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Κωδικοποιηµένο κείµενο «Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης των 

Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης» σύµφωνα µε 

τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 (ΦΕΚ 170/Β/31-1-2013), 

685/16/12-3-2013 (ΦΕΚ 734/Β/7-3-2013), 698/24/25-7-2013 (ΦΕΚ 

2233/Β/10-9-2013), 714/10/10-4-2014 (ΦΕΚ 1301/Β/22-5-2014), 737/11/23-

10-2014 (ΦΕΚ 3061/Β/13-11-2014) και 751/15/5-3-2015 (ΦΕΚ 496/Β/1-4-

2015).  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 

«Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών Πόρων του 

Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης» 

 

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

α. το Νόµο τον Ν. 4070/2012 “Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις’’, (ΦΕΚ 82/Α/10-

04-2012), ιδίως το άρθρο 12, στοιχεία κα και µγ και άρθρα 22 και 26 

αυτού, 

β. την υπ’ αριθ. Οικ. 26634/924/3-5-2007 Απόφαση του Υπουργού 

Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης των 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 768/Α/2007), όπως 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. Οικ. 26073/937/26-5-2010 Απόφαση 

του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Τροποποίηση 

της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθµ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 Εθνικό 

Σχέδιο Αριθµοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» 

(ΦΕΚ 805/Β/9-6-2010) και µε την υπ’ αριθ. Οικ. 20509/541 

«Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθµ. Οικ. 

26634/924/3−5−2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης των Υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ως ισχύει» (ΦΕΚ 1284/Β/16-6-2011), 

γ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός 

∆ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού 

Σχεδίου Αριθµοδότησης» (ΦΕΚ 1260/Β/2007), όπως τροποποιήθηκε µε 

τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ. 461/059/30-11-2007 «Παράταση της 

ηµεροµηνίας απενεργοποίησης των σύντοµων κωδικών υπηρεσιών 
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σύντοµων µηνυµάτων (SMS)/ πολυµεσικών µηνυµάτων (MMS) που 

λειτουργούν εκτός των σειρών 190−195 και 54, τεθείσης δυνάµει του 

άρθρου 14, παρ.1, στοιχ. β. τη Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 441/121/2007 

Κανονισµός ∆ιαχείρισης  και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών Πόρων 

του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης» (ΦΕΚ 2437/Β/28-12-2007), ΑΠ. 

570/028/8-7-2010 «Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 

Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών Πόρων 

του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης»» (ΦΕΚ 1148/Β/30-7-2010) και 

ΑΠ. 634/135/22-12-2011 «Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-

2007 «Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών 

Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης»» (ΦΕΚ 266/Β/13-2-

2012), 

δ.  την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 566/016/3-6-2010 «Τροποποίηση και 

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του Κανονισµού της Φορητότητας 

Αριθµών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 967/Β/30.6.2010), όπως ισχύει 

τροποποιηθείσα µε τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ. 586/05/30−11−2010 

(ΦΕΚ 2052/Β/31−12−2010), ΑΠ. ΕΕΤΤ 598/010/31-5-2011 (ΦΕΚ 

967/Β/30−6−2010) και ΑΠ. ΕΕΤΤ 586/06/30−11−2010  (ΦΕΚ 

987/Β/26−5−2011) 

ε.   την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006 «Κανονισµός 

∆ιαδικασίας ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης» (ΦΕΚ314/Β/16.03.2006), 

στ.  την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 667/10/4/10/2012 «∆ιεξαγωγή ∆ηµόσιας 

∆ιαβούλευσης αναφορικά µε την τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 

441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης των 

Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης», όπως 

ισχύει»  

ζ.  τις απαντήσεις των ενδιαφερόµενων φορέων στην ως άνω δηµόσια 

διαβούλευση που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ κατά το χρονικό διάστηµα από 8 

Οκτωβρίου έως 11 Νοεµβρίου 2012, όπως δηµοσιεύτηκαν στην 

ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ,   

η.   το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις 

βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 

 

Αποφασίζει: 

 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός-Πεδίο Εφαρµογής 

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης  είναι ο καθορισµός ενός σαφούς πλαισίου 

για την άσκηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των παρόχων δικτύων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και 

των χρηστών, το οποίο εγγυάται αντικειµενική, διαφανή και αµερόληπτη 
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πρόσβαση στους αριθµοδοτικούς πόρους του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης 

(ΕΣΑ). 

2. Η παρούσα απόφαση αφορά στη διαχείριση και εκχώρηση προς τους 

παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών των αριθµοδοτικών πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης.  

Ως αριθµοδοτικοί πόροι νοούνται, ιδίως, οι αριθµοί που χρησιµοποιούνται στα 

σηµεία  πρόσβασης των τελικών χρηστών στα δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών της χώρας που παρέχουν υπηρεσίες τηλεφωνίας  και κινητών και 

προσωπικών επικοινωνιών, οι κωδικοί επιλογής / προεπιλογής φορέα, οι 

σύντοµοι κωδικοί, οι αριθµοί που απαιτούνται για τις επικοινωνίες δεδοµένων 

και οι κωδικοί σηµατοδοσίας, διευθυνσιοδότησης και αναγνώρισης ταυτότητας 

των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  Η παρούσα Απόφαση ρυθµίζει 

επίσης, µεταξύ άλλων, θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση των αριθµών που 

χρησιµοποιούνται για τις υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων (SMS-Short 

Messages Services) / πολυµεσικών µηνυµάτων (MMS – Multimedia Messages 

Services). 

3. Η παρούσα απόφαση δεν αφορά τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε:  

α. τη διαχείριση και εκχώρηση των αριθµοδοτικών πόρων που 

χρησιµοποιούνται για την παροχή τηλετυπικών υπηρεσιών. 

β. τη διαχείριση και εκχώρηση των αριθµοδοτικών πόρων που 

χρησιµοποιούνται για εσωτερική αριθµοδότηση στα δίκτυα Ασύγχρονου 

Τρόπου Μετάδοσης (Αsynchronous Τransfer Μode) 

 

 

 

 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

1. «∆ευτερογενής Εκχώρηση»: η χορήγηση από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών των δικαιωµάτων χρήσης 

αριθµοδοτικών πόρων που του έχουν εκχωρηθεί πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ, 

προς χρήστες, υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς που 

θέτει η κείµενη νοµοθεσία.  

«Ενεργός Αριθµός»: αριθµός ο οποίος έχει τεθεί σε λειτουργία από τον πάροχο 

δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

ώστε να υποστηρίζει την παροχή υπηρεσίας για την οποία έχει εκχωρηθεί από 

την ΕΕΤΤ. Στις περιπτώσεις εκχωρήσεως οµάδων αριθµών, µια οµάδα αριθµών 

θεωρείται ότι καθίσταται ενεργή αµέσως µετά την πρώτη εκχώρηση αριθµού 

της οµάδας σε συνδροµητή ή από την ηµεροµηνία κατά την οποία το δίκτυο 

ξεκινά τη χρήση της οµάδας. 

«Οµάδα Αριθµών»: η µικρότερη δυνατή εκχωρηθείσα από την ΕΕΤΤ ποσότητα 

διαδοχικών αριθµών. Οι αριθµοί της ίδιας οµάδας χαρακτηρίζονται από το 

γεγονός ότι διαθέτουν ίδια τα πρώτα τους έξι ψηφία σε περιπτώσεις οµάδων 

10.000 αριθµών ή τα πρώτα τους επτά ψηφία σε περιπτώσεις οµάδων 1.000 

αριθµών.  
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 «Πρωτογενής Εκχώρηση»: η  χορήγηση από την ΕΕΤΤ, κατόπιν εξέτασης 

σχετικής αίτησης παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των δικαιωµάτων χρήσης συγκεκριµένων 

αριθµοδοτικών πόρων για δική του χρήση ή για χορήγησή τους δευτερογενώς 

σε χρήστες, υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς που θέτει 

η κείµενη νοµοθεσία.  

2. Επιπλέον ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2 του Νόµου 4070/2012 και του 

άρθρου 2 της υπ’ αριθ. Οικ. 26634/924/3-5-2007 Απόφασης του Υπουργού 

Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης των Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 768/Α/2007), όπως εκάστοτε ισχύει. Όροι 

και φράσεις που δεν αναφέρονται στην παρούσα, ερµηνεύονται σύµφωνα µε το 

δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Άρθρο 3 

Γενικές αρχές εκχώρησης αριθµοδοτικών πόρων 

1.  Η χορήγηση των δικαιωµάτων χρήσης των αριθµοδοτικών πόρων του 

Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης (ΕΣΑ) διακρίνεται αποκλειστικά σε 

πρωτογενή και δευτερογενή εκχώρηση. Απαγορεύεται η τριτογενής 

εκχώρηση των αριθµοδοτικών πόρων του ΕΣΑ.  

2.  Η ΕΕΤΤ προβαίνει στην πρωτογενή εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων, 

εξαιρουµένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στις διατάξεις της 

παραγράφου 5, εδάφιο iv του παρόντος καθώς και στις διατάξεις του 

άρθρου 10, Τµήµα Β, παράγραφος 8 και Τµήµα Ε, παράγραφος 16, στους 

παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παρούσας.   

3.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Τµήµατος Α του άρθρου 10, η 

δευτερογενής εκχώρηση αριθµών διενεργείται από τους παρόχους δικτύου 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς 

τους χρήστες, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας.  

4.  Η πρωτογενής και η δευτερογενής εκχώρηση αριθµών διενεργούνται µε 

τρόπο αντικειµενικό, διαφανή και αµερόληπτο ώστε να αποφεύγονται οι 

αδικαιολόγητες διακρίσεις προς τους παρόχους και τους χρήστες. 

5.  Οι πρωτογενείς εκχωρήσεις αριθµοδοτικών πόρων πραγµατοποιούνται από 

την ΕΕΤΤ κατά οµάδες των 10.000 αριθµών.  

Κατ’ εξαίρεση: 

i. η πρωτογενής εκχώρηση αριθµών για κλήσεις µέσω κάρτας 

πραγµατοποιείται είτε κατά οµάδες των δέκα αριθµών (όπως οµάδες 10 ή 

20 ή 30 αριθµών) είτε ανά αριθµό (όπως 1 αριθµός ή 2 αριθµοί  ή 3 κλπ) 

ii. επιτρέπεται η πρωτογενής εκχώρηση γεωγραφικών αριθµών σε 

περιοχές µε τετραψήφιο Εθνικό Κωδικό Προορισµού κατά οµάδες των 

1.000 αριθµών. 

iii. επιτρέπεται η πρωτογενής εκχώρηση µη γεωγραφικών αριθµών στις 

σειρές 50 και 70 του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης σε οµάδες των 

Σχόλιο [i1]: Τροποποιήθηκε µε την 

απόφαση ΕΕΤΤ 714/10/10-4-2014 
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1.000 αριθµών. 

iv. Οι µη γεωγραφικοί αριθµοί στις σειρές 800, 801, 806, 812, 825, 850, 

875, 901 και 909 εκχωρούνται σε οµάδες των 1.000 αριθµών. 

v. Οι σύντοµοι κωδικοί και τα προθέµατα δροµολόγησης εκχωρούνται 

ανά κωδικό/πρόθεµα. Ειδικότερα, δεν απαιτείται Απόφαση εκχώρησης 

από την ΕΕΤΤ των σύντοµων κωδικών δικτύου των σειρών 12Χ, Χ=0-9, 

όπου και 13Υ, όπου Υ=0-7,9. 

vi. Οι Κωδικοί ∆ιεθνών Σηµείων Σηµατοδοσίας, οι Κωδικοί Εθνικών 

Σηµείων Σηµατοδοσίας, οι Κωδικοί Κινητού ∆ικτύου, οι Ταυτότητες 

Φορέα Εκµετάλλευσης, οι Αριθµοί Αναγνώρισης Εκδότη, οι Κωδικοί 

Αναγνώρισης ∆ικτύου και οι Τοµείς ∆ιοικητικής ∆ιαχείρισης εκχωρούνται 

ανά αριθµό. 

