
 

 

Μαξνύζη,  30-11-2010 

                                                                                              ΑΠ. 586/05 

 

       ΑΠΟΦΑΗ 
 

 

Σροποποίηση της Απόυασης της ΕΕΣΣ ΑΠ. 566/016/3-6-2010, όσον αυορά 

τη υορητότητα σταθερών αριθμών 

 

 

Η ΕΘΝΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΩΝ ΚΑΘ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΘΩΝ  

(ΕΕΣΣ) 
  

Έτοντας σπόυη: 

 

α. ην Ν. 3431/2006 «Πεξί Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλωληώλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 13/Α), ηδίωο ην άξζξν 12, εδάθηα ηβ, θβ θαη κα, θαη ηα 

άξζξα 17 θαη 59 απηνύ,  

β. ην Ν. 3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα θαη 

ηεο ηδηωηηθήο δωήο ζηνλ ηνκέα ηωλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ θαη 

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

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

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

ζπκπιήξωζε ηνπ Ν.2251/94 «Πξνζηαζία ηωλ θαηαλαιωηώλ», όπωο 

ηζρύεη – Δλζωκάηωζε ηεο Οδεγίαο 2005/29 ηνπ Δπξωπαϊθνύ 

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

δ.  ηελ απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 375/10/14-2-2006, «Καλνληζκόο 

Γηαδηθαζίαο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο» (ΦΔΚ 314/Β/2006), 

ε. ηελ Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ αξηζ. Οηθ. 

26634/924/3-5-2007 «Δζληθό ρέδην Αξηζκνδόηεζεο ηωλ Τπεξεζηώλ 

Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλωληώλ» (ΦΔΚ 768/Β/2007), όπωο ηζρύεη, 

ζη. ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 390/03/2006 «Καλνληζκόο Γεληθώλ 

Αδεηώλ», (ΦΔΚ 748/Β/2006), όπωο ηζρύεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ 

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

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 ηζρύεη, 
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ε. ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 566/016/3-6-2010 «Σξνπνπνίεζε θαη 

Κωδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο 

Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά» (ΦΔΚ 967/Β/30.6.2010), 

ζ.    ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 573/015/22-7-2010 « Έγθξηζε Πξνζθνξάο 

Αλαθνξάο ΟΣΔ 2010 γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξόζβαζε ζηνλ Σνπηθό 

Βξόρν θαη ηηο πλαθείο Δπθνιίεο, ζε εθαξκνγή ηεο απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

ΑΠ. 531/065/23-07-2009» (ΦΔΚ 1338/Β/31.8.2010) όπωο ηζρύεη 

ηξνπνπνηεζείζα, 

 

η.        ην ππ’ αξηζκ. πξωη. ΔΔΣΣ 41677/6-10-2010 αίηεκα ηεο εηαηξείαο  

WIND   γηα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πινπνίεζεο ηωλ λέωλ 

δηαδηθαζηώλ θνξεηόηεηαο θαη ΑΠΣνΒ γηα ηε ζηαζεξή ηειεθωλία, εληόο 

ηνπ 1
νπ

 ηξηκήλνπ ηνπ 2011 θαη κε ηελ επηθύιαμε όηη νη αλαιπηηθέο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηωλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ ΔΒΓΑΦ θαη 

LLU W-CRM ζα έρνπλ δνζεί ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ ηε λέα 

νξηδόκελε εκεξνκελία πινπνίεζεο, 

ηα.   ην ππ’ αξηζκ. πξωη. ΔΔΣΣ 42727/13-10-2010 αίηεκα ηεο εηαηξείαο  

Forthnet  γηα παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πινπνίεζεο ηωλ λέωλ 

δηαδηθαζηώλ θνξεηόηεηαο θαη ΑΠΣνΒ γηα ηε ζηαζεξή ηειεθωλία ζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο από ηελ εκεξνκελία δηάζεζεο από ηνλ ΟΣΔ 

ηωλ απαηηνύκελωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία 

ηωλ λέωλ εθαξκνγώλ, 

ηβ.  ην εθηηκώκελν ρξνλνδηάγξακκα ωο πξνο ηελ  ηξνπνπνίεζε ηωλ 

 πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ ηωλ ηειεπηθνηλωληαθώλ παξόρωλ ζηε 

