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ 

αξηζκ. ΔΔΣΣ 441/121/21−6−2007 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη 

Δθρψξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ 

Αξηζκνδφηεζεο, φπσο ηζρχεη» (ΦΔΚ 266/Β/13-2-2012),  

 

ηα. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 390/03/2006 «Καλνληζκφο Γεληθψλ 

Αδεηψλ», (ΦΔΚ 748/Β/2006), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηηο 

Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 442/068/28-06-2007, (ΦΔΚ 1279/Β/2007)  

θαη ΑΠ 513/014/3-3-2009, (ΦΔΚ 492/Β/2009),  

ηβ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ ΔΔΣΣ 566/016/3.06.2010 «Σξνπνπνίεζε 

θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Φνξεηφηεηαο 

Αξηζκψλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά», (ΦΔΚ 967/Β/2010), φπσο ηζρχεη 

ηξνπνπνηεζείζα κε ηηο ππ’ αξηζ. ΑΠ. 586/06/30−11−2010 (ΦΔΚ 

2052/Β/2010) θαη ΑΠ. ΔΔΣΣ 598/10/31-3-2011 (ΦΔΚ 987/Β/2011) 

Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ,  

http://www.eett.gr/export/sites/default/sites/EETT/Electronic_Communications/Telecoms/Numbering/FEK_768_B_2007_ESA.pdf
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ηγ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 612/011/14-07-2011 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο 

Αλαθνξάο Γηαζχλδεζεο ΟΣΔ 2011 ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 

573/017/22-07-2010», (ΦΔΚ 1758/Β/3-08-2011), 

ηδ. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 573/015/22-07-2010 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο 

Αλαθνξάο ΟΣΔ 2010 γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ 

Βξφρν θαη ηηο πλαθείο Δπθνιίεο, ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 

531/065/23-07-2009 (ΦΔΚ 1338/Β/31-08-2010), φπσο ηζρχεη 

ηξνπνπνηεζείζα, 

 

ηε. ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 375/10/14-2-2006, «Καλνληζκφο 

Γηαδηθαζίαο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο», (ΦΔΚ 314/Β/16.03.2006), 

 

ηζη.  ηελ  Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 291/53/28-8-2003 κε ηελ νπνία έγηλε ε 

θχξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 21/03 χκβαζεο κεηαμχ ηεο ΔΔΣΣ θαη ηεο 

Δηαηξείαο Telcordia Technologies Inc. γηα ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε 

θαη ζπληήξεζε ηεο ΔΒΓΑΦ θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε 

απηήο  (ΦΔΚ 1279/Β/2003), 

 

ηδ.  ηελ  Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 526/45/24-7-2009 κε ηελ νπνία έγηλε ε 

θχξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 21/03Β χκβαζεο κεηαμχ ηεο ΔΔΣΣ θαη ηεο 

Δηαηξείαο Telcordia Technologies Inc. γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ρξνληθή 

επέθηαζε ηεο 21/03 χκβαζεο (ΦΔΚ 1549/Β/28.7.2009), 

 

ηε.  ηελ  Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 614/16/28-7-2011 κε ηελ νπνία έγηλε ε 

θχξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 21/03Γ χκβαζεο κεηαμχ ηεο ΔΔΣΣ θαη ηεο 

Δηαηξείαο Telcordia Technologies Inc. γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ρξνληθή 

επέθηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 21/03 κεηαμχ ηνπο χκβαζεο (ΦΔΚ 

1973/Β/5.9.2011), 

 

Δπεηδή: 

 

α. Σν άξζξν 12, ζηνηρ. ηβ’, θβ’ θαη θε’ ηνπ λ.4070/2012 νξίδεη φηη ε ΔΔΣΣ 

δηελεξγεί απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Τπνπξγνχ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο γηα 

ζέκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ξπζκίδεη 

ηα ζέκαηα θνξεηφηεηαο αξηζκψλ, εθδίδνληαο ηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο, θαη ξπζκίδεη ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ζηνλ ηνκέα 

ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, εθδίδνληαο πξνο ηνχην θαη 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. Δπίζεο ην άξζξν 

68, παξ. 1 νξίδεη φηη «Όινη νη ζπλδξνκεηέο κε αξηζκνχο πνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλνη ζην Δζληθφ ρέδην Αξηζκνδφηεζεο κπνξνχλ, κεηά απφ 

ζρεηηθή αίηεζε, λα δηαηεξνχλ ηνλ ή ηνπο αξηζκνχο ηνπο, αλεμαξηήησο 

ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία (θνξεηφηεηα αξηζκνχ), 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, Μέξνο Γ ηνπ 

http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Telecoms/Numbering/FEK1279-B-2003.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Telecoms/Numbering/FEK1549-B-2009.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Telecoms/Numbering/FEK1973-B-2011.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Telecoms/Numbering/FEK1973-B-2011.pdf
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παξφληνο». Σν Παξάξηεκα ΙΙΙ, Μέξνο Γ, ηνπ Ν.4070/2012 νξίδεη ηα 

εμήο :«Η απαίηεζε φινη νη ζπλδξνκεηέο κε αξηζκνχο ηειεθψλνπ απφ ην 

εζληθφ ζρέδην αξηζκνδφηεζεο λα κπνξνχλ, εθφζνλ ην δεηήζνπλ, λα 

δηαηεξήζνπλ ηνλ (ηνπο) αξηζκφ (νχο) ηνπο, αλεμαξηήησο ηεο 

επηρείξεζεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, εθαξκφδεηαη: α) εθφζνλ πξφθεηηαη 

γηα γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν, θαη β) εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο ζε νπνηνλδήπνηε ηφπν. Σν 

παξφλ κέξνο δελ ηζρχεη γηα ηε κεηαθνξά αξηζκψλ κεηαμχ δηθηχσλ πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε ζηαζεξέο ζέζεηο θαη δηθηχσλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο». Δπίζεο, ην άξζξν 68, παξ. 4 νξίδεη, κεηαμχ άιισλ, φηη  

«…γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θνξεηφηεηαο, νη πάξνρνη δφηεο δχλαληαη λα 

ζέηνπλ σο πξνυπφζεζε ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ νθεηιψλ ηνπ 

ζπλδξνκεηή πνπ πξνβαίλεη ζε θνξεηφηεηα ηνπ αξηζκνχ ηνπ, κέρξη θαη 

ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο θνξεηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ππνινίπσλ επηδνηήζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν πάξνρνο δφηεο 

ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ ζπλδξνκεηή γηα ηηο νθεηιέο ηνπ, κέρξη ηελ εκέξα 

πινπνίεζεο ηεο θνξεηφηεηαο. Η ζρεηηθή δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ Δ.Δ.Σ.Σ. θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελα». Δπηπξνζζέησο, ε 

παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 68, πξνβιέπεη φηη «Η Δ.Δ.Σ.Σ. ειέγρεη εάλ, 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο φπνηαο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ζχκβαζεο, νη φξνη θαη 

νη δηαδηθαζίεο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά γηα 

ηελ αιιαγή ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ». Σέινο, ζην εδάθην ζη’, ηεο 

παξαγξάθνπ 4, ηνπ άξζξνπ 68, νξίδεηαη φηη «Η Δ.Δ.Σ.Σ. ιακβάλεη 

επίζεο ππφςε, αλ ρξεηαζηεί, κέηξα κε ηα νπνία λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη 

ζπλδξνκεηέο πξνζηαηεχνληαη θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία αιιαγήο θνξέα 

θαη δελ κεηαθέξνληαη ζε άιιν θνξέα παξά ηε ζέιεζή ηνπο. Η Δ.Δ.Σ.Σ. 

κπνξεί λα επηβάιεη θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 77, ζηνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππνρξέσζεο λα 

απνδεκηψλνπλ ηνπο ζπλδξνκεηέο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 

κεηαθνξάο ή θαηαρξεζηηθήο κεηαθνξάο απφ ηνπο ίδηνπο ή γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπο». 

 

β. ηελ ππ’ αξηζ. (47) ζθέςε ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο 2009/136/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 

Ννεκβξίνπ 2009, αλαθέξεηαη φηη ε θνξεηφηεηα αξηζκνχ απνηειεί θχξην 

παξάγνληα δηεπθφιπλζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ ζε αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζα πξέπεη λα 

πινπνηείηαη κε ηελ ειάρηζηε θαζπζηέξεζε, έηζη ψζηε ν αξηζκφο λα 

ελεξγνπνηείηαη κέζα ζε κία εξγάζηκε εκέξα θαη ν ρξήζηεο λα κελ 

πθίζηαηαη απψιεηα ππεξεζηψλ γηα πεξηζζφηεξν απφ κία εξγάζηκε 

εκέξα. Οξίδεηαη πεξαηηέξσ φηη, ν αξκφδηεο εζληθέο αξρέο κπνξνχλ λα 

πξνδηαγξάθνπλ ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία κεηαθνξάο αξηζκψλ, ζχκθσλα 

κε ηηο εζληθέο δηαηάμεηο πεξί ζπκβάζεσλ θαη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 

Αλαθέξεηαη επίζεο φηη ε πείξα ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε έρεη δείμεη φηη 

ππάξρεη θίλδπλνο νη θαηαλαισηέο λα κεηαθεξζνχλ ζε άιιν πάξνρν 

ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπο θαη φηη, αλ θαη απηφ είλαη δήηεκα πνπ ζα 
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πξέπεη θαηαξρήλ λα αληηκεησπίδεηαη απφ ηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, 

ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηβάιινπλ ηα ειάρηζηα 

αλαινγηθά κέηξα φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία αιιαγήο θνξέα, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη θπξψζεσλ, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη απηνί νη θίλδπλνη θαη λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη 

ζπλδξνκεηέο πξνζηαηεχνληαη θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία αιιαγήο θνξέα, 

ρσξίο ε δηαδηθαζία λα θαζίζηαηαη ιηγφηεξν ειθπζηηθή γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο.  

 

γ. Βαζηθή ratio ηνπ λνκνζέηε θαηά ηε ζέζπηζε κέηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε, 

πξνψζεζε θαη νξζή δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ θνξεηφηεηαο απνηειεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, κε ηελ παξνρή 

πεξηζζνηέξσλ επηινγψλ ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ε ηαπηφρξνλε αχμεζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνπο παξφρνπο δηθηχσλ ή/ θαη ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Καηά ηνχην,  νη πάξνρνη δηθηχσλ ή/ θαη 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πξέπεη λα απέρνπλ απφ 

νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζα απνηξέπεη ηνπο ρξήζηεο απφ ηε ρξήζε ηεο 

δηεπθφιπλζεο ηεο θνξεηφηεηαο. 