 

Στην περίπτωση που σε κάποιον εκδοχέα είναι εκχωρηµένες οµάδες των 1.000 

αριθµών και δεν έχει περατωθεί η εκχώρηση και των 10 οµάδων των 1.000 

αριθµών που ανήκουν στην ίδια οµάδα των 10.000 αριθµών (περιπτώσεις ii. και 

iii. ανωτέρω), τότε ισχύουν τα ακόλουθα :  

α) δεν εκχωρούνται από την οµάδα των 10.000 αριθµών, όπως αυτή 

ορίζεται από τους αριθµούς µε όµοια τα πρώτα έξι ψηφία, άλλες οµάδες 

1.000 αριθµών σε άλλον αιτούντα διαφορετικό από τον εν λόγω εκδοχέα,  

β) δεν επιτρέπεται να γίνει εκχώρηση στον εν λόγω εκδοχέα άλλης οµάδας 

1.000 αριθµών πέραν αυτών που ανήκουν στους εναποµείναντες 

αριθµούς της υπόψη οµάδας των 10.000 αριθµών και µέχρι της 

περατώσεως αυτών, και  

γ) δεν επιτρέπεται να γίνει κατάργηση οµάδας 1.000 αριθµών που έχουν 

εκχωρηθεί στον εν λόγω εκδοχέα πέραν αυτών που ανήκουν στην υπόψη 

οµάδα των 10.000 αριθµών και µέχρι της περατώσεως αυτών. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση των γεωγραφικών αριθµών ο ως άνω 

περιορισµός ισχύει για αριθµούς που ανήκουν σε οµάδες µε τον ίδιο ΕΚΠ.  

 

6. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στην ΕΕΤΤ για πρωτογενή εκχώρηση 

αριθµοδοτικών πόρων έχουν οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που λειτουργούν υπό καθεστώς 

Γενικής Άδειας, εφόσον οι υπηρεσίες ή το δίκτυο που παρέχουν δικαιολογούν 

τη χρήση των αιτούµενων αριθµοδοτικών πόρων. Η αίτηση για πρωτογενή 

εκχώρηση είναι ειδική και ορισµένη και περιλαµβάνει οπωσδήποτε 

συγκεκριµένους αριθµοδοτικούς πόρους. 

7. Οι αιτήσεις για εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων που υποβάλλονται στην 

ΕΕΤΤ σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 και πληρούν τις διατάξεις της παρούσας 

εξετάζονται µε βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, η οποία 

διαπιστώνεται από τον αριθµό πρωτοκόλλου της ΕΕΤΤ που λαµβάνουν.  

8. Η αξιολόγηση των αιτήσεων για πρωτογενή εκχώρηση αριθµοδοτικών 

πόρων από την ΕΕΤΤ γίνεται λαµβάνοντας υπόψη ιδίως: 

α. την παροχή δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

Σχόλιο [i2]: ∆ιαγράφηκε  µε την 

απόφαση ΕΕΤΤ 714/10/10-4-2014 το 

εδάφιο «Σε περίπτωση που απαιτείται η 

συµπλήρωση αίτησης µε πρόσθετα 

στοιχεία, ως ηµεροµηνία υποβολής της 

θεωρείται  ηµεροµηνία υποβολής πλήρους 

αίτησης». 
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επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας από το σχετικό φορέα και τους 

όρους αυτών, 

β. την ανάγκη αποδοτικής χρήσης των πόρων του ΕΣΑ και, ιδιαίτερα, τη 

σπανιότητά τους, 

γ. τη συµφωνία των αιτούµενων πόρων και της χρήσης τους µε τις διατάξεις 

της κείµενης νοµοθεσίας και µάλιστα εκείνες του ΕΣΑ και τις λοιπές σχετικές 

αποφάσεις της ΕΕΤΤ, τη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, 

δ. τον σεβασµό των αρχών της ίσης µεταχείρισης των ενδιαφεροµένων 

χρηστών και της διαφάνειας των διαδικασιών δευτερογενούς εκχώρησης, 

ε. την ανάγκη διασφάλισης συνθηκών υγιούς και αποτελεσµατικού 

ανταγωνισµού και την αποφυγή άνισης µεταχείρισης των ενδιαφεροµένων, 

στ. τις απαιτήσεις του δηµοσίου συµφέροντος στον κοινωνικό, οικονοµικό ή 

/και άλλο τοµέα, 

ζ. τη συµµόρφωση µε σχετικούς διεθνείς κανόνες και συµφωνίες και την 

κοινοτική νοµοθεσία, 

η. τη δυνατότητα εναλλακτικής λύσης αριθµοδότησης, 

θ. τη χρονική διαθεσιµότητα της υπηρεσίας για την οποία υποβάλλεται η 

αίτηση, 

 

9. Η έκδοση των αποφάσεων της ΕΕΤΤ για εκχωρήσεις αριθµοδοτικών πόρων 

γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας. 

10. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 8 της παρούσας, η πρωτογενής 

εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων ισχύει έως την προθεσµία καταβολής των 

ετήσιων τελών χρήσης του επόµενου έτους. Τα δικαιώµατα χρήσης 

ανανεώνονται αυτόµατα µε την καταβολή των ετησίων τελών χρήσης από τον 

υπόχρεο εντός της προθεσµίας καταβολής ή στο πλαίσιο διακανονισµού 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9. Σε περίπτωση ανάκλησης της Γενικής 

Άδειας ή παύσης εργασιών ή µε οποιοδήποτε τρόπο διακοπής δραστηριότητας 

των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, µε απόφαση της 

ΕΕΤΤ καταργείται η απόφαση µε την οποία εκχωρήθηκαν οι  αριθµοδοτικοί 

πόροι.  

11. Απαγορεύεται η δέσµευση αριθµοδοτικών πόρων του ΕΣΑ. 

 

Άρθρο 4 

Περιεχόµενο των αιτήσεων για πρωτογενή εκχώρηση αριθµοδοτικών 

πόρων 

1. Οι αιτήσεις για πρωτογενή εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων περιέχουν : 

α. τα στοιχεία του νοµικού ή φυσικού προσώπου που αιτείται  την εκχώρηση, 

ιδίως, τον Αριθµό Μητρώου ΕΕΤΤ και την επωνυµία ή διακριτικό τίτλο του 

καθώς και τα στοιχεία υπεύθυνου αριθµοδότησης, όπως, επώνυµο, όνοµα, 

όνοµα πατρός, αριθµό ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

Στην περίπτωση που ο υπογράφων την αίτηση για πρωτογενή εκχώρηση 

αριθµοδοτικών πόρων από το ΕΣΑ, η οποία υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ εντύπως 
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ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, δεν 

είναι ο Νόµιµος Εκπρόσωπος του νοµικού ή φυσικού προσώπου, η αίτηση 

περιλαµβάνει τα στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος την αίτηση φυσικού 

προσώπου, όπως, επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατρός, αριθµό ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, ο οποίος εξουσιοδοτείται να υπογράψει την αίτηση. 

Υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ και το συµβολαιογραφικό ή άλλο έγγραφο µε το 

οποίο ο υπογράφων εξουσιοδοτείται νόµιµα να καταθέσει την αίτηση. 

Στην περίπτωση που ο αιτών  την εκχώρηση δεν διαθέτει Αριθµό Μητρώου 

ΕΕΤΤ, η αίτηση περιλαµβάνει τα στοιχεία του νοµικού ή φυσικού προσώπου 

που υποβάλλει την αίτηση, ιδίως, επωνυµία ή διακριτικό τίτλο του, νοµική 

µορφή, έδρα, διεύθυνση, Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ∆ηµόσια 

Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), αριθµό τηλεφώνου και αριθµό 

τηλεοµοιοτυπίας (fax). 

β. τους αιτούµενους αριθµοδοτικούς πόρους, 

γ. στην περίπτωση αίτησης εκχώρησης σύντοµων κωδικών, την αναλυτική 

περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρέχονται µε τους αιτούµενους αριθµούς, 

δ. οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες ο αιτών θεωρεί απαραίτητες ή 

κατάλληλες για να αιτιολογήσει το αίτηµά του. 

ε. Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασµό της 

ΕΕΤΤ των τελών εκχώρησης και των ετήσιων τελών χρήσης για το πρώτο έτος 

που αντιστοιχεί στους αιτούµενους  αριθµοδοτικούς πόρους. Στο αποδεικτικό 

κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το όνοµα του αιτούντα και ο κωδικός 

ταυτοποίησης της αντίστοιχης αίτησης. 

Υπόδειγµα αίτησης δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. 

2. Σε περίπτωση αίτησης πρωτογενούς εκχώρησης σύντοµων κωδικών, οι 

οποίοι στη συνέχεια θα εκχωρηθούν δευτερογενώς σε τρίτο φορέα, η αίτηση 

του παρόχου προς την ΕΕΤΤ συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφεροµένου τρίτου φορέα, στην οποία αναλύεται διεξοδικά η 

παρεχόµενη υπηρεσία. Επίσης, στην περίπτωση που προϋπόθεση για την 

εκχώρηση σύντοµου κωδικού αποτελεί η µη εκχώρηση άλλου σύντοµου 

κωδικού από τον ίδιο ή άλλο πάροχο, η αίτηση περιέχει υπεύθυνη δήλωση του 

τρίτου φορέα ότι δεν του έχει εκχωρηθεί δευτερογενώς από κανέναν πάροχο 

άλλος παρόµοιος σύντοµος κωδικός. 

 

Άρθρο 5 

∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των αιτήσεων 

1. α) Εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης,  οι 

αιτήσεις για πρωτογενή εκχώρηση και κατάργηση αριθµοδοτικών πόρων από 

το ΕΣΑ υποβάλλονται αποκλειστικά µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής 

Υποβολής Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Για την 

πρόσβαση στο ως άνω Σύστηµα, ο αιτών/ούσα υποβάλλει «∆ήλωση 

∆ιαχειριστή» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 

586/006/30-11-2010 «Καθορισµός ∆ήλωσης ∆ιαχειριστή για χρήση 

∆ιαδικτυακής Εφαρµογής της Eθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων» (ΦΕΚ 2052/Β/31-12-2010).  
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β) Έως την ως άνω ηµεροµηνία, οι αιτήσεις για πρωτογενή εκχώρηση και 

κατάργηση αριθµοδοτικών πόρων από το ΕΣΑ υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ 

εντύπως ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε χρήση ηλεκτρονικής 

υπογραφής ή  µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για 

παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

2. Εάν εντός δεκαπέντε ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή της αίτησης 

δεν υποβληθεί στην ΕΕΤΤ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αντίγραφο 

κατάθεσης του συνόλου των τελών, η αίτηση θεωρείται ανυπόστατη και δεν 

παράγει καµία έννοµη συνέπεια. Σε περίπτωση ανυπόστατης αίτησης 

ενηµερώνεται ο αιτών και η αίτηση διαγράφεται. 

3. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα αίτηση δεν είναι πλήρης, η ΕΕΤΤ δύναται 

είτε να απορρίψει την αίτηση ή να την κάνει εν µέρει δεκτή ή να ζητήσει εντός 

δύο εβδοµάδων τη συµπλήρωση αυτής ή/και την προσκόµιση των ελλειπόντων 

δικαιολογητικών ή/και πρόσθετων στοιχείων/πληροφοριών προκειµένου να 

προβεί στη συνέχεια στην αξιολόγηση της αιτήσεως. Σε κάθε περίπτωση, ο 

αιτών υποχρεούται, επί ποινή απορρίψεως της αίτησης, να συµπληρώσει 

πλήρως την αίτηση κατά τα αιτηθέντα εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο 

εβδοµάδων από την κοινοποίηση σε αυτόν του σχετικού αιτήµατος της ΕΕΤΤ, 

εκτός αν η ΕΕΤΤ ορίσει άλλως. 

4. Ο αιτών αναφέρει στην αίτησή του πληροφορίες ή στοιχεία που καλύπτονται 

από το επιχειρηµατικό απόρρητο, η δηµοσιοποίηση των οποίων θα µπορούσε 

να είναι ζηµιογόνα για αυτόν. Η ΕΕΤΤ εξετάζει το σχετικό αίτηµα και δεν 

αποκαλύπτει πληροφορίες που καλύπτονται από την υποχρέωση 

επιχειρηµατικού απορρήτου. Ωστόσο, η ΕΕΤΤ δύναται να προβαίνει στη 

δηµοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων της, τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας.  

5. Σε περίπτωση µεταφοράς οµάδας αριθµών σύµφωνα µε το άρθρο 12 

παράγραφος β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 566/016/3-6-2010 «Τροποποίηση 

και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του Κανονισµού της Φορητότητας 

Αριθµών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 967/Β/30.6.2010), ο πάροχος προς τον 

οποίο πρόκειται να γίνει µεταφορά των αριθµοδοτικών πόρων, ενηµερώνεται 

εγγράφως από την ΕΕΤΤ για την επικείµενη µεταφορά. Ο πάροχος είναι 

δυνατόν να εκφράσει τις αντιρρήσεις του µέσα σε διάστηµα ενός (1) µήνα από 

την ενηµερωτική επιστολή της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση µη απάντησης κρίνεται ότι 

ο πάροχος αποδέχεται τη µεταφορά των αριθµοδοτικών πόρων.  

6. ∆ε γίνονται δεκτές αιτήσεις εκχώρησης αριθµοδοτικών πόρων νέων παρόχων 

πριν την συµπλήρωση έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία ανάκλησης ή 

κατάργησης της προηγούµενης πρωτογενούς εκχώρησης των αριθµοδοτικών 

πόρων. 

 
 

Άρθρο 6 

Απόφαση για πρωτογενή εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων 

1. Η ΕΕΤΤ εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις για πρωτογενή εκχώρηση 

αριθµοδοτικών πόρων σύµφωνα µε την παράγραφο 8, του άρθρου 3, του 
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παρόντος Κανονισµού. Η ΕΕΤΤ δύναται να αποφασίσει τα ακόλουθα: 

α. την ολική ή µερική εκχώρηση των αιτούµενων αριθµοδοτικών πόρων 

β. τη µη εκχώρηση των αιτούµενων πόρων,  

2. Η ΕΕΤΤ δύναται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της να απορρίψει  

αίτηση για πρωτογενή εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων ιδίως διότι: 

α. η αίτηση δεν είναι πλήρης, 

β. προηγείται άλλη αίτηση εκχώρησης των αιτούµενων αριθµοδοτικών 

πόρων, 

γ. οι αιτούµενοι αριθµοδοτικοί πόροι δεν είναι διαθέσιµοι για εκχώρηση, 

δ. οι αιτούµενοι αριθµοδοτικοί πόροι δεν δύνανται να χρησιµοποιηθούν για 

την παροχή των παρασχεθησόµενων υπηρεσιών σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, 

ε. οι αιτούµενοι αριθµοδοτικοί πόροι δεν δύνανται να χρησιµοποιηθούν για  

την παροχή των σχεδιαζόµενων υπηρεσιών επειδή αυτές δεν αποτελούν 

αντικείµενο της Γενικής Άδειας, 

στ. γίνεται µη αποδοτική χρήση των πόρων, 

ζ. λόγοι δηµοσίου συµφέροντος δεν επιτρέπουν την εκχώρηση, 

η. ο αιτών οφείλει τέλη εκχώρησης και χρήσης αριθµών στην ΕΕΤΤ, 

θ. έχει διαπιστωθεί µη σύννοµη χρήση αριθµοδοτικών πόρων, χωρίς να έχει 

αποκατασταθεί η νοµιµότητα µέχρι την υποβολή της αίτησης εκχώρησης 

 

3. Η ΕΕΤΤ δύναται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της να κάνει δεκτή 

µερικώς µια αίτηση ή να επιβάλει, πέραν από τους όρους που προβλέπει η 

παρούσα Απόφαση, όρους κατά την εκχώρηση, σύµφωνα µε το Μέρος Γ του 

Παραρτήµατος VII του Ν.4070/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. 

4. Σε περίπτωση µερικής εκχωρήσεως ή απόρριψης αιτήσεως πρωτογενούς 

εκχωρήσεως αριθµοδοτικών πόρων, ο αιτών δύναται εντός ενός µηνός από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής Απόφασης της ΕΕΤΤ, να ζητήσει νέα κατ’ 

ουσίαν εξέταση της υποθέσεώς του. 

5. Η ΕΕΤΤ λαµβάνει την Απόφαση της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν 

άρθρο εντός τριών εβδοµάδων από την υποβολή πλήρους αίτησης για 

πρωτογενή εκχώρηση αριθµών και την κοινοποιεί άµεσα στον αιτούντα. 

6. (i) Τα αποτελέσµατα της εκχώρησης αριθµοδοτικών πόρων επέρχονται από 

την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης της ΕΕΤΤ εκχώρησης των 

αριθµοδοτικών πόρων και διαρκούν έως την παρέλευση της προθεσµίας 

καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης του επόµενου έτους. Τα δικαιώµατα 

χρήσης ανανεώνονται µε την καταβολή των ετησίων τελών χρήσης από τον 

υπόχρεο εντός της ορισθείσης στο άρθρο 9, παρ. 2 της παρούσας, προθεσµίας 

καταβολής ή στο πλαίσιο διακανονισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 

και διαρκούν έως την παρέλευση της προθεσµίας καταβολής των ετήσιων τελών 

χρήσης του επόµενου έτους. Σε περίπτωση µη καταβολής των ετήσιων τελών 

χρήσης εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών δεν ανανεώνεται η ισχύς των 

εκχωρηµένων αριθµοδοτικών πόρων, ο υπόχρεος χάνει κάθε δικαίωµα επί των 

Σχόλιο [i7]: ∆ιαγράφηκε το εδάφιο ι µε 

την απόφαση 714/10/2014 της ΕΕΤΤ «η 

αίτηση εκχώρησης υποβλήθηκε από νέο 

πάροχο πριν τη συµπλήρωση έξι (6) µηνών 

από την ηµεροµηνία ανάκλησης ή 

κατάργησης της προηγούµενης 

πρωτογενούς εκχώρησης των 

αριθµοδοτικών πόρων».  
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εκχωρηµένων αριθµοδοτικών πόρων και οι αριθµοδοτικοί πόροι είναι 

διαθέσιµοι προς εκχώρηση σε τρίτους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. 

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται αιτιολογηµένη Απόφαση της ΕΕΤΤ περί λήξης 

της ισχύος της Απόφασης οπότε και µη ανανέωσης των αριθµοδοτικών πόρων.   

(ii) Σε περίπτωση  που τα ετήσια τέλη χρήσης καταβάλλονται στο πλαίσιο 

διακανονισµού, εάν δεν τηρηθούν οι προθεσµίες περί διακανονισµού, όπως 

προβλέπονται στην παρούσα, παύει η ισχύς των εκχωρηµένων αριθµοδοτικών 

πόρων. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται αιτιολογηµένη Απόφαση της ΕΕΤΤ περί 

παύσης ισχύος, οπότε και µη ανανέωσης των αριθµοδοτικών πόρων από την 

ΕΕΤΤ. Ο υπόχρεος χάνει κάθε δικαίωµα επί των αριθµοδοτικών πόρων, οι 

οποίοι είναι πλέον διαθέσιµοι προς εκχώρηση από τρίτους, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παρόντος. 

(iii) Για τις περιπτώσεις µη ανανέωσης, λήξης ή παύσης της ισχύος της 

εκχώρησης των αριθµοδοτικών πόρων, λόγω µη καταβολής των προβλεποµένων 

τελών χρήσης αριθµοδοτικών πόρων, ο υπόχρεος ενηµερώνει τους χρήστες των 

σχετικών αριθµοδοτικών πόρων για την επικείµενη διακοπή των υπηρεσιών και 

την δυνατότητα µεταφοράς του αριθµού σε άλλο πάροχο, κοινοποιώντας την ως 

άνω ενηµέρωση και στην ΕΕΤΤ. Για διάστηµα κατά ανώτατο όριο 6 µηνών από 

την ηµεροµηνία υποχρέωσης καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης, η 

δροµολόγηση των κλήσεων προς τους αριθµοδοτικούς πόρους των οποίων η 

εκχώρηση δεν έχει ανανεωθεί ή έχει παύσει η ισχύς της εκχώρησης αυτών, 

βαρύνει όλους τους εµπλεκόµενους παρόχους, προκειµένου να διασφαλιστεί η 

ελάχιστη δυνατή ενόχληση των τελικών χρηστών.   

(iv) Σε περίπτωση που οι τελικοί χρήστες επιθυµούν τη διατήρηση των αριθµών 

τους σε άλλον πάροχο, εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία που ισχύει και στην 

περίπτωση της παραγράφου 16, του άρθρου 10, του Τµήµατος Α, της παρούσας. 

(v) Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα ετήσια τέλη χρήσης και δεν ανανεωθεί 

η ισχύς των αριθµοδοτικών πόρων, εάν ο υπόχρεος επιθυµεί την εκ νέου 

εκχώρηση των αριθµοδοτικών πόρων προβαίνει σε νέα αίτηση εκχώρησης για 

την οποία εφαρµόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις της παρούσας. 