 ζηαζεξή ηειεθωλία, όπωο απηό ζηελ παξνύζα θάζε δηακνξθώλεηαη θαη 

 ην νπνίν δελ δύλαηαη λα είλαη κηθξόηεξν ηωλ 16 εβδνκάδωλ από ηελ 1
ε
 

 Γεθεκβξίνπ. Σν ωο άλω ρξνλνδηάγξακκα αθνξά: 

 

1. ηνλ πξνζδηνξηζκό δηαδηθαζηώλ ηωλ παξόρωλ πνπ λα ζπλδπάδνπλ ό,ηη 

πξνβιέπεηαη ζηηο πξνπαξαηεζείζεο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 

566/016/3-6-2010 θαη  ΑΠ. 573/015/22-7-2010 όπωο ηζρύεη 

ηξνπνπνηεζείζα,   

 

2. ηελ πινπνίεζε ηωλ αλωηέξω δηαδηθαζηώλ ζηα πιεξνθνξηαθά ηνπο 

ζπζηήκαηα πνπ απαηηεί (βι. η, ηα) ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο από ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηωλ ηερληθώλ δηαδηθαζηώλ, 

 

3.  ηελ πινπνίεζε ηωλ ζρεηηθώλ αιιαγώλ ζηελ Δζληθή Βάζε 

Γεδνκέλωλ Αλαθνξάο γηα ηε Φνξεηόηεηα (ΔΒΓΑΦ), 

 

4. ηηο ζρεηηθέο δνθηκέο κεηαμύ ηωλ ζπζηεκάηωλ ηωλ αλωηέξω παξόρωλ    

ζηαζεξήο ηειεθωλίαο 

 



 

 
3 

 ηγ. ην γεγνλόο όηη πθίζηαληαη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πινπνίεζεο ηωλ 

  αιιαγώλ ζηε θνξεηόηεηα αξηζκώλ ζηαζεξήο ηειεθωλίαο ζηελ Διιάδα 

  εληόο ηνπ ηηζέκελνπ ρξνληθνύ πιαηζίνπ, όπωο απηό απνηππώλεηαη ζηα 

  αλωηέξω,  

 

 ηδ. ηελ Δηζήγεζε αξηζ. 21302/Φ.600/25-11-2010 ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο 

  ηεο ΔΔΣΣ, 

 

 ηε. ην γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ επηβαξύλεηαη νύηε ν 

  πξνϋπνινγηζκόο ηεο ΔΔΣΣ νύηε ν θξαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο. 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

 

A. Σελ ηξνπνπνίεζε ηωλ άξζξωλ 15 θαη 16 ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. ΔΔΣΣ  

566/016/3-6-2010, ωο εμήο: 

 

1. ην Άξζξν 15 -Μεηαβαηηθή Γηάηαμε πξνζηίζεηαη ην αθόινπζν εδάθην: 

Δμαηξνύληαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηε θνξεηόηεηα αξηζκώλ 

ζηαζεξήο ηειεθωλίαο θαη ηα νπνία  νθείινπλ λα ζπκκνξθωζνύλ κέρξη ηελ 1
ε
 

Απξηιίνπ 2011 κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα Απόθαζε. 

 

2. ην Άξζξν 16-Έλαξμε ηζρύνο κεηά ην πξώην εδάθην πξνζηίζεηαη ην αθόινπζν 

εδάθην: 

ηηο πεξηπηώζεηο αξηζκώλ ζηαζεξήο ηειεθωλίαο ηα παξαπάλω άξζξα ηίζεληαη 

αληίζηνηρα ζε ηζρύ ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ 2011, εθηόο εάλ άιιωο νξίδεηαη ζε επηκέξνπο 

δηαηάμεηο απηήο.  

 

Β .Η παξνύζα Απόθαζε ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεωο. 

 

Γ. Η παξνύζα Απόθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο. 

 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

 

 Γξ. ΛΔΩΝΙΓΑ I. ΚΑΝΔΛΛΟ 