 

δ. Η αλάγθε επαλαμηνιφγεζεο θαη κείσζεο, ζε κία (1) εξγάζηκε εκέξα, 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ, ζηα ζρεηηθά θαλνληζηηθά θείκελα, ρξφλνπ 

δηεθπεξαίσζεο αηηεκάησλ θνξεηφηεηαο, απνηειεί πιένλ θνηλνηηθή 

επηηαγή (άξζξν 30 ηεο Οδεγίαο 2002/22/ΔΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη), ε νπνία άιισζηε κεηεθέξζε απηνχζηα κε ηελ παξάγξαθν 4, ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ λφκνπ 4070/2012. Αλ θαη ε επηηαγή απηή είρε ήδε 

πινπνηεζεί ζηελ ΑΠ. ΔΔΣΣ 566/016/3-6-2010, ην γεγνλφο απηφ  

επηβάιιεη ηελ πεξαηηέξσ βειηηζηνπνίεζε θαη ηαρχηεξε ελεκέξσζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (παξφρσλ θαη 

ινηπψλ θνξέσλ) κε γλψκνλα ηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπλδξνκεηψλ. 

 

ε. Η θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 68, παξ. 4, εδ. 7, ηνπ λ. 4070/2012 ζέζε 

πξνυπφζεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θνξεηφηεηαο ηελ πξνεγνχκελε 

εμφθιεζε φισλ ησλ νθεηιψλ ηνπ αηηνχκελνπ θνξεηφηεηαο ζπλδξνκεηή 

κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πινπνίεζεο ηεο θνξεηφηεηαο, ρσξίο 

πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε απηήο ή/ θαη πξνζαξκνγή ηεο ζηηο 

πξνβιεπφκελεο ζην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην δηαδηθαζίεο ηεο 

ΔΒΓΑΦ (Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Αλαθνξάο γηα ηε Φνξεηφηεηα) 

δχλαηαη λα έιζεη a contrario ηφζν κε ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή επηηαγή 

πξνψζεζεο θνξεηφηεηαο νπφηε θαη αλάπηπμεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ 

αγνξά φζν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ 

ρξεζηψλ. Η ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 68, παξ. 4, εδ. 7 ηνπ 

λ.4070/2012 παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ εηδηθή θαη νξηζκέλε εμνπζηνδφηεζε 

πξνο ζέζπηζε εηδηθφηεξσλ θαη ιεπηνκεξεηαθψλ θαλφλσλ (ελδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη, σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο «νθεηιή») ηεο ζρεηηθήο 

δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο θνξεηφηεηαο, ζεβφκελε ηηο βαζηθέο αξρέο 
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θαη θαηεπζχλζεηο πνπ ζπλάγνληαη απφ ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηνλ λ.4070/2012, ζε ζπλδπαζκφ κε ην λφκν 2251/1994 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3587/2007 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ 

Ν.2251/94 «Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ», φπσο ηζρχεη – 

Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2005/29 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ (EE Λ 149)» (ΦΔΚ 152/A/2007). πλεπψο, ε άζθεζε 

ακέζσο απφ ηνπο παξφρνπο ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπο παξέρεη ν λφκνο 

(«γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θνξεηφηεηαο, νη πάξνρνη δφηεο δχλαληαη λα 

ζέηνπλ σο πξνυπφζεζε ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ νθεηιψλ ηνπ 

ζπλδξνκεηή») ρσξίο λα έρεη ζεζπηζηεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία ζα  ήηαλ 

αθελφο εθηφο ηνπ πλεχκαηνο ηνπ λφκνπ 4070/2012 θαη ζα έξρνληαλ ζε 

άκεζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί πξνζηαζίαο ηνπ 

θαηαλαισηή αθεηέξνπ.  

 

 

ζη. Καηά ηε ζέζπηζε δε ηεο ζρεηηθήο σο άλσ δηαδηθαζίαο, αλαθέξεηαη φηη ε 

δπλαηφηεηα ηεο ζέζεο σο πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

θνξεηφηεηαο ηεο πξνεγνχκελεο εμφθιεζεο φισλ ησλ νθεηιψλ ηνπ 

αηηνχκελνπ θνξεηφηεηαο ζπλδξνκεηή κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία 

πινπνίεζεο ηεο θνξεηφηεηαο, ππφθεηηαη ζηνλ πξνεγνχκελν θαζνξηζκφ 

ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ ΔΔΣΣ, κε ηελ έθδνζε θαλνληζηηθνχ 

ραξαθηήξα απφθαζεο, γίλεηαη ζην πιαίζην ησλ επηηαγψλ ηνπ 

επξσπατθνχ λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε δηελεξγείηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζψδεηαη ην 

ρξήζηκν απνηέιεζκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηα ζρεηηθά κε ηε θνξεηφηεηα δηθαηψκαηα ηνπ 

θαηαλαισηή. Η ΔΔΣΣ θαηά ξεηή θαη εηδηθή λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε 

ξπζκίδεη ηφζν ηα ζέκαηα θνξεηφηεηαο αξηζκψλ φζν θαη ηα ζέκαηα πεξί 

πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, εθδίδνληαο ηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, κε βαζηθφ 

γλψκνλα ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηελ παξνρή πεξηζζνηέξσλ 

επηινγψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή 

ρξήζηε.   

 

δ. Η παξνρή ζηελ ΔΔΣΣ, θαηφπηλ ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 68, παξ. 4, εδάθην 7, ηνπ λ. 4070/2012, ηεο δπλαηφηεηαο λα 

επηβάιεη θπξψζεηο, θαηά ην άξζξν 77 ηνπ λ. 4070/2012 ζηνπο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππνρξέσζεο λα 

απνδεκηψλνπλ ηνπ ζπλδξνκεηέο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 

κεηαθνξάο ή θαηαρξεζηηθήο κεηαθνξάο, εθηφο ηνπ φηη κεηαθέξεη 

απηνχζηα ηε ζρεηηθή θνηλνηηθή επηηαγή (άξζξν 30, παξ. 4 ηεο Οδεγίαο 

γηα ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα), ζεζπίδεη ην 

πξψηνλ ηε δπλαηφηεηα έγεξζεο αμηψζεσλ απνδεκηψζεσλ ησλ 

ζπλδξνκεηψλ απεπζείαο απφ ηνπο εθάζηνηε θαη θαηά πεξίπησζε 

ππεχζπλνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. ην πιαίζην απηφ, θαη δεδνκέλνπ φηη 

ε ΔΔΣΣ θαηά ξεηή θαη εηδηθή λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε ξπζκίδεη ηα 
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ζέκαηα πεξί πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, δχλαηαη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2251/1994 

πεξί πξνζηαζίαο θαηαλαισηή, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3587/2007 

«Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Ν.2251/94 «Πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ», φπσο ηζρχεη – Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2005/29 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (EE Λ 149)» (ΦΔΚ 

152/A/2007), ηδίσο δε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9α επ. απηνχ πεξί 

απαγφξεπζεο αζέκηησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ.Καηά ηνχην, θαζνξίδεηαη 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ) πξνζθπγήο 

ηνπ ζηγφκελνπ ζπλδξνκεηή ζηνλ αξκφδην Πάξνρν θαη ελ ζπλερεία ζηελ 

ΔΔΣΣ θαη πεξαηηέξσ πξνζδηνξίδεηαη ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο θαηά 

πεξίπησζε αμίσζεο απνδεκίσζεο. Σα πνζά απνδεκίσζεο 

πξνζδηνξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο σο πνζφ αλαθνξάο/βάζε ην πάγην 

ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζηγφκελνπ ζπλδξνκεηή ζηνλ πάξνρν-δφηε. 

 

ε. ε ΔΔΣΣ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πεξί δηελέξγεηαο δεκνζίσλ 

δηαβνπιεχζεσλ ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

ακεξνιεςίαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο 

ηερλνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο, θαη ιακβάλεη ππφςε ηηο απφςεηο πνπ 

δηαηππψζεθαλ ζηελ εθάζηνηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε πξηλ θαηαιήμεη 

ζηελ πηνζέηεζε απνθάζεσλ/κέηξσλ επί ζεκάησλ ηα νπνία εμεηάζζεθαλ 

ζε απηήλ, ρσξίο σζηφζν λα δεζκεχεηαη σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο 

ξχζκηζεο πνπ ελδέρεηαη λα αθνινπζήζεη, 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η : 

 

 

Άξζξν 1 

θνπόο-Πεδίν Δθαξκνγήο 

 

1. θνπφο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο είλαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ παξνρή ηεο θνξεηφηεηαο αξηζκψλ ζηελ Διιεληθή αγνξά 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.  

2. α. Απαγνξεχεηαη ε θνξεηφηεηα αξηζκψλ κεηαμχ ππεξεζηψλ πνπ είλαη 

νπζησδψο δηαθνξεηηθέο, ηδίσο ε κεηαθνξά αξηζκψλ κεηαμχ δηθηχσλ πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε ζηαζεξέο ζέζεηο θαη δηθηχσλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ρξήζε ηνπ κεηαθεξζέληνο αξηζκνχ 

ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο ( Δ..Α). 

β. ηνλ αλσηέξσ απαγνξεπηηθφ θαλφλα δελ εκπίπηεη ε θνξεηφηεηα 

αξηζκνχ θηλεηήο ηειεθσλίαο κεηαμχ θηλεηψλ ππεξεζηψλ δεχηεξεο θαη 

ηξίηεο γεληάο. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

3 ηεο παξνχζαο. 

 

 

Άξζξν 2 
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Οξηζκνί 

 

1. “Γεσγξαθηθή πεξηνρή” : ε πεξηνρή ηνπ Διιεληθνχ γεσγξαθηθνχ 

ρψξνπ φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο ππ’ αξηζ. Οηθ. 

26634/924/3-5-2007 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΦΔΚ 768/Β/2007), φπσο ηζρχεη θαη αληηζηνηρεί ζε έλαλ 

Δζληθφ Κσδηθφ Πξννξηζκνχ. 

“Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Αλαθνξάο γηα ηε Φνξεηόηεηα 

(ΔΒΓΑΦ)”: Η θεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ πνπ εγθαζίζηαηαη θαη 

ιεηηνπξγεί γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο παξνρήο ηεο θνξεηφηεηαο αξηζκψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 

“Πάξνρνο-δέθηεο” : ν πάξνρνο δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ή 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πξνο ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ηνπ αξηζκνχ. 

 “Πάξνρνο-δόηεο” : ν πάξνρνο δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ή 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ απφ ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ηνπ αξηζκνχ. 