 

 

Άρθρο 7 

Εποπτεία 

Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών κοινοποιούν στην ΕΕΤΤ, µετά από σχετικό αίτηµά της, κάθε 

πληροφορία που αφορά την παροχή υπηρεσιών ή το δίκτυό τους και τους 

χρησιµοποιούµενους αριθµοδοτικούς πόρους (για παράδειγµα πληροφορίες 

σχετικές µε την ετήσια κίνηση, αριθµός κλήσεων κατά τον προηγούµενο χρόνο 

κλπ) και θεωρείται απαραίτητη από την ΕΕΤΤ για τη διαχείρισή τους ή για 

στατιστικούς λόγους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 38 του 

Ν.4070/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. 
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Άρθρο 8 

Μεταβολές της απόφασης πρωτογενούς εκχώρησης αριθµοδοτικών πόρων 

1. Η απόφαση της ΕΕΤΤ για πρωτογενή εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων 

δύναται, ιδίως:  

α. να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί εν όλω ή εν µέρει για το µέλλον 

µετά από αίτηση του παρόχου στον οποίο έχει γίνει η εκχώρηση.  

β. να τροποποιηθεί, καταργηθεί ή να ανακληθεί εν όλω ή εν µέρει, µε 

πρωτοβουλία της ΕΕΤΤ, για τους λόγους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η ΕΕΤΤ καταργεί ή ανακαλεί την 

εκχώρηση σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος 

άρθρου. 

2. Οι λόγοι για τους οποίους η ΕΕΤΤ δύναται να ανακαλέσει, να καταργήσει ή 

να τροποποιήσει αυτεπαγγέλτως την απόφασή της για πρωτογενή εκχώρηση 

αριθµοδοτικών πόρων είναι, ιδίως, οι ακόλουθοι: 

α. αδυναµία του κατόχου εκχώρησης να τηρήσει έναν ή περισσότερους από 

τους όρους που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό ή στους όρους 

Γενικών Αδειών ή στη σχετική απόφαση εκχώρησης της ΕΕΤΤ, 

β. µη ενεργοποίηση/µη χρήση των εκχωρηθέντων αριθµοδοτικών πόρων για 

χρονικό διάστηµα δύο ετών ή στην περίπτωση των σύντοµων κωδικών, 

συµπεριλαµβανοµένων των σύντοµων κωδικών δικτύου το ένα έτος, από την 

ηµεροµηνία της νόµιµης κοινοποίησης της Απόφασης εκχώρησης της ΕΕΤΤ. 

γ. µη καταβολή των τελών εκχώρησης ή/και χρήσης των αριθµοδοτικών 

πόρων, 

δ. στην περίπτωση σύντοµου κωδικού, λήξη ή κατάργηση της δευτερογενούς 

εκχώρησής του, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική Απόφαση της ΕΕΤΤ για 

πρωτογενή εκχώρηση,  

ε. ανάγκη για αύξηση χωρητικότητας Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης, 

στ. επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, 

ζ. αλλαγή του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης, 

η. προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού, 

θ. συµµόρφωση σε διατάξεις του διεθνούς δικαίου 

ι. συµµόρφωση µε Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

ια. µη συµµόρφωση µε τη δηµόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.  

3. Προκειµένου η ΕΕΤΤ να αποφασίσει την ανάκληση, κατάργηση, ή 

τροποποίηση ή αντικατάσταση αριθµοδοτικών πόρων λαµβάνει υπόψη, ιδίως:  

α. το συνολικό κόστος και τις γενικότερες συνέπειες της τροποποίησης, 

ανάκλησης ή κατάργησης, το χρονοδιάγραµµα και το αποτέλεσµα της 

αντικαταστάσεως των αριθµών, 

β. τις απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών, τα οποία πρέπει προηγουµένως να 

ενηµερώνονται για τη σχεδιαζόµενη τροποποίηση, αντικατάσταση, 

κατάργηση ή ανάκληση και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή και, 

γ. την ελάχιστη δυνατή ενόχληση των χρηστών. 

Σε περίπτωση αλλαγής αριθµών, ο πάροχος υποχρεούται, όπου αυτό είναι 
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τεχνικά εφικτό, να ενηµερώνει τους χρήστες µε ηχογραφηµένο ή γραπτό 

µήνυµα για την αλλαγή, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών. 

4. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων όπου η κατάργηση, ανάκληση ή 

τροποποίηση επέρχεται µετά από αίτηµα του παρόχου, η ΕΕΤΤ κοινοποιεί στον 

πάροχο ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση στην οποία περιέχονται οι λόγοι της 

κατάργησης, ανάκλησης ή τροποποίησης της απόφασης για εκχώρηση 

αριθµοδοτικών πόρων, ακολουθώντας τις διαδικασίες όπως αυτές ορίζονται 

στα άρθρα 26 και 77 του Ν.4070/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. 

5. Σε περίπτωση ανακλήσεως, καταργήσεως ή τροποποιήσεως αποφάσεως για 

πρωτογενή εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων, οι πόροι αυτοί δεν εκχωρούνται 

σε νέο πάροχο πριν την πάροδο τουλάχιστον έξι µηνών (6) από την ηµεροµηνία 

ανάκλησης ή κατάργησης ή τροποποίησης της πρωτογενούς εκχώρησης των 

αριθµοδοτικών πόρων. Κατ’ εξαίρεση δεν τηρείται η ανωτέρω προθεσµία στις 

ακόλουθες περιπτώσεις : 

α. σύντοµων κωδικών που παραµένουν εκχωρηµένοι και σε άλλους παρόχους  

β. καταργηθέντων αριθµών, οι οποίοι θα εκχωρηθούν δευτερογενώς από νέο 

πάροχο στον ίδιο χρήστη και  

γ. σύντοµων κωδικών, η χρήση των οποίων καθορίζεται µε Αποφάσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εναρµονισµένη χρήση σε όλη την Ευρώπη. 

δ. κατάργησης πρωτογενούς εκχώρησης αριθµοδοτικών πόρων ύστερα από 

σχετικό αίτηµα του παρόχου σε περίπτωση που όλοι οι ενεργοποιηµένοι 

αριθµοί µίας οµάδας αριθµών έχουν µεταφερθεί µε φορητότητα σε άλλους 

παρόχους. Στην περίπτωση αυτή, η οµάδα αριθµών εκχωρείται στον πάροχο 

στον οποίο έχουν µεταφερθεί µε φορητότητα οι περισσότεροι αριθµοί, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισµού Φορητότητας 

της ΕΕΤΤ. 

6. Σε περίπτωση που ο πάροχος στον οποίο έχει γίνει εκχώρηση αριθµοδοτικών 

πόρων υποβάλει αίτηµα κατάργησης της απόφασης εκχώρησης εντός ενός (1) 

µήνα από την έκδοσή της και εφόσον δεν έχει γίνει ενεργοποίηση των 

αριθµοδοτικών πόρων στο διάστηµα αυτό, ο πάροχος δεν επιβαρύνεται µε τα 

τέλη χρήσης για τους εν λόγω αριθµοδοτικούς πόρους. 

7. Σε περίπτωση αιτήµατος παρόχου για κατάργηση εκχώρησης αριθµοδοτικών 

πόρων, ο πάροχος ενηµερώνει την ΕΕΤΤ µε την αίτηση κατάργησης για τυχόν 

αριθµούς οι οποίοι περιλαµβάνονται στις αριθµοσειρές των οποίων αιτείται την 

κατάργηση εκχώρησης  και έχουν µεταφερθεί µε φορητότητα σε άλλους 

παρόχους. 

 

Άρθρο 9 

Τέλη εκχώρησης και χρήσης αριθµοδοτικών πόρων 

1. Οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στους οποίους πρωτογενώς εκχωρούνται αριθµοδοτικοί πόροι 

είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν εφάπαξ τέλη εκχώρησης και για κάθε 
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ηµερολογιακό έτος ετήσια τέλη χρήσης, το ύψος των οποίων είναι ανάλογο του 

κόστους διαχείρισης και της σπανιότητας των χορηγούµενων πόρων, 

αντίστοιχα. 

2. Τα τέλη καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί η ΕΕΤΤ.  

Τα τέλη εκχώρησης και χρήσης πρώτου έτους καταβάλλονται µετά την υποβολή 

της αίτησης για εκχώρηση των αντίστοιχων αριθµοδοτικών πόρων και έως την 

προθεσµία που ορίζεται στην παρούσα απόφαση, εκτός εάν άλλως ορίσει η ΕΕΤΤ 

µε αιτιολογηµένη απόφασή της.  

Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί επιστρέφονται στον αιτούντα τα 

καταβληθέντα ετήσια τέλη χρήσης και τα τέλη εκχώρησης. 

Εάν η ηµεροµηνία εκχώρησης είναι προγενέστερη της 1ης Ιουλίου εκάστου έτους 

τα τέλη χρήσης για το πρώτο ηµερολογιακό έτος καταβάλλονται εξ ολοκλήρου. 

Εάν η ηµεροµηνία εκχώρησης είναι µεταγενέστερη της 30ής Ιουνίου τα τέλη 

χρήσης για το πρώτο ηµερολογιακό έτος ανέρχονται στο 50% των ετησίων τελών 

χρήσης.  

Τα ετήσια τέλη χρήσης για κάθε επόµενο ηµερολογιακό έτος καταβάλλονται 

µέχρι τις 31 Μαρτίου του έτους αυτού.  

Για το ηµερολογιακό έτος εντός του οποίου καταργείται ή ανακαλείται η 

Απόφαση της ΕΕΤΤ για εκχώρηση, καταβάλλεται το σύνολο του ποσού των 

προβλεπόµενων ετήσιων τελών χρήσης, εκτός εάν η ΕΕΤΤ ορίσει άλλως µε 

αιτιολογηµένη απόφασή της, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου. Εάν 

υποβληθεί αίτηµα κατάργησης αριθµοδοτικών πόρων µέχρι την προθεσµία 

καταβολής των ετησίων τελών χρήσης, για αυτούς τους αριθµοδοτικούς πόρους 

δεν καταβάλλονται ετήσια τέλη χρήσης, µε την εξαίρεση αριθµών που έχουν 

εκχωρηθεί εντός του ίδιου έτους. 

3. α. Τα  οφειλόµενα τέλη εκχώρησης και ετήσια τέλη χρήσης, τα οποία έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσµα και απαιτητά δυνάµει του προϊσχύοντος κανονιστικού 

πλαισίου περί ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης των  Αριθµοδοτικών Πόρων του 

Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης, επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο 

υπερηµερίας, όπως αυτός καθορίζεται µε Πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Kυβερνήσεως. H προσαύξηση 

αυτή υπολογίζεται επί του οφειλοµένου ποσού για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και 

µέχρι την εξόφληση.  

β. Κατόπιν εγγράφου αιτήµατος του ενδιαφερόµενου/υπόχρεου, είναι δυνατή η 

καταβολή των ετήσιων τελών χρήσης αριθµών στο πλαίσιο συµφωνίας 

διακανονισµού µε την ΕΕΤΤ. Για την επίτευξη του διακανονισµού, ο 

ενδιαφερόµενος /υπόχρεος οφείλει να καταβάλει το 30% των ετήσιων τελών 

χρήσης αριθµών µε την αίτηση διακανονισµού και τα το υπόλοιπο οφειλόµενο 

ποσό δύναται να καταβληθεί από τον υπόχρεο σε έως έξι (6) ισόποσες µηνιαίες 

δόσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ΕΕΤΤ δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή 

της και λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες της συγκεκριµένης περίπτωσης, 

κατόπιν σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου,  να  αποφασίσει διαφορετικά. 

