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                             Μαξνύζη,    8- 7-2010 

                                                      ΑΡΙΘ.ΑΠ:570/032 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 «Τποποποίηζη ηηρ Απόθαζηρ ΕΕΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006   «Κανονιζμόρ  

Γενικών Αδειών», όπυρ ιζσύει ζήμεπα.» 

 

 

H Εθνική Επιηποπή Τηλεπικοινυνιών και Τασςδπομείυν (ΕΕΤΤ), 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

  

α) ην άξζξν 21, παξάγξ. 5 θαη 7 ηνπ Ν.3431/2006 „„Πεξί ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλωληώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο‟‟ (ΦΔΚ 13/Α/3-2-2006), 

 

β) ηελ Απόθαζε ΔΔΣΣ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Καλνληζκόο Γεληθώλ 

Αδεηώλ», (ΦΔΚ  748/Β/21-6-2006), όπωο  έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη 

ζήκεξα, κε ηηο απόθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 442/68/28-6-2007 (ΦΔΚ 

1279/Β/25-7-07) θαη ΑΠ 513/014/3-3-2009 (ΦΔΚ 492/Β/18-3-09), ηδίωο 

ην άξζξν 6 παξ. 1,  

γ) ηελ ππ‟ αξηζ. Οηθ. 26634/924/3-5-2007 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ «Δζληθό ρέδην Αξηζκνδόηεζεο ηωλ 

Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλωληώλ» (ΦΔΚ 768/Α/2007), όπωο 

εθάζηνηε ηζρύεη, 

δ) ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 441/121/21-6-2007 «Καλνληζκόο 

Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ηωλ Αξηζκνδνηηθώλ Πόξωλ ηνπ Δζληθνύ 

ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο» (ΦΔΚ 1260/Β/2007), όπωο εθάζηνηε ηζρύεη, 

 

ε) ηελ απόθαζε ΔΔΣΣ Α.Π. 375/10/14-2-2006, «Καλνληζκόο Γηαδηθαζίαο 

Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο» (ΦΔΚ 460/Β΄/ 17-4-2003),  

 

ζη)  ηελ απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 529/160/30-6-2009 «Γηεμαγωγή Γεκόζηαο 

Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή Δηζήγεζεο πξνο ηνλ Τπνπξγό 

Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ γηα  ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο ππ‟ αξηζκ. Οηθ. 26634/924/3-5-2007 “Δζληθό ρέδην 

Αξηζκνδόηεζεο ηωλ Τπεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ Δπηθνηλωληώλ”, θαζώο θαη 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 441/121/21-6-2007 “Καλνληζκόο 

Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ηωλ Αξηζκνδνηηθώλ Πόξωλ ηνπ Δζληθνύ 

ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο”» θαζώο θαη ηηο απαληήζεηο ηωλ 
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ελδηαθεξόκελωλ θνξέωλ ζηελ ωο άλω δεκόζηα δηαβνύιεπζε πνπ 

δηεμήγαγε ε ΔΔΣΣ θαηά ην δηάζηεκα από 2 Ινπιίνπ έωο 3 Απγνύζηνπ 

2009, όπωο δεκνζηεύηεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΣ,    

 

δ) ηελ ππ‟ αξηζ. Οηθ. 26634/924/3-5-2007 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ «Δζληθό ρέδην Αξηζκνδόηεζεο ηωλ 

Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλωληώλ» (ΦΔΚ 768/Α/2007), όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζ. Οηθ. 26073/937/26-5-2010 Απόθαζε 

ηνπ Τθππνπξγνύ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύωλ «Σξνπνπνίεζε 

ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ππ‟ αξηζκ. Οηθ. 26634/924/3−5−2007 

«Δζληθό ρέδην Αξηζκνδόηεζεο ηωλ Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ 

Δπηθνηλωληώλ» (ΦΔΚ 805/Β/9-6-2010), 

 

ε) ην γεγνλόο όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ δεκηνπξγείηαη δαπάλε ζε βάξνο 

ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, 

 

 

Αποθαζίζει: 

 

Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ: 390/3/13-6-2006 

«Καλνληζκόο Γεληθώλ Αδεηώλ», όπωο ηζρύεη ζήκεξα, ωο αθνινύζωο: 

 

 

Άπθπο 1 

 

H απόθαζη ηηρ ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13.6.2006 «Κανονιζμόρ Γενικών 

Αδειών», όπυρ ιζσύει ζήμεπα, ηποποποιείηαι υρ εξήρ: 

1. Σν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α θαη εηδηθόηεξα ε πεξίνδνο ε νπνία αθνινπζεί ηελ 

Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ Αηηνύληνο ηελ Καηαρώξεζε ηεο Γήιωζεο γηα 

άζθεζε Γξαζηεξηνηήηωλ Ηιεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ ππό θαζεζηώο 

Γεληθήο Άδεηαο ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο είλαη «νη αηηήζεηο 

ππνβάιινληαη εγγξάθωο, απεπζπλόκελεο ζηελ  Δζληθή Δπηηξνπή 

Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ, ζηελ δηεύζπλζε Λεωθ. Κεθηζίαο 

60, 151 25 Μαξνύζη» ηξνπνπνηείηαη θαη αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: 

 

«Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη είηε εγγξάθωο, απεπζπλόκελεο ζηελ  Δζληθή 

Δπηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ, ζηελ δηεύζπλζε Λεωθ. 

Κεθηζίαο 60, 151 25 Μαξνύζη, είηε κέζω ηνπ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεωλ γηα παξόρνπο Ηιεθηξνληθώλ 

Δπηθνηλωληώλ.  

Γηα ηελ πξόζβαζε ζην ύζηεκα Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεωλ γηα 

παξόρνπο Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλωληώλ ν αηηώλ/νύζα ππνβάιιεη 



 3 

«Γήιωζε Γηαρεηξηζηή» ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζε εηδηθή πξνο ην 

ζθνπό απηό απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ. Οη πξνϋπνζέζεηο νη νπνίεο ζα ηίζεληαη   

από ηελ αλωηέξω απόθαζε ζα δεκνζηεύεηαη ζην νηθείν ζεκείν ηεο 

ηζηνζειίδαο ηεο ΔΔΣΣ.» 

  

2. Σν Παξάξηεκα Β, θαη εηδηθόηεξα, ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3.5 εδ. (i) 

απηνύ πξνζηίζεηαη θξάζε κε ην αθόινπζν πεξηερόκελν: 

«Σεο αλωηέξω ππνρξέωζεο εμαηξνύληαη νη πάξνρνη ππεξεζηώλ 

πνιπκεζηθήο πιεξνθόξεζεο νη νπνίνη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

κέζω ηωλ ζεηξώλ 806, 812, 825, 850 θαη 875.» 

 

 

Άπθπο 2 

Έναπξη ιζσύορ 

 

Η ηζρύο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο. Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο. 

 

 

 

 

 

    

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

Γξ. ΛΔΩΝΙΓΑ Ι. ΚΑΝΔΛΛΟ 

 

 