 “πλδεδεκέλνη αξηζκνί”: Σειεθσληθνί αξηζκνί πνπ αλήθνπλ ζε έλα 

ζπλδξνκεηή θαη αληηζηνηρνχλ ζηελ ίδηα ζπλδξνκεηηθή γξακκή ππφ έλαλ 

θεθαιηθφ ή βαζηθφ αξηζκφ (π.ρ. αξηζκνί MSN ή DDI ζε ζπλδέζεηο 

ISDN), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θεθαιηθνχ ή βαζηθνχ αξηζκνχ. Γελ 

ινγίδνληαη σο ζπλδεδεκέλνη αξηζκνί, νη αξηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο  είλαη 

ηερληθά εθηθηή ε ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο ζηνλ πάξνρν-δφηε εάλ 

παξακέλεη κέξνο απηψλ ζηνλ πάξνρν-δφηε θαη νη ππφινηπνη 

κεηαθεξζνχλ ζηνλ πάξνρν-δέθηε. 

 “Σέινο” : ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ππεξεζίεο θνξεηφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

“Φνξεηόηεηα Αξηζκνύ Κιήζεο” : ε δπλαηφηεηα ησλ ζπλδξνκεηψλ λα 

δηαηεξνχλ ηνλ ή ηνπο γεσγξαθηθνχο ή κε αξηζκνχο θιήζεο ηνπο φηαλ 

αιιάδνπλ θνξέα παξνρήο ππεξεζίαο. 

2. Δπηπιένλ ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηνπ Ν.4070/2012, ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ 

αξηζ. Οηθ. 26634/924/3-5-2007 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ 

θαη Δπηθνηλσληψλ, ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.: 

390/03/2006 (ΦΔΚ 748/Β/2006) θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Απφθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ. 441/121/21-6-2007 (ΦΔΚ 1260/Β/2007), φπσο ηζρχνπλ. 

 

3. ην πιαίζην ηνπ παξφληνο,  ηζρχνπλ ηα εμήο : 

α. ε έλλνηα «ζπλδξνκεηήο» πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ρξήζηεο ζηαζεξήο 

θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζψο θαη ηνπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ 

πξνπιεξσκέλνπ ρξφλνπ θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο, είηε είλαη θπζηθά 

είηε λνκηθά πξφζσπα. 

β. ε έλλνηα «πάξνρνο» πεξηιακβάλεη θαη ηνπο εηθνληθνχο παξφρνπο. Ο 

εηθνληθφο πάξνρνο δχλαηαη είηε λα ρξεζηκνπνηεί δηθφ ηνπ πξφζεκα 
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θνξεηφηεηαο είηε λα εμππεξεηείηαη κέζσ δηκεξνχο ζπκθσλίαο  απφ 

άιιν πάξνρν δηθηχνπ.  

 

 

Άξζξν 3 

Φνξεηόηεηα Γεσγξαθηθώλ θαη κε Γεσγξαθηθώλ Αξηζκώλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αξηζκώλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο 

 

1. Οη πάξνρνη δηθηχσλ ή/θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηε θνξεηφηεηα γεσγξαθηθψλ θαη κε 

γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξηζκψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο,  ψζηε νη ζπλδξνκεηέο λα κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ ηνλ ή ηνπο 

αξηζκνχο ηνπο φηαλ αιιάδνπλ πάξνρν δηθηχνπ ή/θαη ππεξεζηψλ.  

            Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ησλ γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ, ε θνξεηφηεηα 

αθνξά ζηε δηαηήξεζε ηνπ ή ησλ γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ ηνπ  

ζπλδξνκεηή  εληφο ηεο ίδηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο φηαλ ν ζπλδξνκεηήο 

αιιάδεη πάξνρν δηθηχνπ ή/θαη ππεξεζηψλ.  

2. Όινη νη πάξνρνη δηθηχσλ ή/θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα πινπνηνχλ ηηο απαξαίηεηεο  δηαδηθαζίεο γηα ηε 

κεηαθνξά αξηζκψλ πξνο θαη απφ ην δίθηπφ ηνπο θαζψο θαη λα 

ζπλδένληαη κε ηελ ΔΒΓΑΦ, ψζηε λα  είλαη δηαζέζηκε ε θνξεηφηεηα 

γεσγξαθηθψλ θαη κε γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ αξηζκψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο,, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

3. Οη εθάζηνηε λενεηζεξρφκελνη ζηελ αγνξά πάξνρνη δηθηχσλ ή/θαη 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ 

θνξεηφηεηα γεσγξαθηθψλ θαη κε γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξηζκψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ην αξγφηεξν 

εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζην 

θνηλφ. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ πεξηνξίδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

παξφρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο 

ζρεηηθά κε ηελ εθρψξεζε αξηζκψλ. 

4. Η δηαδηθαζία ηεο θνξεηφηεηαο αξηζκψλ δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 7 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. 

5.    ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαθεξφκελνη αξηζκνί αλήθνπλ ζε νκάδα 

δηαδνρηθψλ αξηζκψλ θαη ν ζπλδξνκεηήο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνπο 

αξηζκνχο, ζε ζπλέρεηα απηψλ πνπ δηαζέηεη, ηφηε έρεη ην δηθαίσκα λα 

αηηεζεί απφ ηνλ πάξνρν-δφηε ηε κεηαθνξά επηπιένλ ζπλερφκελσλ 

αξηζκψλ πνπ δελ έρνπλ εθρσξεζεί κε πξνγελέζηεξε ζρεηηθή πξάμε ζε 

άιινπο ζπλδξνκεηέο.  

6. Οη θαηεγνξίεο κε γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ, πέξαλ ησλ αξηζκψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, γηα ηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ε ππνρξέσζε θνξεηφηεηαο 

είλαη νη αθφινπζεο :  
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 α) νη εηαηξηθνί αξηζκνί θαη αξηζκνί πξφζβαζεο ζε VPN (ζεηξά 50) 

 β) νη πξνζσπηθνί αξηζκνί (ζεηξά 70) 

 γ) νη αξηζκνί αηεινχο ρξέσζεο (ζεηξά 800) 

δ) νη αξηζκνί κεξηδφκελνπ θφζηνπο (ζεηξά 801) 

 ε) νη αξηζκνί γηα θιήζεηο κέζσ θάξηαο (ζεηξά 807) 

 ζη) νη αξηζκνί ησλ ζεηξψλ 806, 812, 825, 850 θαη 875  

 δ) νη αξηζκνί ησλ ζεηξψλ 896 θαη 899 

 ε) νη αξηζκνί πξφζζεηεο ρξέσζεο (ζεηξά 90) 

 Η ΔΔΣΣ δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε Απφθαζή ηεο λα άξεη ή λα 

επεθηείλεη θαηά πεξίπησζε θαη ζε άιιεο ζεηξέο ή/θαη θαηεγνξίεο κε 

γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ ηελ ππνρξέσζε θνξεηφηεηαο αξηζκνχ.  

 

 

Άξζξν 4 

Τπνρξεώζεηο δξνκνιόγεζεο θιήζεσλ πξνο αξηζκνύο πνπ έρνπλ 

κεηαθεξζεί 

 

1. Κάζε πάξνρνο δηθηχνπ ή/θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

απφ ην δίθηπν ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε εθθίλεζε ηεο θιήζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηιεγκέλσλ/πξνεπηιεγκέλσλ παξφρσλ ζε 

πεξίπησζε επηινγήο/πξνεπηινγήο θνξέα) έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ 

επζχλε ηεο δξνκνιφγεζήο ηεο ζην δίθηπν ηνπ θαινχκελνπ, αλεμάξηεηα 

απφ ην δίθηπν ζην νπνίν έρεη πξσηνγελψο εθρσξεζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ ε 

αληίζηνηρε νκάδα αξηζκψλ.   

Δηδηθφηεξα: 

 α. Η ππνρξέσζε ηεο νξζήο δξνκνιφγεζεο ζην δίθηπν ηνπ θαινχκελνπ 

ησλ θιήζεσλ πνπ εθθηλνχλ εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο βαξχλεη 

ηνλ πάξνρν δηθηχνπ ή/θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ απφ 

ηνλ νπνίν εθθηλεί ε θιήζε. 

β. Η ππνρξέσζε ηεο νξζήο δξνκνιφγεζεο ζην δίθηπν ηνπ θαινχκελνπ 

ησλ θιήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη εθηφο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, βαξχλεη 

ηνλ πάξνρν δηθηχνπ ή/θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ απφ 

ην δίθηπν ηνπ νπνίνπ παξαιακβάλεηαη εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο 

αξρηθά ε θιήζε. 

2. Κάζε πάξνρνο δηθηχνπ ή/θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

πνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο νξζήο δξνκνιφγεζεο ησλ θιήζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

δχλαηαη : 

α) είηε λα πξνβεί ν ίδηνο ζηελ νξζή δξνκνιφγεζε ησλ θιήζεσλ ζην 

δίθηπν ηνπ θαινχκελνπ,  

β) είηε λα δξνκνινγήζεη ηηο θιήζεηο πξνο άιινλ πάξνρν θαηφπηλ 

ζρεηηθήο ζπκθσλίαο κε απηφλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο 

δξνκνιφγεζεο ηνπ παξφρνπ απηνχ.  
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3. Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή δξνκνιφγεζε ησλ 

θιήζεσλ ιακβάλνληαη απφ ηελ Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Αλαθνξάο γηα 

ηε Φνξεηφηεηα (ΔΒΓΑΦ), ε νπνία εγθαζίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. Όινη 

νη ππφρξενη, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, πάξνρνη είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα ιακβάλνπλ θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο αλσηέξσ βάζεο, 

ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, γηα ηελ νξζή δξνκνιφγεζε ησλ 

θιήζεσλ.  

4. Ο ρξφλνο πνπ πξέπεη λα κεζνιαβεί αλάκεζα ζε δχν δηαδνρηθέο 

ελέξγεηεο αλάθηεζεο  ζηνηρείσλ απφ ηελ Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ 

Αλαθνξάο γηα ηε Φνξεηφηεηα έρεη σο εμήο: 

α. Όινη νη πάξνρνη (ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ δηθηχσλ) ππνρξενχληαη λα 

ελεκεξψλνπλ κέζα ζε κία  (1) ψξα απφ ηελ παξαιαβή ζρεηηθνχ  

κελχκαηνο επηβεβαίσζεο κεηαθνξάο αξηζκνχ απφ ηελ ΔΒΓΑΦ (RFS 

broadcast) ηνπο πίλαθεο δξνκνιφγεζεο ησλ θιήζεσλ κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ΔΒΓΑΦ πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνπλ ηε ζσζηή δξνκνιφγεζε ησλ 

θιήζεσλ.  