Η καταβολή των ετήσιων τελών χρήσης µε διακανονισµό, η οποία 

πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους στο οποίο αυτά αφορούν, δεν 

επιβαρύνεται µε τόκους υπερηµερίας. Μετά τη λήξη του έτους στο οποίο 

Σχόλιο [i9]: Τροποποιήθηκε µε την 

απόφαση 714/10/1014 της ΕΕΤΤ και στη 

συνέχεια µε την 737/11/2014 

Σχόλιο [i10]: Τροποποιήθηκε αρχικά µε 

την απόφαση 685/16/2013, στη συνέχεια 

µε την απόφαση 714/10/2014 της ΕΕΤΤ 

και τέλος µε την 737/11/2014. 
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αφορούν τα ετήσια τέλη χρήσης αριθµών, η καταβολή τους µε διακανονισµό 

επιβαρύνει τον υπόχρεο µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας, όπως αυτός 

καθορίζεται µε Πράξη του ∆ιοικητή της Tράπεζας της Eλλάδος και δηµοσιεύεται 

στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως. Σε περίπτωση που τα ετήσια τέλη χρήσης 

καταβάλλονται στο πλαίσιο διακανονισµού, εάν δεν τηρηθούν οι προθεσµίες που 

προβλέπει ο διακανονισµός, παύει η ισχύς των εκχωρηµένων αριθµοδοτικών 

πόρων.  

γ. Σε περίπτωση καταβολής του συνόλου των ετήσιων τελών εντός της 

ορισθείσας προθεσµίας εφαρµόζεται έκπτωση 5% επί του συνόλου του ποσού 

των ετήσιων τελών του τρέχοντος έτους.  

δ. Σε περίπτωση µη καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης εντός των 

προβλεπόµενων προθεσµιών, δεν ανανεώνεται, κατόπιν αιτιολογηµένης 

Απόφασης της ΕΕΤΤ, η διάρκεια ισχύος της εκχώρησης των αριθµοδοτικών 

πόρων του υπόχρεου, ο υπόχρεος χάνει κάθε δικαίωµα επί των αριθµοδοτικών 

πόρων, οι οποίοι είναι πλέον διαθέσιµοι προς εκχώρηση σε τρίτους σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παρούσας. 

4. Τα τέλη εκχώρησης και τα ετήσια τέλη χρήσης των αριθµοδοτικών πόρων 

που εκχωρούνται πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ καθορίζονται ως εξής: 

Κατηγορίες αριθµών 
Εφάπαξ τέλη εκχώρησης 

ανά αριθµό (σε Ευρώ) 
Τέλη χρήσης ανά 

αριθµό (σε Ευρώ) για 

κάθε ηµερολογιακό 

έτος 

Γεωγραφικοί αριθµοί 0,03  0,025 

Αριθµοί κινητών και 

προσωπικών επικοινωνιών  

0,03  0,025 

Αριθµοί σταθερών ή κινητών 

υπηρεσιών φωνής µέσω 

δορυφορικού δικτύου 

0,03 0,025 

Αριθµοί κινητών δικτύων 

ψηφιακών επίγειων 

συγκαναλικών συστηµάτων 

ραδιοεπικοινωνιών 

0,03 0,025 

Αριθµοί τηλεειδοποίησης 0,03 0,025 

Αριθµοί ατελούς χρέωσης 1,5  1,3 

Αριθµοί µεριζόµενου κόστους 1,5  1,3 

Προσωπικοί Αριθµοί  0,15 0,15 

Αριθµοί των σειρών 806, 812 

και 825 

1,5  1,3 

Αριθµοί των σειρών 850 και 

875 

1,5 1,3 
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Κατηγορίες αριθµών 
Εφάπαξ τέλη εκχώρησης 

ανά αριθµό (σε Ευρώ) 
Τέλη χρήσης ανά 

αριθµό (σε Ευρώ) για 

κάθε ηµερολογιακό 

έτος 

Αριθµοί Iδεατών Iδιωτικών 

∆ικτύων και εταιρικοί αριθµοί 

0,3  0,25 

Αριθµοί για πρόσβαση σε 

υπηρεσίες δεδοµένων 

0,03  0,025 

Αριθµοί πρόσθετης χρέωσης 

που απευθύνονται σε όλους 

2,5 2,5 

Αριθµοί πρόσθετης χρέωσης 

που απευθύνονται µόνο σε 

ενήλικες 

2,5 2,5 

4ψήφιοι κωδικοί επιλογής 

φορέα 

1.500 15.000 

5ψήφιοι κωδικοί επιλογής/ 

προεπιλογής φορέα 

1.500 1.500 

Αριθµοί για κλήσεις µέσω 

κάρτας όταν εκχωρούνται κατά 

οµάδες των 10 αριθµών 

300 300 

Αριθµοί για κλήσεις µέσω 

κάρτας όταν εκχωρούνται 

µεµονωµένα 

1000 1000 

Σύντοµοι κωδικοί έκτακτης 

ανάγκης 

Ατελώς Ατελώς 

3ψήφιοι Σύντοµοι Κωδικοί 

πλην των σειρών 12, 13 

1.500 4.000 

4ψήφιοι Σύντοµοι Κωδικοί 

πλην των σειρών 12, 13, 140-

144 

1.000 1.000 

5ψήφιοι Σύντοµοι Κωδικοί 

εκτός των σειρών 118, 181-

183, 12-13 (πλην 138), 140-

149, 190-195, 54 

300 250 

5ψήφιοι Σύντοµοι Κωδικοί της 

σειράς 118 

300 1.000 

5ψήφιοι Σύντοµοι Κωδικοί των 

σειρών 181-183 

1.000 10.000 

4ψήφιοι Σύντοµοι Κωδικοί των - 100.000 
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Κατηγορίες αριθµών 
Εφάπαξ τέλη εκχώρησης 

ανά αριθµό (σε Ευρώ) 
Τέλη χρήσης ανά 

αριθµό (σε Ευρώ) για 

κάθε ηµερολογιακό 

έτος 

σειρών 140-144 

5ψήφιοι Σύντοµοι Κωδικοί των 

σειρών 140-144 

1.000 10.000 

5ψήφιοι Σύντοµοι Κωδικοί των 

σειρών 145-149 

1.000 10.000 

6ψήφιοι Σύντοµοι Κωδικοί των 

σειρών 116 

300 150 

Σύντοµοι Κωδικοί των σειρών 

12Χ, Χ=0-9 και 13Υ, Υ=0-7,9 

Ατελώς Ατελώς 

Σύντοµοι Κωδικοί Υπηρεσιών 

Σύντοµων Μηνυµάτων 

/Πολυµεσικών Μηνυµάτων 

σειρών 190-195, 54 

300 1.000 

Σύντοµοι Κωδικοί Υπηρεσιών 

Σύντοµων Μηνυµάτων /Πολυµεσικών 

Μηνυµάτων της σειράς 196 

300 1.000 

Σύντοµοι κωδικοί της σειράς 198ΥΧ, 

όπου Υ=8-9 και Χ=0-9, για την 

οικονοµική ενίσχυση Φορέων 

Ιδιωτικού Τοµέα Μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας  

300 250 

Σύντοµοι κωδικοί της σειράς 198ΥΧ, 

όπου Υ=0-5 και Χ=0-9, για υπηρεσίες 

πολυµεσικής πληροφόρησης από 

Φορείς Ιδιωτικού Τοµέα Μη 

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που 

παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας  

300 1000 

Προθέµατα δροµολόγησης 

φορητότητας 5zx, z=7-9, x=0-9  

300  250 

Προθέµατα δροµολόγησης 

ETNS 5599x, x=0-9 

300  250 

Προθέµατα δροµολόγησης της 

µορφής 559zx, z=0-8, x=0-9 

300  250 

Κωδικοί ∆ιεθνών Σηµείων 

Σηµατοδοσίας (ISPCs) 

300 3.000 

Κωδικοί Εθνικών Σηµείων 300 50 

Σχόλιο [i11]: Η κατηγορία προστέθηκε 

µε την απόφαση της ΕΕΤΤ 737/11/2014 

Σχόλιο [i12]: Οι κατηγορίες των 

σύντοµων κωδικών της σειράς 198 

προστέθηκαν µε την απόφαση της ΕΕΤΤ 

737/11/2014 και τροποποιήθηκε στη 

συνέχεια µε την 751/15/2015 
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Κατηγορίες αριθµών 
Εφάπαξ τέλη εκχώρησης 

ανά αριθµό (σε Ευρώ) 
Τέλη χρήσης ανά 

αριθµό (σε Ευρώ) για 

κάθε ηµερολογιακό 

έτος 

Σηµατοδοσίας (NSPCs) 

Κωδικοί Κινητού ∆ικτύου 

(MNCs) 

300 1.000 

Ταυτότητες Φορέα 

Εκµετάλλευσης (OPIDs) 

300 100 

Αριθµοί Αναγνώρισης Εκδότη 

(IINs) 

300 100 

Κωδικοί Αναγνώρισης ∆ικτύου 

(DNICs) 

300 100 

Τοµείς ∆ιοικητικής ∆ιαχείρισης 

(ADMDs) 

300 100 

Οι οµάδες γεωγραφικών αριθµών µεγέθους 1.000 αριθµών για τις περιοχές µε 

4ψήφιο ΕΚΠ και 10.000 αριθµών για τις περιοχές µε 2ψήφιο ή 3ψήφιο ΕΚΠ, 

τα πρώτα ψηφία των οποίων συµπίπτουν µε τους αριθµούς δροµολόγησης 

κλήσεων προς τους σύντοµους κωδικούς έκτακτης ανάγκης εκχωρούνται και 

χρησιµοποιούνται ατελώς, εφόσον κανείς από τους αριθµούς των οµάδων δεν 

χρησιµοποιείται ως συνδροµητικός αριθµός. 

∆εν καταβάλλονται τέλη εκχώρησης και χρήσης αριθµοδοτικών πόρων για 

αριθµούς, οι οποίοι εκχωρούνται πρωτογενώς σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί µε σχετική απόφαση του εκάστοτε καθ’ 

ύλην αρµόδιου Υπουργού, ως φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν πανελλήνια δράση και ελεγκτικούς 

µηχανισµούς σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του Νόµου 

4313/2014.  Επιπλέον, δεν καταβάλλονται τέλη εκχώρησης και χρήσης για 

σύντοµους κωδικούς, οι οποίοι εκχωρούνται πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ σε 

παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, προκειµένου να εκχωρηθούν δευτερογενώς στους ως άνω φορείς. 

Οι δικαιούχοι φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν µε την αίτηση εκχώρησης του 

αριθµού στην ΕΕΤΤ ή, σε περίπτωση που ο αριθµός εκχωρείται δευτερογενώς, 

στον αντίστοιχο πάροχο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά µε τα οποία 

αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 67 

του Νόµου 4313/2014. 

5. Η ΕΕΤΤ δύναται να αναπροσαρµόζει µε αποφάσεις της το ύψος των τελών 

εκχώρησης και των τελών χρήσης των αριθµών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 

άρθρα 74 και 75 του Ν.4070/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. Η αναπροσαρµογή 

τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του εποµένου έτους από την ηµεροµηνία 

Σχόλιο [i13]: Προστέθηκε µε την 

απόφαση ΕΕΤΤ 751/15/2015. 
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λήψης της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστηµα 

µεταξύ λήψεως της αποφάσεως αναπροσαρµογής και ενάρξεως της ισχύος της 

δεν µπορεί να είναι µικρότερο των τριών µηνών. 

 

Άρθρο 10 

Όροι χρήσης των εκχωρηθέντων αριθµoδοτικών πόρων 

Τµήµα Α: Γενικοί Όροι 

1.  α. Οι εκχωρηθέντες αριθµοί χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τους όρους και   

τις διατάξεις του ΕΣΑ, της παρούσας Απόφασης, των Αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εναρµονισµένη χρήση αριθµοδοτικών πόρων σε 

όλη την Ευρώπη καθώς και µε οποιουσδήποτε πρόσθετους  όρους  καθορίζει 

η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του Παραρτήµατος VII του Ν.4070/2012, όπως 

εκάστοτε ισχύει. 

β. Στην περίπτωση φορητότητας αριθµών, ο πάροχος-δέκτης των αριθµών 

ακολουθεί τους όρους χρήσης των εκχωρηθέντων µεταφερθέντων 

αριθµοδοτικών πόρων, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόν άρθρο. 

γ. Οι πάροχοι δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους 

οποίους έχουν εκχωρηθεί πρωτογενώς αριθµοδοτικοί πόροι θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι αυτοί χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το 

Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης και την παρούσα Απόφαση. 

2. Επιτρέπεται η δευτερογενής εκχώρηση των αριθµοδοτικών πόρων του 

Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης, εκτός από τις ακόλουθες περιοριστικά 

αναφερόµενες περιπτώσεις : 

α. οι σύντοµοι κωδικοί δικτύου των σειρών 12 και 13 

β. οι αριθµοί και τα προθέµατα δροµολόγησης 

γ. οι Κωδικοί ∆ιεθνών Σηµείων Σηµατοδοσίας, οι Κωδικοί Εθνικών 

Σηµείων Σηµατοδοσίας, οι Κωδικοί Κινητού ∆ικτύου, οι Ταυτότητες 

Φορέα Εκµετάλλευσης, οι Αριθµοί Αναγνώρισης Εκδότη, οι Κωδικοί 

Αναγνώρισης ∆ικτύου, οι Τοµείς ∆ιοικητικής ∆ιαχείρισης 

3. Τόσο η πρωτογενής όσο και η δευτερογενής εκχώρηση παρέχουν µόνο 

δικαίωµα χρήσης των αριθµών. ∆εν επάγονται την απόκτηση δικαιώµατος 

ιδιοκτησίας επί των αριθµών. Συνεπώς, κανένα  φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δε 

µπορεί να διεκδικήσει ιδιοκτησιακό δικαίωµα επ’ αυτών. 

4. Οι αριθµοδοτικοί πόροι δεν αποτελούν αντικείµενο συναλλαγής µεταξύ των 

υπέρ ών η πρωτογενής εκχώρηση παρόχων. 

5. Οι αριθµοί εκχωρούνται δευτερογενώς µόνον από τον πάροχο στον οποίο 

έχουν εκχωρηθεί πρωτογενώς.  

6. Οι όροι χρήσης σε περίπτωση δευτερογενούς εκχώρησης αριθµών πρέπει να 

είναι σε συµφωνία µε τις αρχές που τίθενται στην παρούσα Απόφαση. 

7. Οι πάροχοι δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν εσωτερικούς αριθµούς 

δικτύου που έρχονται σε αντίθεση µε το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης. 
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8. Ο εκδοχέας των πρωτογενώς εκχωρηθέντων αριθµών είναι υποχρεωµένος να 

παρέχει στην ΕΕΤΤ κατόπιν αιτήµατός της πληροφορίες σχετικές µε την 

εκάστοτε τρέχουσα κατάσταση των αριθµοδοτικών πόρων που του έχουν 

εκχωρηθεί ή/και κάνει χρήση (π.χ. σε χρήση, ανενεργοί, φορητότητα σε άλλο 

δίκτυο), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 38 του Ν.4070/2012, όπως 

εκάστοτε ισχύει. 

9. Η ενόχληση  των χρηστών εξαιτίας της αλλαγής αριθµών πρέπει να είναι η 

ελάχιστη δυνατή. 

10. Σε περίπτωση λήξης της δευτερογενούς εκχώρησης ή επιστροφής αριθµού 

από χρήστη, πρέπει να περάσει περίοδος τουλάχιστον έξι µηνών  από το ως 

άνω γεγονός µέχρι ο αριθµός αυτός να εκχωρηθεί δευτερογενώς εκ νέου. Σε 

περίπτωση που, εντός της εξάµηνης ανωτέρω περιόδου, ο χρήστης ζητήσει νέα 

σύνδεση µε το δίκτυο του παρόχου στον οποίο έχει πρωτογενώς εκχωρηθεί από 

την ΕΕΤΤ ο αριθµός, µε χρήση του αριθµού αυτού τότε ο εν λόγω πάροχος 

υποχρεούται να εκχωρήσει στο χρήστη δευτερογενώς εκ νέου τον αριθµό αυτό.   

11. Οι χρήστες έχουν δικαίωµα αλλαγής του αριθµού, εφόσον ο υπάρχων 

αριθµός γίνεται αντικείµενο ενόχλησης ή κακόβουλων πράξεων. Ο πάροχος 

δύναται να χρεώνει την υπηρεσία αλλαγής αριθµού, ωστόσο η χρέωση δεν 

πρέπει να είναι αποτρεπτική για την παροχή της. 

12. Οι χρήστες έχουν δικαίωµα να προβάλλουν αντίρρηση για την καταχώρηση 

του αριθµού τους σε τηλεφωνικούς καταλόγους είτε ηλεκτρονικής είτε έντυπης 

µορφής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.   

13. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ της απόφασης για πρωτογενή εκχώρηση 

αριθµοδοτικών πόρων µέχρι την ενεργοποίησή τους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 

δύο (2) έτη, πλην της περίπτωσης των σύντοµων κωδικών, 

συµπεριλαµβανοµένων των σύντοµων κωδικών δικτύου, για τους οποίους το εν 

λόγω χρονικό διάστηµα δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Η ΕΕΤΤ 

διατηρεί το δικαίωµα κατάργησης της απόφασης της για εκχώρηση αριθµών 

στην περίπτωση που παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία. 

14. Οι χρήστες που πραγµατοποιούν τις εξερχόµενες κλήσεις τους από πάροχο 

διαφορετικό από τον πάροχο που τους παρέχει την πρόσβαση σε δίκτυο 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύνανται να ζητούν από τον πάροχο των 

εξερχοµένων κλήσεων την εµφάνιση κατά την παροχή της υπηρεσίας 

Αναγνώρισης Καλούσας Γραµµής του αριθµού που τους έχει εκχωρήσει 

δευτερογενώς ο πάροχος της πρόσβασης. 

15. Οι διατάξεις της παρούσας αναφορικά µε τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις φορητότητας των αριθµών ισχύουν και εφαρµόζονται 

συµπληρωµατικά των οριζοµένων στις εκάστοτε ισχύουσες Αποφάσεις της 

ΕΕΤΤ σχετικά µε την Φορητότητα Αριθµών.  

16. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας παρόχου υπό καθεστώς Γενικής Άδειας 

για οποιοδήποτε λόγο, τότε οι χρήστες υπηρεσιών του παρόχου αυτού δύνανται 

να υποβάλλουν αίτηµα διατήρησης του αριθµού τους σε άλλον πάροχο. Στην 

περίπτωση αυτή οι πάροχοι αιτούνται την εκχώρηση της οµάδας αριθµών που 

ανήκουν οι εν λόγω αριθµοί, οι οποίες εξετάζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
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στην παρούσα. Στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός πάροχοι 

υποβάλλουν σχετική αίτηση, τότε η οµάδα αριθµών εκχωρείται σε έναν πάροχο 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας και οι υπόλοιποι ακολουθούν τις 

διαδικασίες φορητότητας µε πάροχο-δότη τον πάροχο αυτόν, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία.  

17.  Σε περίπτωση που ο χρήστης στον οποίο έχει εκχωρηθεί δευτερογενώς 

οµάδα των 10.000 αριθµών ή των 1.000 αριθµών για τους µη γεωγραφικούς 

αριθµούς οι οποίοι αναφέρονται στο εδάφιο (iv) της παραγράφου 5 του άρθρου3, 

επιθυµεί τη µεταφορά της οµάδας αυτής σε άλλον πάροχο (νέος πάροχος), η 

πρωτογενής εκχώρηση καταργείται, κατόπιν αιτήσεως του νέου παρόχου, και 

γίνεται εκ νέου εκχώρησή της στο νέο ως άνω πάροχο. Στην αίτηση του νέου 

παρόχου, η οποία υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ µε κοινοποίηση στον πάροχο στον 

οποίο είναι πρωτογενώς εκχωρηµένη η εν λόγω οµάδα, θα πρέπει να 

περιλαµβάνεται και σχετική υπεύθυνη δήλωση του χρήστη µε την οποία εκφράζει 

τη σύµφωνη γνώµη του. Τα ως άνω εφαρµόζονται και για οµάδες των δέκα 

αριθµών για κλήσεις µέσω κάρτας ή/και για µεµονωµένους αριθµούς για κλήσεις 

µέσω κάρτας. 