β. Δπηπξφζζεηα, νη πάξνρνη ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο πίλαθεο 

δξνκνιφγεζεο ησλ θιήζεσλ κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΒΓΑΦ πξνθεηκέλνπ 

λα επηηπγράλνπλ ηε ζσζηή δξνκνιφγεζε ησλ θιήζεσλ θαη ζηηο 21.00 

κκ. θάζε εξγάζηκεο εκέξαο. 

5. Οη ππνρξεψζεηο δξνκνιφγεζεο ησλ θιήζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ην 

παξφλ άξζξν ηζρχνπλ γηα θιήζεηο ηφζν πξνο γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο 

φζν θαη πξνο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αξηζκψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη νπνίνη κεηαθέξνληαη κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο.  

 

Άξζξν 5 

Πξνζέκαηα δξνκνιόγεζεο θιήζεσλ πξνο αξηζκνύο πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί 

1. Ο πάξνρνο -δέθηεο  ηαπηνπνηείηαη κε ην πξφζεκα δξνκνιφγεζεο. Η 

δνκή ησλ πξνζεκάησλ θαη ν ηξφπνο εθρψξεζήο ηνπο θαζνξίδνληαη απφ 

ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 441/121/21-6-2007  (ΦΔΚ 1260/Β/2007), 

φπσο ηζρχεη. 

 2. Σα πξνζέκαηα δξνκνιφγεζεο εθαξκφδνληαη ηφζν γηα ηνπο 

γεσγξαθηθνχο φζν θαη γηα ηνπο κε γεσγξαθηθνχο αξηζκνχο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξηζκψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 

 

Άξζξν 6 
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Κνζηνιόγεζε θαη ηηκνιόγεζε παξνρήο ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ 

Τμήμα Α : Τέλη σπηρεζιών τονδρικής 

1. Σα ηέιε πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνξεηφηεηαο αξηζκψλ, 

είλαη ηα αθφινπζα : 

α. ηέινο αίηεζεο θνξεηφηεηαο 

β. Σέινο ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ δξνκνιφγεζεο 

γ. Σέινο ππέξ ηεο ΔΒΓΑΦ 

 

2. Γηα θαζέλα απφ ηα αλσηέξσ ηέιε ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : 

α. Τέλος αίηηζης θορηηόηηηας 

i. Ο πάξνρνο-δφηεο δχλαηαη λα αηηεζεί απφ ηνλ πάξνρν-δέθηε ηελ 

θαηαβνιή ηέινπο αίηεζεο θνξεηφηεηαο πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία 

δηεθπεξαίσζεο κηαο αίηεζεο ζπλδξνκεηή γηα θνξεηφηεηα 

αξηζκνχ(ψλ). Σν ελ ιφγσ ηέινο αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

απνδνρήο θαη ηεο απφξξηςεο ηεο αίηεζεο θνξεηφηεηαο θαη 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο θνζηνζηξέθεηαο. 

ii. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ελ ιφγσ ηέινπο ιακβάλνληαη ππφςε 

κφλν νη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ πάξνρν-δφηε 

γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο θνξεηφηεηαο κέρξη ηελ απνδνρή ή 

απφξξηςή ηεο. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε νη επηπιένλ δηαδηθαζίεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνζχλδεζε ηνπ ζπλδξνκεηή απφ ηνλ 

πάξνρν-δφηε, νχηε νη δηαδηθαζίεο αιιαγψλ ζηηο πιεξνθνξίεο 

δξνκνιφγεζεο.  

iii. Σν ηέινο αίηεζεο θνξεηφηεηαο ππφθεηηαη ζε έγθξηζε απφ ηελ 

ΔΔΣΣ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο  δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί Bottom-Up κνληέιν ππνινγηζκνχ. Οη πάξνρνη-

δφηεο ππνβάινπλ πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ ηα ζηνηρεία θφζηνπο 

πνπ νξίδεη ε παξνχζα ζε εηήζηα βάζε θαη ζπγθεθξηκέλα  εληφο 

ηνπ κελφο Ινπιίνπ θάζε έηνπο.  ε πεξίπησζε κε παξνρήο 

επαξθψλ θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο ππφρξενπο 

παξφρνπο, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

θφζηνπο δηθφ ηεο Bottom-Up κνληέιν ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία 

ηεο αγνξάο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ή/θαη κεζνδνινγίεο 

ζπγθξηηηθψλ αλαθνξψλ (benchmarking).  

 

β. Τέλος σπηρεζιών πληροθοριών δρομολόγηζης 

i. Σν ηέινο ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ δξνκνιφγεζεο αθνξά ζηε 

ιήςε ππεξεζηψλ απφ ηξίην πάξνρν κε αληηθείκελν ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ παξφρνπ-δέθηε.  

ii. Σν ελ ιφγσ ηέινο θαζνξίδεηαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

παξφρσλ. 
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γ. Τέλος σπέρ ηης  ΔΒΓΑΦ 

i. Κάζε πάξνρνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ΔΒΓΑΦ θαηαβάιεη ζην 

δηαρεηξηζηή ηεο ηέινο, ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηε κεηαμχ ηνπο 

ζπλαθζείζα ζρεηηθή ζχκβαζε θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

ii. Σα ηέιε ππέξ ηεο ΔΒΓΑΦ ππφθεηληαη ζε έγθξηζε απφ ηελ 

ΔΔΣΣ.  

 

Τμήμα Β : Τέλη σπηρεζιών λιανικής 

1.  Οη ζπλδξνκεηέο ηνπ παξφρνπ-δφηε δελ επηβαξχλνληαη άκεζα απφ απηφλ 

γηα ηελ παξνρή ηεο θνξεηφηεηαο ησλ αξηζκψλ ηνπο. 

2. α. Οη ηπρφλ ρξεψζεηο ησλ παξφρσλ-δεθηψλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο γηα ηελ 

παξνρή ηεο θνξεηφηεηαο ησλ αξηζκψλ ηνπο, δελ πξέπεη λα απνηξέπνπλ 

ηε ρξήζε ηεο θνξεηφηεηαο αξηζκνχ.  

β. Γελ επηηξέπεηαη ε αλαδξνκηθή επηβνιή ηέινπο γηα ηελ παξνρή ηεο 

θνξεηφηεηαο αξηζκνχ απφ ηνπο παξφρνπο-δέθηεο θαηά ηελ απνζχλδεζε  

ησλ ζπλδξνκεηψλ απφ ην δίθηπφ ηνπο. 

  

Άξζξν 7 

Γηαδηθαζία Παξνρήο ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ 

 

1. α. Ο ζπλδξνκεηήο πνπ επηζπκεί λα κεηαθέξεη ηνλ(ηνπο) αξηζκφ(νχο) ηνπ, 

απεπζχλεηαη ζηνλ πάξνρν-δέθηε θαη ππνβάιιεη ζε απηφλ, κε έλαλ απφ ηνπο 

ηξφπνπο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηε 

ζρεηηθή αίηεζε θνξεηφηεηαο αξηζκνχ.  

β. Η αίηεζε θνξεηφηεηαο απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη αίηεζε δηαθνπήο ησλ 

παξερφκελσλ απφ ηνλ πάξνρν-δφηε ππεξεζηψλ, νη νπνίεο  ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ(ηνπο) κεηαθεξφκελν(-νπο) αξηζκφ(-νχο).  

γ. Ο πάξνρνο-δέθηεο κεξηκλά γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο αίηεζεο 

θνξεηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. 

2. Οη αηηήζεηο θνξεηφηεηαο αξηζκνχ ππνβάιινληαη απφ ην ζπλδξνκεηή ζηνλ 

πάξνρν-δέθηε. Ο πάξνρνο-δέθηεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ησλ  

αηηήζεσλ θνξεηφηεηαο αξηζκνχ  κε  ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ηξφπνπο:  

(1) έληππα, κε ηελ πξνζθφκηζε θσηνηππίαο ηαπηφηεηαο,  

(2) κε ηειενκνηνηππία, κε ηελ επηζχλαςε θαη απνζηνιή 

θσηνηππίαο ηαπηφηεηαο,  

(3) ειεθηξνληθά, κε ρξήζε αζθαινχο κεζφδνπ ηαπηνπνίεζεο ηνπ 

ρξήζηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, 
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(4) ηειεθσληθά κέζσ θιήζεσλ, νη νπνίεο θαηφπηλ ζρεηηθήο 

ελεκέξσζεο θαη ζπλαίλεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή, δχλαληαη λα 

καγλεηνθσλνχληαη. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2251/1994 (ΦΔΚ 191/Α) σο ηζρχεη 

ηξνπνπνηεζείο πεξί ζχλαςεο χκβαζεο απφ απφζηαζε, θαη ηεο, 

ζχκθσλα κε απηέο, ελεκέξσζεο ηνπ ζπλδξνκεηή επί ησλ φξσλ 

ηεο πξνο ζχλαςε χκβαζεο.  

3. α) ηελ αίηεζε θνξεηφηεηαο ηνπ ζπλδξνκεηή αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα 

πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελα ζηνηρεία:  

i. Δπψλπκν θαη Όλνκα (Δπσλπκία ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ), 

ii. ΑΦΜ (εθφζνλ είλαη θάηνρνο ΑΦΜ),  

iii. Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο  ή Γηαβαηεξίνπ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

δελ είλαη θάηνρνο ΑΦΜ, θαη  

iv. αξηζκφο (ή νκάδα αξηζκψλ) ηειεθψλνπ θαη είδνο ζχλδεζεο, 

β) Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ειέγρνληαη θαη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ πάξνρν-

δέθηε.  

 γ) Η κε δηάζεζε απφ ηνλ πάξνρν – δφηε θάπνηαο απφ ηηο αλσηέξσ 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο δελ δχλαηαη λα απνηειέζεη ιφγν απφξξηςεο ηεο 

αίηεζεο θνξεηφηεηαο ηνπ ζπλδξνκεηή. 

4. α) Οη πάξνρνη-δέθηεο πνπ είλαη απνδέθηεο ησλ αληίζηνηρσλ σο άλσ 

αηηήζεσλ, νθείινπλ λα ηεξνχλ αξρείν κε ηηο πξσηφηππεο θαη απζεληηθέο 

αηηήζεηο θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ζε φπνηα 

κνξθή (έγγξαθε, ειεθηξνληθή ή ερεηηθή) έρνπλ ππνβιεζεί ή θαηαγξαθεί 

αληίζηνηρα. Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ 

ππνβνιή θάζε σο άλσ αίηεζεο. Δάλ ζην αλσηέξσ δηάζηεκα  αλαθχςνπλ 

δηαθνξέο ελψπηνλ νηαζδήπνηε αξκφδηαο Αξρήο ή Γηθαζηεξίνπ, ηα αξρεία 

πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαθνξέο απηέο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη κε επζχλε ηνπ 

παξφρνπ κέρξη ηελ ακεηάθιεηε επίιπζε ησλ σο άλσ δηαθνξψλ. 