18. α. Eίναι δυνατή η µεταφορά αριθµών από ένα χρήστη-εκδοχέα 

δευτερογενούς εκχώρησης (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) σε άλλο  χρήστη  στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

i. Ύστερα από σχετική συµφωνία µεταξύ των δύο µερών, δηλαδή του 

χρήστη-εκδοχέα δευτερογενούς εκχώρησης προς το  πρόσωπο που θα 

καταστεί στη συνέχεια ο νέος εκδοχέας των αριθµών.  Ο πάροχος στον 

οποίο έχει πρωτογενώς εκχωρηθεί ο εν λόγω αριθµός θα πρέπει στην 

περίπτωση αυτή να διασφαλίσει την ανωτέρω έγγραφη συµφωνία και στη 

συνέχεια είτε να προβεί σε νέα δευτερογενή εκχώρηση στο νέο χρήστη είτε 

να προχωρήσει ο ίδιος σε χρήση του αριθµού, στην περίπτωση που η 

έγγραφη συµφωνία αφορά στη µεταφορά του δικαιώµατος χρήσης στον 

ίδιο. Σε περίπτωση που έχει γίνει φορητότητα του αριθµού, η υποχρέωση 

διασφάλισης της έγγραφης συµφωνίας αυτή βαρύνει τον πάροχο στον 

οποίο έχει µεταφερθεί µε φορητότητα ο εν λόγω αριθµός. Σε περίπτωση 

µεταφοράς του δικαιώµατος χρήσης αριθµού στον πάροχο, αυτός δεν 

µπορεί να µεταφέρει το δικαίωµα χρήσης του ίδιου αριθµού σε νέο χρήστη 

για διάστηµα έξι µηνών από την αντίστοιχη έγγραφη συµφωνία..  

ii. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς ή απορρόφησης εταιρειών-

απόσχισης κλάδου. 

iii. Σε περίπτωση που ο χρήστης- εκδοχέας δευτερογενούς εκχώρησης είναι 

φυσικό πρόσωπο και αποβιώσει, οιοσδήποτε εκ των νόµιµων 

κληρονόµων του (ειδικό ή καθολικό διάδοχο) ή εκ των εκτελεστών της 

διαθήκης του δύναται να ζητήσει  από τον πάροχο υπηρεσιών τη 

µεταφορά του αριθµού που έχει εκχωρηθεί δευτερογενώς, υποβάλλοντας 

τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

β. Για περιπτώσεις αριθµών που ανήκουν στις αριθµοσειρές οι οποίες 

χρησιµοποιούνται για την παροχή Υπηρεσιών Πολυµεσικής Πληροφόρησης 

Σχόλιο [i14]: Τροποποιήθηκε µε την 

απόφαση ΕΕΤΤ  737/77/2014 
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(αριθµοσειρές 901, 909, 806, 812, 825, 850, 875, 14, 190−195 και 54), όπως 

αυτές ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία, καθώς και για αριθµούς για κλήσεις 

µέσω καρτών της  σειράς 807, η µεταφορά µπορεί να γίνει µόνο σε παρόχους 

που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την παροχή υπηρεσιών 

πολυµεσικής πληροφόρησης και σε παρόχους που λειτουργούν υπό καθεστώς 

Γενικής Άδειας για την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών µέσω 

προπληρωµένων καρτών αντιστοίχως και εφόσον η προτεινόµενη µεταφορά 

εγκριθεί από τον πάροχο στον οποίο έχει πρωτογενώς εκχωρηθεί ο αριθµός. 

Ειδικότερα, για την περίπτωση µεταφοράς δευτερογενούς εκχώρησης 

σύντοµων κωδικών υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ αίτηµα τροποποίησης της 

σχετικής Απόφασης πρωτογενούς εκχώρησης του σύντοµου κωδικού και η 

µεταφορά της δευτερογενούς εκχώρησης πραγµατοποιείται µε την έκδοση νέας 

σχετικής τροποποιητικής Απόφασης εκχώρησης της ΕΕΤΤ.  

 

γ. Προκειµένου να είναι δυνατή η µεταφορά των αριθµών  που έχουν  

εκχωρηθεί δευτερογενώς, ο πάροχος στον οποίο έχει εκχωρηθεί πρωτογενώς ο 

αριθµός ή, σε περίπτωση που έχει γίνει φορητότητα, ο πάροχος στον οποίο έχει 

µεταφερθεί ο αριθµός µε τη διαδικασία της φορητότητας, εγκρίνει την 

εκχώρηση αφού διασφαλίσει όλα τα σχετικά δικαιολογητικά ανάλογα µε την 

περίπτωση.  Επιπλέον, υποχρεούται να  τηρεί αρχείο των εν λόγω  

δικαιολογητικών για διάστηµα έξι (6) µηνών από την υποβολή αυτών, 

συµπεριλαµβανοµένης και της έγγραφης συµφωνίας που αναφέρεται στην 

περίπτωση (i). 

δ. Στην περίπτωση µεταφοράς αριθµοδοτικών πόρων σύµφωνα µε την παρούσα 

παράγραφο, δεν ισχύει η διάταξη της παραγράφου 10 του Τµήµατος Α του 

άρθρου 10 του παρόντος κανονισµού.  

 

Τµήµα Β: Όροι χρήσης των µη γεωγραφικών αριθµών 

Οι όροι χρήσης των µη γεωγραφικών αριθµών ισχύουν συµπληρωµατικά των 

ως άνω αναφερόµενων στο Τµήµα Α όρων:  

 

1. Αριθµοί ατελούς χρέωσης (σειρά 800 του ΕΣΑ):  

α. Επιτρέπεται η ατελής αποστολή/ λήψη σύντοµων µηνυµάτων (SMS) από/ 

προς αριθµούς ατελούς χρέωσης.  

  β. Απαγορεύεται να χρεώνεται ο καλών για κλήσεις ή/και αποστολή/λήψη 

σύντοµων µηνυµάτων (SMS) από/ προς αριθµούς ατελούς χρέωσης, 

ανεξαρτήτως της ταυτότητας του παρόχου δικτύου ή/και υπηρεσιών ή των 

πελατών της υπηρεσίας.  

 

2. Αριθµοί µεριζόµενου κόστους (σειρά 801 του ΕΣΑ):  

α. Επιτρέπεται η αποστολή/ λήψη σύντοµων µηνυµάτων (SMS) από/ προς 

αριθµούς µεριζόµενου κόστους. 

β. Η λιανική χρέωση κλήσης που εκκινεί από σταθερό δίκτυο προς αριθµό 

µεριζόµενου κόστους πρωτογενώς εκχωρηµένου σε έναν πάροχο/δίκτυο δεν 
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ξεπερνά τη χρέωση που αντιστοιχεί σε κλήση προς γεωγραφικό αριθµό του 

δικτύου του εν λόγω παρόχου/δικτύου εντός της ίδιας γεωγραφικής 

περιοχής.  

γ. Η λιανική χρέωση κλήσης προς αριθµό µεριζόµενου κόστους που εκκινεί 

από κινητό δίκτυο δεν υπερβαίνει τη χρέωση που αντιστοιχεί σε κλήση προς 

γεωγραφικό αριθµό του δικτύου του παρόχου που είναι ο εκδοχέας του 

πρωτογενώς εκχωρηθέντος αριθµού µεριζόµενου κόστους. Σε περίπτωση 

που ο εκδοχέας του αριθµού µεριζόµενου κόστους δε διαθέτει γεωγραφικούς 

αριθµούς, η λιανική χρέωση κλήσης προς αριθµούς µεριζόµενου κόστους 

δεν υπερβαίνει τη χρέωση κλήσης προς αριθµούς κινητής τηλεφωνίας.  

δ. Η λιανική χρέωση για αποστολή σύντοµου µηνύµατος (SMS) προς αριθµό 

µεριζόµενου κόστους  δεν ξεπερνά τη χρέωση που αντιστοιχεί σε αποστολή 

απλού σύντοµου µηνύµατος προς γεωγραφικό αριθµό ή αριθµό κινητής 

τηλεφωνίας του δικτύου του παρόχου που είναι ο εκδοχέας του πρωτογενώς 

εκχωρηθέντος αριθµού µεριζόµενου κόστους. Απαγορεύεται να χρεώνεται η 

λήψη σύντοµου µηνύµατος από αριθµό µεριζόµενου κόστους ανεξαρτήτως 

της ταυτότητας του παρόχου δικτύου ή/ και υπηρεσιών ή των πελατών της 

υπηρεσίας.  

ε. Οι εκδοχείς, κατόπιν πράξεως εκχώρησης, των αριθµών  µεριζόµενου 

κόστους οφείλουν κατά τη διενέργεια διαφηµίσεων των υπηρεσιών τους 

µέσω των ως άνω αριθµών να αναφέρουν µε ευκρίνεια και σαφήνεια τις 

µέγιστες χρεώσεις των κλήσεων καθώς και των σύντοµων µηνυµάτων, 

εφόσον υπάρχουν, προς τους εν λόγω αριθµούς τόσο από σταθερό όσο και 

από κινητό τηλέφωνο. 

 

3. Προσωπικοί αριθµοί (σειρά 70):  

α. Επιτρέπεται η αποστολή/ λήψη σύντοµων µηνυµάτων (SMS) από/ προς 

προσωπικούς αριθµούς.  

β. Η λιανική χρέωση κλήσης προς προσωπικούς αριθµούς που εκκινεί από 

σταθερό ή/ και κινητό δίκτυο δεν υπερβαίνει τη χρέωση που αντιστοιχεί σε 

κλήση προς γεωγραφικό αριθµό ή αριθµό κινητής τηλεφωνίας. 

γ.  Η λιανική χρέωση για την αποστολή σύντοµου µηνύµατος (SMS)  προς 

προσωπικούς αριθµούς δεν υπερβαίνει τη χρέωση που αντιστοιχεί σε 

αποστολή απλού µηνύµατος προς γεωγραφικό αριθµό ή αριθµό κινητής 

τηλεφωνίας.   

δ. ∆εν επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης µέσω 

προσωπικών αριθµών.  

ε. ∆εν επιτρέπεται ο επιµερισµός εσόδων (revenue sharing) από τη χρέωση 

των κλήσεων ή/ και της αποστολής σύντοµων µηνυµάτων  προς 

προσωπικούς αριθµούς µε οποιονδήποτε τρόπο µεταξύ των εκδοχέων της 

πρωτογενούς και της δευτερογενούς εκχώρησης του προσωπικού αριθµού. 

 

4. Αριθµοί dial-up κλήσεων πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο (σειρές 896 και 899). 

α. Οι dial-up κλήσεις πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο παρέχονται αποκλειστικά µε 
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χρήση αριθµών των σειρών 896 και 899. 

β. Οι εκδοχείς, κατόπιν εκχώρησης, των αριθµών  dial-up πρόσβασης στο 

∆ιαδίκτυο οφείλουν κατά τις διαφηµίσεις των αριθµών τους να αναφέρουν µε 

ευκρίνεια και σαφήνεια τις χρεώσεις των κλήσεων προς τους εν λόγω 

αριθµούς τόσο από σταθερό όσο και από κινητό  τηλέφωνο (εφόσον 

υφίσταται).  

γ. Ο φορέας στον οποίο έχει δευτερογενώς εκχωρηθεί αριθµός των σειρών 

896 και 899 έχει το δικαίωµα φορητότητας του αριθµού του. 

 

5. Αριθµοί των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875 

α. Ο φορέας που παρέχει υπηρεσίες µέσω αριθµού των σειρών 806, 812, 825, 

850 και 875 δύναται να παρέχει εν µέρει τις υπηρεσίες του χρησιµοποιώντας 

και υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων (SMS) από και προς τον εν λόγω αριθµό 

των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875 που του έχει εκχωρηθεί. 

β. Η λιανική χρέωση για την αποστολή σύντοµου µηνύµατος (SMS)  προς 

αριθµούς των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875 δε θα ξεπερνά τα 0,06 Ευρώ, 

0,12 Ευρώ, 0,25 Ευρώ, 0,50 Ευρώ και 0,75 Ευρώ αντίστοιχα. Απαγορεύεται 

να χρεώνεται η λήψη σύντοµου µηνύµατος από αριθµούς των σειρών 806, 

812, 825, 850 και 875 ανεξαρτήτως της ταυτότητας του παρόχου δικτύου ή/ 

και υπηρεσιών ή των πελατών της υπηρεσίας.  