β) Οη πάξνρνη-δέθηεο δελ ππνρξενχηαη ζηελ απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ σο 

άλσ πξσηφηππσλ αηηήζεσλ θνξεηφηεηαο αξηζκνχ θαζψο θαη ησλ 

ελδερφκελσλ ζπλνδεπηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηνπο παξφρνπο-δφηεο. ε 

πεξίπησζε πνπ πάξνρνο-δφηεο ππνβάιιεη εχινγν αίηεκα ππνβνιήο 

αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ αηηήζεσλ θνξεηφηεηαο θαζψο θαη ησλ 

ελδερφκελσλ ζπλνδεπηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ν πάξνρνο-δέθηεο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ηα ελ ιφγσ αηηεζέληα ζηνηρεία ζηνλ πάξνρν-

δφηε εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, ρσξίο απηφ λα 

επεξεάδεη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ θνξεηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξνχζα.  

5. α) Οη αηηήζεηο θνξεηφηεηαο πξνσζνχληαη απφ ηνλ πάξνρν-δέθηε κέζσ ηεο 

ΔΒΓΑΦ ζηνλ πάξνρν-δφηε εληφο ην πνιχ κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπο απφ ην ζπλδξνκεηή.  
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β) ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε θνξεηφηεηαο αξηζκνχ ζπλνδεχεηαη απφ 

αίηεζε πιήξνπο απνδεζκνπνίεζεο ηνπηθνχ βξφρνπ, ηφηε νη δχν αηηήζεηο 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ πάξνρν-δέθηε, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα λνκνζεηηθά 

θαη θαλνληζηηθά θείκελα. ηελ ππνβαιιφκελε αίηεζε θνξεηφηεηαο 

αξηζκνχ ππάξρεη ζρεηηθή έλδεημε ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ πάξνρν-

δέθηε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε αλσηέξσ αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε 

πιήξνπο απνδεζκνπνίεζεο ηνπηθνχ βξφρνπ. εκεηψλεηαη φηη ε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία απνδεζκνπνίεζεο ηνπηθνχ βξφρνπ  εθθηλεί εθφζνλ δελ έρεη 

απνξξηθζεί ε αίηεζε θνξεηφηεηαο θαη έρνπλ εμνθιεζεί νη  νθεηιέο ηνπ 

ζπλδξνκεηή ζηνλ πάξνρν-δφηε, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 8 ηνπ 

παξφληνο.  

6. Ο πάξνρνο-δφηεο πνπ ιακβάλεη κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ ηελ αίηεζε θνξεηφηεηαο 

απφ ηνλ πάξνρν-δέθηε νθείιεη λα πξνβεί ζηε δηαθνπή ηεο ζχλδεζεο θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε/ιχζε ηεο ζχκβαζεο κε ην ζπλδξνκεηή ζην κέηξν πνπ αθνξά 

ην κεηαθεξφκελν αξηζκφ, εθηφο απφ ηηο αθφινπζεο πεξηνξηζηηθά 

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ιφγνπο απφξξηςεο ηεο 

αίηεζεο θνξεηφηεηαο: 

Α.  Όηαλ ν Α.Φ.Μ. ή εάλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ 

είλαη θάηνρνο Α.Φ.Μ., ν Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή 

Γηαβαηεξίνπ δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ έρεη 

ζηελ θαηνρή ηνπ.  

ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ αξηζκνχ  Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή 

Γηαβαηεξίνπ, νπφηε θαη απφξξηςεο ηεο αίηεζεο απφ ηνλ πάξνρν-

δφηε ιφγσ κε ζπκθσλίαο ηνπ Αξηζκνχ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή 

ηνπ Αξηζκνχ Γηαβαηεξίνπ, ν ζπλδξνκεηήο δχλαηαη λα ππνβάιιεη 

λέα αίηεζε επηζπλάπηνληαο αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο  Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο ή ησλ ζειίδσλ ηνπ Γηαβαηεξίνπ, ζηηο νπνίεο 

θαίλεηαη ν ηζρχνλ αξηζκφο. Σν αλσηέξσ αληίγξαθν θνηλνπνηείηαη 

απφ ηνλ πάξνρν-δέθηε ζηνλ πάξνρν-δφηε, ν νπνίνο νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηεξεί θαη λα πξνβεί ζε απνδνρή ηεο 

αίηεζεο. 

 

Β.   ηελ πεξίπησζε αίηεζεο θνξεηφηεηαο γηα νκάδα αξηζκψλ ή  

αηηήζεσλ γηα ζπλδεδεκέλνπο αξηζκνχο (π.ρ. MSN ή DDI 

αξηζκνί) φηαλ ηα ζηνηρεία ηεο νκάδαο απηήο ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

αξηζκψλ δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ 

θαηνρή ηνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηε ζηαζεξή ηειεθσλία, 

ιφγνο απφξξηςεο κπνξεί λα είλαη φηη νη ζπλδεδεκέλνη αξηζκνί δελ 

πεξηιακβάλνληαη φινη ζηελ αίηεζε, ή φηη θάπνηνη εθ ησλ 

αξηζκψλ ηεο νκάδαο είλαη απελεξγνπνηεκέλνη, κε ηελ επηθχιαμε 

ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3. 

 

Γ.  Αλ ν ζπλδξνκεηήο, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

θνξεηφηεηαο, βξίζθεηαη λνκίκσο ζε δηαθνπή παξνρήο ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ γηα ηνλ αηηνχκελν αξηζκφ ιφγσ 
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ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηήο νθεηιήο ηνπ ζην δίθηπν ηνπ 

παξφρνπ-δφηε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία.  

Όηαλ ε ζρεηηθή νηθνλνκηθή εθθξεκφηεηα δηεπζεηεζεί θαη αξζεί ε 

ελ ιφγσ δηαθνπή, ν πάξνρνο-δφηεο δελ κπνξεί λα πξνβάιεη ηνλ 

ιφγν απηφ άξλεζεο ζε λέα αίηεζε θνξεηφηεηαο ηνπ ζπλδξνκεηή. 

  

Γ.  Όηαλ ν αξηζκφο γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε δελ είλαη 

ελεξγφο ζηνλ πάξνρν-δφηε, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 

ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο. 

 

7. Ο πάξνρνο-δφηεο νθείιεη, ην αξγφηεξν εληφο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θνξεηφηεηαο κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ, λα 

απαληήζεη κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ ζηνλ πάξνρν-δέθηε εάλ απνδέρεηαη ή 

απνξξίπηεη ηελ αίηεζε θνξεηφηεηαο. Απφξξηςε ηεο αίηεζεο κπνξεί λα γίλεη 

κφλν γηα ηνπο πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελνπο ιφγνπο ζηελ παξάγξαθν 6. ε 

πεξίπησζε απφξξηςεο, ν πάξνρνο-δφηεο νθείιεη κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ λα 

γλσζηνπνηήζεη ηελ απάληεζή ηνπ ζηνλ πάξνρν-δέθηε θαη λα αλαθέξεη ζε 

απηή ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο. ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξφδνπ 

ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ηεο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο ηεθκαίξεηαη φηη 

δελ πθίζηαηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ  παξφρνπ-δφηε θαλέλαο ιφγνο 

απφξξηςεο ηεο αίηεζεο θνξεηφηεηαο ηνπ ζπλδξνκεηή. 

 

8. Ο πάξνρνο-δφηεο δχλαηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θνξεηφηεηαο λα ζέζεη σο 

πξνυπφζεζε ηελ εμφθιεζε ησλ αθφινπζσλ πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελσλ 

πνζψλ : 

α. φισλ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ θαη απαηηεηψλ νθεηιψλ ηνπ ζπλδξνκεηή 

θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηελ ΔΒΓΑΦ, νη νπνίεο 

αθνξνχλ ζηνλ ππφ θνξεηφηεηα αξηζκφ θαη κφλν (πάγηα ρξήζεο θαη 

ρξεψζεηο ρξήζεο) 

β. ηπρφλ ππφινηπσλ επηδνηήζεσλ ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ 

(αλαπφζβεζηεο αμίεο) θαζψο θαη επηδνηήζεσλ παγίσλ ζην πιαίζην 

ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ ηεξκαηίδεηαη πξηλ ηε ιήμε ηεο, ηα 

νπνία αθνξνχλ ζηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θνξεηφηεηα αξηζκνχ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηελ ΔΒΓΑΦ. 

Η ζέζε ηεο αλσηέξσ πξνυπφζεζεο απφ ηνλ πάξνρν-δφηε πξαγκαηνπνηείηαη 

ην αξγφηεξν εληφο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

θνξεηφηεηαο απφ ηνλ πάξνρν-δέθηε κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ θαη ζεκεηψλεηαη σο 

πιεξνθνξία ζην κήλπκα απνδνρήο ηεο αίηεζεο, ην νπνίν απνζηέιιεηαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε 

πεξίπησζε άπξαθηεο παξφδνπ ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ηεο κίαο (1) 

εξγάζηκεο εκέξαο ηεθκαίξεηαη φηη ν πάξνρνο-δφηεο δελ ζέηεη ηελ αλσηέξσ 

πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θνξεηφηεηαο αξηζκνχ θαη ν πάξνρνο-

δέθηεο πξνρσξά άκεζα ζηελ πινπνίεζε ηεο θνξεηφηεηαο. Δάλ ν πάξνρνο-

δφηεο ζέζεη ηελ αλσηέξσ πξνυπφζεζε, ηφηε ν πάξνρνο-δέθηεο, κπνξεί λα 
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πινπνηήζεη ηε θνξεηφηεηα κφλν αθνχ πξψηα ιάβεη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε 

πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

9. Ο πάξνρνο-δέθηεο ππνρξενχηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο κίαο (1) 

εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ θνηλνπνίεζε κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ ηεο απφξξηςεο 

ηεο αίηεζεο ή ηεο ζέζεο ηεο πξνυπφζεζεο εμφθιεζεο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8, λα ελεκεξψζεη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ην 

ζπλδξνκεηή γηα ηνλ αθξηβή ιφγν απφξξηςεο ηεο αίηεζήο ηνπ ή ηε ζέζε ηεο 

πξνυπφζεζεο εμφθιεζεο θαη λα ηνλ  πιεξνθνξήζεη γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο 

νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηεο αίηεζήο ηνπ θαη 

ηηο ζρεηηθέο πξνζεζκίεο. 

10. Ο ζπλδξνκεηήο  πξνβαίλεη άκεζα θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην πνιχ εληφο 30 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζηνλ πάξνρν-δέθηε 

ηεο αίηεζήο ηνπ γηα θνξεηφηεηα, ζε εμφθιεζε ηπρφλ νθεηιφκελσλ πνζψλ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 8.  

11. Ο πάξνρνο-δφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψζεη κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ 

ηνλ πάξνρν-δέθηε, ην αξγφηεξν εληφο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηε 

ζηηγκή ηεο εμφθιεζεο ησλ νθεηιψλ ηνπ ζπλδξνκεηή γηα ην γεγνλφο απηφ, 

πξνθεηκέλνπ ν πάξνρνο-δέθηεο λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηεο 

θνξεηφηεηαο ηνπ αξηζκνχ.   

ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη ε πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 10 ρσξίο λα έρεη 

γίλεη ε εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ, ε αίηεζε αθπξψλεηαη απηνδηθαίσο. 

12. Η αίηεζε θνξεηφηεηαο παξακέλεη ελεξγή ζηελ ΔΒΓΑΦ γηα 60 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ πάξνρν-δέθηε απφ ην 

ζπλδξνκεηή. Η αίηεζε θνξεηφηεηαο αξηζκνχ πνπ δελ έρεη πινπνηεζεί εληφο 

ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, αθπξψλεηαη απηνδηθαίσο. 

13. Ο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ηεο κεηαθνξάο αξηζκνχ δελ δχλαηαη λα 

ππεξβαίλεη  ηε κία (1) εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε ζρεηηθή 

αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή γίλεη απνδεθηή ή απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν 

πάξνρνο-δέθηεο ελεκεξσζεί απφ ηνλ πάξνρν-δφηε γηα ηελ εμφθιεζε ηπρφλ 

νθεηιψλ ηεο παξαγξάθνπ 8,  κε ηελ επηθχιαμε γηα ηε ζηαζεξή ηειεθσλία, 

ηεο ππνβνιήο αίηεζεο θνξεηφηεηαο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε πιήξνπο 

απνδεζκνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 5, 

ζεκείν β ηνπ παξφληνο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ππνβνιήο αίηεζεο θνξεηφηεηαο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

αίηεζε πιήξνπο απνδεζκνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ, ε κεηαθνξά ηνπ ή 

ησλ αξηζκψλ δηεθπεξαηψλεηαη ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ πιήξνπο 

απνδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ, γηα ηελ νπνία ηζρχνπλ νη πξνζεζκίεο 

πνπ νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

14. Οπνηαδήπνηε έγγξαθε επηθνηλσλία ηνπ παξφρνπ-δφηε κε ην ζπλδξνκεηή 

πνπ έρεη αηηεζεί ηε θνξεηφηεηα ηνπ αξηζκνχ πεξηνξίδεηαη  ζε ελεκέξσζε 

σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε/ιχζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο θαη ηηο νθεηιέο 

ηνπ γηα ην θιείζηκν ηνπ ινγαξηαζκνχ. Η αλσηέξσ έγγξαθε επηθνηλσλία δελ 
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ζα επηρεηξεί λα παξαπιαλήζεη ην ζπλδξνκεηή θαη δελ ζα δξα απνηξεπηηθά 

ηεο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο θνξεηφηεηαο αξηζκψλ.  

15. Ο ζπλδξνκεηήο έρεη δηθαίσκα θνξεηφηεηαο αξηζκνχ αθφκε θαη αλ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ πάξνρν κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Δπίζεο, ν 

ζπλδξνκεηήο έρεη δηθαίσκα θνξεηφηεηαο αθφκε θαη εάλ ηειεί ππφ 

δηαθαλνληζκφ, εθφζνλ δελ βξίζθεηαη ζε δηαθνπή ππεξεζηψλ θαη δελ έρεη 

θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκε θαη απαηηεηή ε πιεξσκή θακίαο δφζεο ηνπ 

δηαθαλνληζκνχ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν πάξνρνο-δφηεο δελ δχλαηαη 

λα ζέζεη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θνξεηφηεηαο ηελ εμφθιεζε 

ησλ δφζεσλ ηνπ δηαθαλνληζκνχ πνπ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο θαη 

απαηηεηέο. Ωζηφζν, ηα αλσηέξσ δελ πεξηνξίδνπλ ζην ειάρηζην ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζπλδξνκεηή πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζή ηνπ κε ηνλ 

πάξνρν-δφηε. 

16.  α. Ο ζπλδξνκεηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη  αθχξσζε ηεο 

αίηεζεο θνξεηφηεηαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή κέρξη ηελ απνδνρή ηεο απφ ηνλ 

πάξνρν-δφηε ή ηελ εμφθιεζε ησλ ηπρφλ νθεηιψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ 

παξ. 8,  κε ηελ επηθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ, φπσο απηνί 

νξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.  

β. Η αθχξσζε ηεο αίηεζεο θνξεηφηεηαο ππνβάιιεηαη απφ ην ζπλδξνκεηή 

ζηνλ πάξνρν-δέθηε θαη ζε απηή αλαγξάθνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία ηνπ 

ζπλδξνκεηή πνπ έρνπλ αλαγξαθεί ζηελ αίηεζε θνξεηφηεηαο. Ο πάξνρνο-

δέθηεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ησλ  αηηήζεσλ αθχξσζεο κε  

ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:   

(1) έληππα , κε ηελ πξνζθφκηζε θσηνηππίαο ηαπηφηεηαο,  

(2) κε ηειενκνηνηππία, κε ηελ επηζχλαςε θαη απνζηνιή 

θσηνηππίαο ηαπηφηεηαο,  

(3) ειεθηξνληθά, κε ρξήζε αζθαινχο κεζφδνπ ηαπηνπνίεζεο ηνπ 

ρξήζηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο.  

γ. Ο πάξνρνο-δέθηεο ππνβάιιεη ηηο αθπξψζεηο αίηεζεο θνξεηφηεηαο 

αξηζκνχ ζηνλ πάξνρν-δφηε εληφο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηε ιήςε 

ηνπο, κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ.  

δ. Δάλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλππνβνιήο αηηήζεσλ θνξεηφηεηαο θαη 

πιήξνπο απνδεζκνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ πνπ νξίδεη ε παξ. 5 εδάθην 

β, ν ηνπηθφο βξφρνο δελ είλαη επηιέμηκνο θαη αθπξσζεί ην αίηεκα ηνπ 

βξφρνπ, ηφηε ν πάξνρνο-δέθηεο νθείιεη λα αθπξψζεη ηελ αίηεζε 

θνξεηφηεηαο κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ 

ηελ εκέξα πνπ ελεκεξψλεηαη απφ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ ΟΣΔ γηα 

ηε κε επηιεμηκφηεηα θαη ηελ αθχξσζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ. 

17. Η δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηεο θνξεηφηεηαο αξηζκνχ πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη θαηά ην κέγηζην δπλαηφλ αδηάθνπε παξνρή ππεξεζηψλ ζην 

ζπλδξνκεηή. Δηδηθφηεξα: 
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α. ε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία 

κεηαθνξάο ελφο αξηζκνχ θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζα 

θαηαβάιιεηαη θάζε εχινγε πξνζπάζεηα απηά λα ιχλνληαη εληφο 24 

σξψλ. Η πξνζπάζεηα απηή πεξηιακβάλεη, εάλ ρξεηαζηεί, θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ππεξεζίαο απφ ηνλ πάξνρν-δφηε. Γηα απηφ, 

ν πάξνρνο-δφηεο πξέπεη λα δηαηεξεί ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο έηζη 

ψζηε λα κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη ηελ αξρηθή ππεξεζία κέζα ζε  24 

ψξεο κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ παξφρνπ-δέθηε.  

β. Ο πάξνρνο-δφηεο θαη ν πάξνρνο-δέθηεο κεξηκλνχλ ηδηαίηεξα γηα ηελ 

αδηάιεηπηε παξνρή ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο 

αξηζκψλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ εμππεξεηείηαη ηδηαίηεξε θνηλσληθή 

αλάγθε, φπσο ζηα λνζνθνκεία.   

γ. ε πεξίπησζε αλάγθεο ζπγρξνληζκνχ αίηεζεο θνξεηφηεηαο κε άιιε 

κνξθή πξφζβαζεο απφ ηελ πθηζηάκελε, απνηειεί επζχλε ηφζν ηνπ 

παξφρνπ-δέθηε φζν θαη ηνπ παξφρνπ-δφηε, ε θαηά ην δπλαηφλ 

αδηάιεηπηε παξνρή ππεξεζίαο. 

δ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε θνξεηφηεηαο αξηζκνχ ή αξηζκψλ 

ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε απνδεζκνπνίεζεο ηνπηθνχ βξφρνπ ή απαηηείηαη 

εγθαηάζηαζε λέαο γξακκήο, νη εκπιεθφκελνη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

θνξεηφηεηαο πάξνρνη  ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ νθείινπλ λα 

κεξηκλνχλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ κε παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζην ζπλδξνκεηή, γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπλδξνκεηή. 

 

Άξζξν 8 

Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Φνξεηόηεηαο 

1. Γηα ηε δηεπθφιπλζε παξνρήο ηεο θνξεηφηεηαο αξηζκψλ ζπληζηάηαη 

Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Αλαθνξάο γηα ηε Φνξεηφηεηα (ΔΒΓΑΦ). Η 

ΔΒΓΑΦ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε θνξεηφηεηα φισλ ησλ αξηζκψλ γηα ηνπο 

νπνίνπο ε θνξεηφηεηα είλαη ππνρξεσηηθή (γεσγξαθηθψλ θαη κε 

γεσγξαθηθψλ αξηζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξηζκψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο). 

2. Η ΔΒΓΑΦ ζπλδέεηαη κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ φισλ ησλ παξφρσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηππνπνηεκέλε ππνδνκή επηθνηλσλίαο, ε νπνία 

ππνζηεξίδεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπ παξφρνπ-δφηε θαη 

ηνπ παξφρνπ-δέθηε θαη ηε καδηθή απνζηνιή πξνο φινπο ηνπο παξφρνπο 

ησλ αιιαγψλ ζρεηηθά κε ηε δξνκνιφγεζε σο απνηέιεζκα ηεο 

κεηαθνξάο αξηζκψλ. 

3. α. Η επηινγή ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο ΔΒΓΑΦ γίλεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ κε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο 

ΔΒΓΑΦ  αλαηίζεηαη απφ ηελ ΔΔΣΣ γηα κία πεληαεηία. Ο ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο κπνξεί λα είλαη είηε έλαο αλεμάξηεηνο ησλ παξφρσλ 
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νξγαληζκφο είηε θνηλνπξαμία φισλ ησλ παξφρσλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ.  

β. Ο δηαρεηξηζηήο ηεο ΔΒΓΑΦ ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο ΔΔΣΣ, 

παξέρνληαο ζηελ ΔΔΣΣ πιήξε πξφζβαζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαζψο 

θαη, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηεο, αληίγξαθα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ΔΒΓΑΦ, 

ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο ΔΔΣΣ. Σν πεξηερφκελν ηεο ΔΒΓΑΦ 

αλήθεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ΔΔΣΣ. Ο δηαρεηξηζηήο ηεο ΔΒΓΑΦ 

δηαρεηξίδεηαη θαη ζπληνλίδεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε βάζε δεδνκέλσλ αλαθνξάο θαη παξέρεη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζε 

φινπο αλεμαηξέησο ηνπο παξφρνπο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κε ίζνπο 

φξνπο, δηαθάλεηα, αληηθεηκεληθφηεηα θαη ρσξίο δηαθξίζεηο.  

4. Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο ΔΒΓΑΦ 

αλαιακβάλεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο  παξφρνπο ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ. Σν θφζηνο απηφ θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ παξφρσλ 

ιακβάλνληαο ππφςε:  

α. ην πιήζνο ησλ αξηζκψλ πνπ κεηαθέξνληαη ζην δίθηπν θάζε παξφρνπ, 

θαζψο θαη 

β. ην γεγνλφο φηη φινη νη πάξνρνη, άκεζα ή έκκεζα, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

πεξηερφκελε ζηελ ΔΒΓΑΦ πιεξνθνξία. 

5.  Οη πάξνρνη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ αλαιακβάλνπλ ην θφζηνο 

ζχλδεζήο ηνπο κε ηελ ΔΒΓΑΦ. Σν θφζηνο απηφ βαξχλεη θαζέλαλ απφ 

ηνπο παξφρνπο γηα ην δίθηπφ ηνπ. 

  

Άξζξν 9 

Πξνζηαζία Καηαλαισηή 

1. Οη πάξνρνη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ αλαπηχζζνπλ ζπζηήκαηα 

αηεινχο πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο ηνπο ψζηε ην θνηλφ λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θνξεηφηεηαο. Οη πάξνρνη 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε θνξεηφηεηα αξηζκψλ ζε φια ηα ζεκεία παξνρήο λέσλ 

ζπλδέζεσλ.  

2.  Οη πάξνρνη δηθηχνπ ή/θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ δελ 

πεξηνξίδνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηελ παξνρή θαη πξνψζεζε ηεο 

θνξεηφηεηαο αξηζκψλ ζηελ Διιεληθή αγνξά πξνο ηνπο ζπλδξνκεηέο. 

πγθεθξηκέλα, νη πάξνρνη δηθηχνπ ή/θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ εμαζθαιίδνπλ φηη νη παξερφκελεο δπλαηφηεηεο 

εμππεξέηεζεο ή/θαη νη φξνη παξνρήο λέσλ ζπλδέζεσλ δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη νχηε πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην ζε πεξίπησζε πνπ ν 

ζπλδξνκεηήο αηηείηαη ηε λέα ζχλδεζε κε θνξεηφηεηα ηνπ αξηζκνχ ηνπ. 

Οη πάξνρνη δηθηχνπ ή/θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

εμαζθαιίδνπλ ηδίσο φηη νη αηηήζεηο θνξεηφηεηαο ππνβάιινληαη  ζε φια 

ηα ζεκεία ππνβνιήο αηηήζεσλ λέσλ ζπλδέζεσλ. 
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3. Ο πάξνρνο-δέθηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη ηνπο 

ζπλδξνκεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα κεηαθέξνπλ ηνλ αξηζκφ ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηε ρξέσζε ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ.  

 4.  H ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ζπλδξνκεηή θαη παξφρνπ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ή ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη, κε ζαθήλεηα, 

κεηαμχ άιισλ, θάζε επηβάξπλζε γηα ηε θνξεηφηεηα αξηζκψλ, θαη ηε 

κεζνδνινγία απφζβεζεο ηπρφλ επηδνηνχκελσλ ζπζθεπψλ. 

 5. Οη πάξνρνη ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ νθείινπλ λα αλαπηχζζνπλ 

ζπζηήκαηα αηεινχο πιεξνθφξεζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηνπο ζρεηηθά κε 

ηε ρξέσζε πνπ ζα έρνπλ νη θιήζεηο ηνπο πξνο κεηαθεξζέληεο αξηζκνχο 

πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θιήζεσλ. Η παξνρή ηεο πιεξνθφξεζεο 

απηήο πξαγκαηνπνηείηαη θαη’ ειάρηζηνλ κέζσ  ηειεθψλνπ (κε        

αηειή θιήζε απφ ην ζπλδξνκεηή) θαη κέζσ δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο.  

6. Η ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ΔΒΓΑΦ θαζψο θαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ 

αηηήζεσλ θνξεηφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα.  

7. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ πεξηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ζπλδξνκεηψλ κε βάζε ην Ν.2251/94, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε δηαπίζησζε αζέκηησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ.  

8.   Η θαζπζηέξεζε κεηαθνξάο θαη ε θαηαρξεζηηθή κεηαθνξά αξηζκψλ απφ 

ηνπο παξφρνπο ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπο δχλαηαη λα εγείξεη ηελ θαη’ 

άξζξν 68, παξ.4 ,εδ. 6, αμίσζε απνδεκίσζεο απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο, 

αλεμαξηήησο θαη πέξαλ ησλ ηπρφλ επηβιεζεηζψλ απφ ηελ ΔΔΣΣ 

δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ιφγσ παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο 

Απφθαζεο. Η δηαδηθαζία θαη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 10 ηεο παξνχζαο.  Οη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο δχλαηαη λα 

εγεξζεί ε αμίσζε απνδεκίσζεο απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο είλαη ηδίσο νη 

αθφινπζεο: 

 α. εάλ ηεζεί απφ ηνλ πάξνρν-δφηε ζην ζπλδξνκεηή ε  πξνυπφζεζε 

εμφθιεζεο νθεηιψλ ηνπ ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ νξίδνληαη 

ζην άξζξν 7, παξ. 8. 

β. εάλ δεισζνχλ απφ ηνλ πάξνρν-δέθηε ή πξνζηηζέληα απηνχ 

αλαθξηβψο ηα ζηνηρεία θάπνηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ 

(ζπλδξνκεηή) σο ζπκθσλνχληνο κε ηελ ελεξγνπνίεζε θνξεηφηεηαο, θαη 

νινθιεξσζεί ε θνξεηφηεηα. 

γ. εάλ δεισζνχλ απφ ηνλ πάξνρν-δέθηε ή πξνζηηζέληα απηνχ αλαθξηβψο 

ηα ζηνηρεία θάπνηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζπλδξνκεηή) σο 

ζπκθσλνχληνο κε ηελ αθχξσζε θνξεηφηεηαο, θαη αθπξσζεί ε αίηεζε 

θνξεηφηεηαο. 
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δ. εάλ δελ ηεξεζνχλ  απφ ηνλ πάξνρν-δφηε ή/θαη ηνλ πάξνρν-δέθηε νη 

θαηά πεξίπησζε πεξηγξαθφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 5α, 7, 8, 9, 11 θαη 

13 ηνπ άξζξνπ 7, επηκέξνπο πξνζεζκίεο κε απνηέιεζκα ηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο θνξεηφηεηαο.  

ε. εάλ πξνβιεζεί απφ ηνλ πάξνρν-δφηε ιφγνο απφξξηςεο  ρσξίο λα 

ζπληξέρεη ή/θαη λα πξνβιέπεηαη απφ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην.  

ζη. εάλ δελ ηεξεζεί απφ θάπνηνλ πάξνρν ε ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 4, 

παξ. 4 γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πηλάθσλ δξνκνιφγεζεο κε απνηέιεζκα 

ηελ απψιεηα εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ, γηα θαζπζηεξήζεηο άλσ ηεο κίαο 

εκεξνινγηαθήο εκέξαο. 

δ. εάλ ν πάξνρνο-δέθηεο πξνβεί ζε πξφσξε ελεξγνπνίεζε ηεο 

θνξεηφηεηαο ηνπ ζπλδξνκεηή ρσξίο ηελ εμαζθάιηζε ζχλδεζεο ηνπ 

θπζηθνχ κέζνπ.  

ε. εάλ νινθιεξσζεί ε θνξεηφηεηα ζπλδξνκεηή παξά ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο αθχξσζήο ηεο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 16α
 
ηνπ παξφληνο.  

9. Η ΔΔΣΣ ζπλεξγάδεηαη, γηα ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, κε 

ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζηελ νπνία θαη δχλαηαη λα 

παξαπέκπεη δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα απηήο.  

 

Άξζξν 10 

Απνδεκίσζε ζπλδξνκεηή 

1.  Γηθαηνχρνο απνδεκίσζεο είλαη ν ζπλδξνκεηήο ν νπνίνο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 9, παξάγξαθνο 8, πθίζηαηαη θαζπζηέξεζε κεηαθνξάο ή 

θαηαρξεζηηθή κεηαθνξά. 

2. Τπφρξενο απνδεκίσζεο είλαη νπνηνζδήπνηε εκπιεθφκελνο θαηά ηελ 

πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ηεο θνξεηφηεηαο αξηζκψλ, πάξνρνο 

ππεξεζηψλ, γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ νπνίνπ δχλαηαη λα ζπληξέμεη 

πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο κεηαθνξάο ή θαηαρξεζηηθήο κεηαθνξάο, 

θαηά ηα νξηδφκελα  ζην άξζξν 9, παξάγξαθνο 8, ηεο παξνχζαο. 

3.  Ο δηθαηνχρνο απνδεκίσζεο ζπλδξνκεηήο απεπζχλεηαη πξψηα ζηνλ 

πάξνρν–δέθηε γηα λα πιεξνθνξεζεί ηνπο ιφγνπο θαζπζηέξεζεο ή 

θαηαρξεζηηθήο κεηαθνξάο ηνπ αξηζκνχ ηνπ. 

4. Ο δηθαηνχρνο απνδεκίσζεο ζπλδξνκεηήο απεπζχλεηαη ζηνλ πάξνρν, πνπ 

ζεσξεί ππεχζπλν γηα ηελ θαηά πεξίπησζε θαζπζηέξεζε ή θαηαρξεζηηθή 
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κεηαθνξά ηνπ αξηζκνχ ηνπ, αηηνχκελνο ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα. 

5.     ε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο θάλεη δεθηφ ην αίηεκα απνδεκίσζεο, 

θαηαβάιιεη ην πνζφ απνδεκίσζεο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 30 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν. 

6.  ηελ πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο δελ θάλεη δεθηφ ην αίηεκα απνδεκίσζεο 

θαη δελ θαηαβάιιεη ηελ απνδεκίσζε εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο ή 

ακθηζβεηεί φηη ζπληξέρνπλ νη ιφγνη ηεο αηηεζείζαο απνδεκίσζεο, ν 

ζπλδξνκεηήο  δχλαηαη λα πξνζθχγεη ζηελ ΔΔΣΣ.  

 7. Η εμέηαζε απφ ηελ ΔΔΣΣ ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ζπλδξνκεηή ηειεί ππφ ηελ 

αίξεζε ηεο πξνεγνχκελεο, θαηά ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ππνβνιήο 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πξνο ηνλ ππφρξεν πάξνρν. 

 8.     Η εμέηαζε ηεο πξνζθπγήο ηνπ ζπλδξνκεηή απφ ηελ ΔΔΣΣ γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 77 ηνπ Ν.4070/2012, θαη 

δηελεξγείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Αθξνάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ. 

9.     Σα πνζά απνδεκίσζεο γηα θαζεκία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 9 έρνπλ σο εμήο : 

α. Σν πάγην ηνπ ηειεπηαίνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζπλδξνκεηή 

πνιιαπιαζηαζκέλν επί δχν. 

β. Σν άζξνηζκα ηνπ παγίνπ ηνπ ηειεπηαίνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ 

ζπλδξνκεηή ζπλ ηα έμνδα  επαλαζχλδεζεο ζηνλ πάξνρν-δφηε (κε βάζε 

ηα ηηκνιφγηα ηνπ παξφρνπ-δφηε), πνιιαπιαζηαζκέλν επί δχν. 

γ. Σν πάγην ηνπ ηειεπηαίνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζπλδξνκεηή 

πνιιαπιαζηαζκέλν επί δχν. 

δ. Σν πάγην ηνπ ηειεπηαίνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζπλδξνκεηή, θαηά ην 

πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο εκέξεο θαζπζηέξεζεο, 

πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηέζζεξα. 

ε. Σν πάγην ηνπ ηειεπηαίνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζπλδξνκεηή 

πνιιαπιαζηαζκέλν επί δχν. 

ζη. Σν πάγην ηνπ ηειεπηαίνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζπλδξνκεηή, θαηά ην 

πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο εκέξεο θαζπζηέξεζεο, 

πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηέζζεξα. 

δ. Σν πάγην ηνπ ηειεπηαίνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζπλδξνκεηή, 

πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηέζζεξα. 

ε. Σν πάγην ηνπ ηειεπηαίνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ζπλδξνκεηή, 

πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηέζζεξα.     
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ε πεξίπησζε πνπ εγείξεηαη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ελφο ζπλδξνκεηή 

γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ 

άξζξνπ 9, ην ζπλνιηθφ πνζφ απνδεκίσζεο πξνθχπηεη σο ην άζξνηζκα 

ησλ επηκέξνπο πνζψλ απνδεκίσζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ην δήηεκα ησλ απνδεκηψζεσλ δηεπζεηεζεί θαη νη 

απνδεκηψζεηο θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ πάξνρν ζην ζπλδξνκεηή ρσξίο ηελ 

πξνζθπγή ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ ΔΔΣΣ, ηφηε ηα αλσηέξσ πνζά 

απνδεκίσζεο κεηψλνληαη θαηά ην ήκηζπ. 

 

Άξζξν 11 

Γηαρείξηζε Αξηζκώλ πνπ έρνπλ Μεηαθεξζεί 

1. α. Δπηηξέπεηαη ζηνλ πάξνρν ζηνλ νπνίν έρεη πξσηνγελψο εθρσξεζεί απφ 

ηελ ΔΔΣΣ νκάδα 10.000 αξηζκψλ πνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλε, λα 

παξαηηεζεί απφ ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηεο θαη λα αηηεζεί ηελ 

θαηάξγεζε ηεο πξσηνγελνχο εθρψξεζήο ηεο απφ ηελ ΔΔΣΣ, κφλνλ φηαλ 

φινη νη ελεξγνπνηεκέλνη αξηζκνί ηεο νκάδαο έρνπλ κεηαθεξζεί ζε 

άιινπο παξφρνπο.  

β.  Η νκάδα αξηζκψλ πνπ θαηαξγείηαη ζχκθσλα κε ην εδάθην α 

κεηαθέξεηαη άκεζα κε απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππνρξεσηηθά ζηνλ πάξνρν-

δέθηε ζηνλ νπνίν έρνπλ κεηαθεξζεί νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

ελεξγνπνηεκέλνπο αξηζκνχο ηεο νκάδαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν  

κέγηζηνο αξηζκφο κεηαθεξζέλησλ αξηζκψλ αληηζηνηρεί ζε δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο παξφρνπο, ηφηε ε κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη ζε εθείλνλ 

ηνλ πάξνρν-δέθηε απφ απηνχο, ν νπνίνο έρεη κεηαθέξεη πξψηνο ζην 

δίθηπφ ηνπ αξηζκφ απφ ηελ ελ ιφγσ νκάδα.  

γ. Ο πάξνρνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε κεηαθνξά ηεο νκάδαο αξηζκψλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ β δελ νθείιεη ηέιε εθρψξεζεο 

ζηελ ΔΔΣΣ αιιά κφλν ηα ηέιε ρξήζεο γηα ηελ νκάδα αξηζκψλ απηή. 

Ωζηφζν, ν παξνρνο απηφο ππέρεη γηα ηελ ελ ιφγσ νκάδα φιεο ηηο 

ππφινηπεο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα 

ηνπο εθδνρείο πξσηνγελψλ εθρσξήζεσλ.  

δ. Σα εδάθηα β θαη γ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πάξνρνο 

ζηνλ νπνίν έρεη πξσηνγελψο εθρσξεζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ νκάδα αξηζκψλ 

παχζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

2. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζχλδεζεο ζπλδξνκεηή πνπ έρεη κεηαθεξζεί 

ζε άιινλ πάξνρν (πάξνρνο-δέθηεο), ν αξηζκφο ηνπ επηζηξέθεη ζηνλ 

πάξνρν ζηνλ νπνίν έρεη πξσηνγελψο εθρσξεζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ ε νκάδα 

αξηζκψλ ζηελ νπνία (ν αξηζκφο) αλήθεη. Ο ηειεπηαίνο ελεκεξψλεηαη γηα 

ην γεγνλφο άκεζα απφ ηνλ πάξνρν-δέθηε καδί κε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα. 
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3. Κάζε πάξνρνο-δέθηεο θαηαβάιεη εηεζίσο, κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ 

εθάζηνπ έηνπο, ζηνπο παξφρνπο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ πξσηνγελψο 

εθρσξεζεί απφ ηελ ΔΔΣΣ νη νκάδεο αξηζκψλ πνπ αλήθνπλ νη αξηζκνί 

πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζε απηφλ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα ηέιε 

ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ αξηζκψλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ αλσηέξσ πνζνχ 

γίλεηαη κε βάζε ηα ηζρχνληα ηέιε ρξήζεο αξηζκψλ, φπσο θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ θαη αθνξά ηνπο κεηαθεξκέλνπο 

αξηζκνχο ζηνλ πάξνρν-δέθηε ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ 

έηνπο. 

 

Άξζξν 12 

Καηαγγειίεο θαη θπξώζεηο 

Οη θαηαγγειίεο γηα κε ζπκκφξθσζε ησλ παξφρσλ δηθηχσλ ή/θαη ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδνληαη κε ηνλ 

παξφληα Καλνληζκφ ππνβάιινληαη ζηελ ΔΔΣΣ, ε νπνία ηηο εμεηάδεη θαη 

δχλαηαη λα επηβάιιεη ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 77 

ηνπ Νφκνπ 4070/2012, εθδίδνληαο εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε, χζηεξα απφ 

πξνεγνχκελε αθξφαζε ησλ παξφρσλ. 

 

Άξζξν 13 

Καηαξγνύκελεο Γηαηάμεηο 

 

1.  Καηαξγείηαη ε Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.: 566/016/3-6-2010 

«Σξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ 

ηεο Φνξεηφηεηαο Αξηζκψλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά» (ΦΔΚ 967/Β/2010), 

φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηηο ππ’ αξηζ. ΑΠ. 586/06/30−11−2010 

(ΦΔΚ 2052/Β/2010) θαη ΑΠ. ΔΔΣΣ 598/10/31-3-2011 (ΦΔΚ 

987/Β/2011) Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ 

ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο.  

2. Καηαξγείηαη θάζε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν φζα 

ξπζκίδνληαη απφ ηελ παξνχζα. 

 

Άξζξν 14 

Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

 

Οη πάξνρνη δηθηχσλ ή/ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ νθείινπλ 

εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο λα πξνβνχλ ζε φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο, κε ζθνπφ ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Απφθαζε. Δσο ηελ 

νινθιήξσζε ησλ σο άλσ αιιαγψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ 

Παξφρσλ, ε δηαδηθαζία θνξεηφηεηαο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.: 566/016/3-6-2010 «Σξνπνπνίεζε θαη 

Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Φνξεηφηεηαο Αξηζκψλ 

ζηελ Διιεληθή Αγνξά» (ΦΔΚ 967/Β/2010), φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηηο 
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ππ’ αξηζ. ΑΠ. 586/06/30−11−2010 (ΦΔΚ 2052/Β/2010) θαη ΑΠ. ΔΔΣΣ 

598/10/31-3-2011 (ΦΔΚ 987/Β/2011) Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ. 

 

 

 

Άξζξν 15 

Έλαξμε ηζρύνο 

Η παξνχζα Απφθαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ  απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ εθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο. 
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3. Δξσηήζεηο 

 

1. Αλαπηχμηε ηα ζρφιηά ζαο ζην αλσηέξσ ζρέδην ηξνπνπνίεζεο θαη 

θσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Φνξεηφηεηαο 

Αξηζκψλ. 

2. Έρεηε λα πξνζζέζεηε/πξνηείλεηε θάηη άιιν πνπ ζεσξείηε ζεκαληηθφ θαη 

δελ έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ; Αλαιχζηε θαη αηηηνινγήζηε ηηο 

πξνηάζεηο ζαο. 



 30 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Σν ζρήκα πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεη πεξηιεπηηθά ηελ θαηά ην ζρέδην 

θαλνληζκνχ δηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο ηεο αίηεζεο θνξεηφηεηαο αξηζκνχ. 

 
 

 

 

 