γ. Ο φορέας στον οποίο έχει δευτερογενώς εκχωρηθεί αριθµός των σειρών 

806, 812, 825, 850 και 875 έχει το δικαίωµα φορητότητας του αριθµού του. 

δ. Απαγορεύεται η πραγµατοποίηση εξερχόµενων κλήσεων από αριθµούς των 

σειρών 806, 812, 825, 850 και 875. 

ε. Απαγορεύεται η χρήση των αριθµών των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875 

για κλήσεις dial-up πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. 

στ. Αριθµοί των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875 χρησιµοποιούνται για 

υπηρεσίες πολυµεσικής πληροφόρησης, εξαιρουµένων των υπηρεσιών που 

απευθύνονται µόνο σε ενήλικες, και εκχωρούνται δευτερογενώς από τους 

παρόχους µόνο σε παρόχους που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας 

για την παροχή υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης.  

ζ. Οι πάροχοι που προβαίνουν στη δευτερογενή εκχώρηση των εν λόγω 

αριθµών διασφαλίζουν µε κάθε νόµιµο µέσο τη χρήση των εν λόγω αριθµών 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  

η. Η παροχή υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης µε χρήση των εν λόγω 

αριθµών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους της Γενικής Άδειας των 

παρόχων καθώς και τα οριζόµενα από την κείµενη νοµοθεσία. 

 

6. Αριθµοί πρόσθετης χρέωσης σειρών 901 και 909: 

α. Αριθµοί πρόσθετης χρέωσης εκχωρούνται δευτερογενώς από τους 

παρόχους µόνο σε παρόχους που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας 

για την παροχή υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης.  

β. Οι πάροχοι που προβαίνουν στη δευτερογενή εκχώρηση των εν λόγω 

αριθµών διασφαλίζουν µε κάθε νόµιµο µέσο τη χρήση των εν λόγω αριθµών 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  
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γ. Υπηρεσίες πρόσθετης χρέωσης µε περιεχόµενο που απευθύνεται µόνο σε 

ενήλικες (όπως τυχερά παίγνια και υπηρεσίες ερωτικού περιεχοµένου) 

παρέχονται µόνο µέσω αριθµών της σειράς 909. 

δ. Η παροχή υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης µε χρήση των αριθµών 

πρόσθετης χρέωσης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους της Γενικής 

Άδειας των παρόχων καθώς και τα οριζόµενα από την κείµενη νοµοθεσία. 

ε. Απαγορεύεται η πραγµατοποίηση εξερχόµενων κλήσεων από αριθµούς 

πρόσθετης χρέωσης. 

στ. Απαγορεύεται η χρήση των αριθµών πρόσθετης χρέωσης για την παροχή 

dial-up πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. 

ζ. Ο φορέας που παρέχει υπηρεσίες µέσω αριθµού της σειράς 901 και 909 

δύναται να παρέχει εν µέρει τις υπηρεσίες του χρησιµοποιώντας και 

υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων (SMS) από και προς τον εν λόγω αριθµό της 

σειράς 901 και 909 που του έχει εκχωρηθεί. 

 

7. Αριθµοί για κλήσεις µέσω καρτών :  

α. Οι πάροχοι δικτύου απαγορεύεται να χρεώνουν τον χρήστη µε τις κλήσεις 

αριθµών που χρησιµοποιούνται για κλήσεις µέσω καρτών, ανεξαρτήτως της 

ταυτότητας του παρόχου δικτύου ή/και υπηρεσιών ή των πελατών της 

υπηρεσίας. 

β. Αριθµοί για κλήσεις µέσω καρτών εκχωρούνται δευτερογενώς από τους 

παρόχους µόνο σε παρόχους που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας 

για την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών µέσω προπληρωµένων καρτών. 

γ. Οι υπηρεσίες τηλεφωνικών υπηρεσιών µέσω προπληρωµένων καρτών 

παρέχονται αποκλειστικά µέσω των αριθµών της σειράς 807 (αριθµοί για 

κλήσεις µέσω καρτών).  

 

8. Προθέµατα ∆ροµολόγησης 

α. (Ι) Από τις 2 Νοεµβρίου 2014 και στο εξής, τα προθέµατα δροµολόγησης των 

κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί περιλαµβάνουν την ταυτότητα του 

δικτύου του παρόχου-δέκτη και µπορεί να είναι: 

(i) Μήκους πέντε (5) ψηφίων µε τη µορφή  563wt, w=0−9 και t=0−9.  

(ii) Μήκους τεσσάρων (4) ψηφίων µε τη µορφή 564w, w=0−9.  

(iii) µήκους τριών (3) ψηφίων µε τη µορφή  5zx, όπου τα δεκαδικά ψηφία zx 

χαρακτηρίζουν τον πάροχο-δέκτη του αριθµού, z= 6,7,8,9 και x=0-9 (εκτός των 

563 και 564) καθώς επίσης και z=5 µε x=0-5. Ειδικότερα, το πρόθεµα 580 δεν 

αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο πάροχο και µπορεί να χρησιµοποιείται για τις 

εσωτερικές ανάγκες δροµολόγησης κάθε δικτύου.  

Η εκχώρηση προθεµάτων δροµολόγησης γίνεται στην τριψήφια µορφή τους. Η 

ΕΕΤΤ δύναται να αποφασίσει και την εκχώρηση τετραψήφιων ή πενταψήφιων 

προθεµάτων δροµολόγησης για την αποδοτικότερη χρήση των αριθµοδοτικών 

πόρων και εφόσον διαπιστωθεί έλλειψη στους εν λόγω κωδικούς.   

Τα τέλη εκχώρησης των τετραψήφιων και πενταψήφιων προθεµάτων είναι ίσα µε 

τα τέλη εκχώρησης των τριψήφιων προθεµάτων. Τα τέλη χρήσης των 

Σχόλιο [i15]: Τροποποιήθηκε µε την 

απόφαση 698/24/2013. στη συνέχεια µε 

την 714/10/2014 της ΕΕΤΤ και ακολούθως 

µε την 737/11/2014.  
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τετραψήφιων και πενταψήφιων προθεµάτων είναι ίσα µε το 60% και το 40%, 

αντίστοιχα, των  τελών χρήσης των τριψήφιων προθεµάτων. 

 β. Οι αριθµοί των σειρών 5599x, x=0-9, του Εθνικού Σχεδίου 

Αριθµοδότησης χρησιµοποιούνται ως αριθµοί δροµολόγησης των κλήσεων για 

τις υπηρεσίες του ETNS (European Telephony Numbering Space), όπου το 

δεκαδικό ψηφίο x χαρακτηρίζει τον πάροχο υπηρεσιών ETNS.  

 γ. Οι αριθµοί των σειρών 559zx, z=0-8, x=0-9, του Εθνικού Σχεδίου 

Αριθµοδότησης χρησιµοποιούνται ως αριθµοί δροµολόγησης για τις ανάγκες 

δροµολόγησης κλήσεων µεταξύ δικτύων. Ειδικότερα, οι αριθµοί της σειράς 

55989 χρησιµοποιούνται ως αριθµοί δροµολόγησης για τις ανάγκες 

δροµολόγησης κλήσεων εσωτερικά σε κάθε δίκτυο. ∆εν απαιτείται εκχώρηση 

των αριθµών δροµολόγησης της σειράς 55989 για τις ανάγκες δροµολόγησης 

των κλήσεων εσωτερικά στα δίκτυα. 

 

δ. Οι αριθµοί της µορφής 2Χ(Χ(Χ))A(B)1ΥΥ(Υ(Υ)), όπου 2Χ(Χ(Χ)) οι 

Εθνικοί Κωδικοί Προορισµού (ΕΚΠ) όπως ορίζονται από το Εθνικό Σχέδιο 

Αριθµοδότησης και A,Β=0-9, δύνανται να χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες 

δροµολόγησης κλήσεων προς σύντοµους κωδικούς 1ΥΥ(Υ(Υ(Υ))), Υ=0-9, 

όταν απαιτείται προς τούτο η γεωγραφική πληροφορία της θέσης του 

καλούντος. Στην περίπτωση που κάποιος  πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

επιθυµεί να χρησιµοποιήσει τους ανωτέρω αριθµούς δροµολόγησης για κλήσεις 

προς το δίκτυό του, τότε πρέπει να αιτηθεί την εκχώρηση της αντίστοιχης 

οµάδας γεωγραφικών αριθµών τα πρώτα ψηφία της οποίας συµπίπτουν µε τους 

αριθµούς δροµολόγησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. 

ε. Οι αριθµοί δροµολόγησης δεν πληκτρολογούνται από τους χρήστες 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

Τµήµα Γ: Όροι χρήσης των γεωγραφικών αριθµών 

Οι όροι χρήσης των γεωγραφικών αριθµών ισχύουν συµπληρωµατικά των ως 

άνω αναφερόµενων στο Τµήµα Α όρων:  

1. α. Οι γεωγραφικές περιοχές και οι αντίστοιχοι Εθνικοί Κωδικοί Προορισµού 

καθορίζονται στο ΕΣΑ.  

β. Η χρήση γεωγραφικών αριθµών επιτρέπεται µόνο εντός των γεωγραφικών 

ορίων που έχουν οριστεί από το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης. Η εκτροπή 

κλήσης καθώς και η νοµαδική χρήση στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών VoIP 

(Voice over Internet Protocol) δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ως άνω 

απαγορευτικού κανόνα. 

2. Σε περίπτωση χρήσης των γεωγραφικών αριθµών για την παροχή υπηρεσιών 

VoIP, χρησιµοποιείται ο Εθνικός Κωδικός Προορισµού της µόνιµης 

διεύθυνσης που δηλώνει ο συνδροµητής.  Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να κάνει 

σε µόνιµη βάση χρήση, εκτός των ορίων της γεωγραφικής περιοχής για την 

οποία εκχωρήθηκε  ο αριθµός, του σχετικού γεωγραφικού αριθµού. 

3. Οι γεωγραφικοί αριθµοί δύνανται να χρησιµοποιούνται και για την παροχή 

υπηρεσιών σύντοµων µηνυµάτων / πολυµεσικών µηνυµάτων (SMS/MMS) 

προς τους εκδοχείς των δευτερογενώς εκχωρηθέντων αριθµών . 
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4. Οι γεωγραφικοί αριθµοί δύνανται επίσης να χρησιµοποιούνται για την 

αριθµοδότηση των κέντρων παροχής υπηρεσιών σύντοµων µηνυµάτων / 

πολυµεσικών µηνυµάτων (SMS/MMS) των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας. 

5. Οι γεωγραφικοί αριθµοί εκχωρούνται δευτερογενώς σε συνδροµητές:  

α) από τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν 

άµεσα τον έλεγχο του σηµείου τερµατισµού δικτύου µέσω της υποδοµής που 

διαθέτουν, 

β) από τρίτους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι, εφόσον δεν έχουν άµεσα τον έλεγχο του 

σηµείου τερµατισµού δικτύου, συνάπτουν συµβάσεις µε τους παρόχους δικτύου 

οι οποίοι έχουν άµεσα τον έλεγχο του συγκεκριµένου σηµείου τερµατισµού 

δικτύου µέσω της υποδοµής που διαθέτουν, 

γ) από παρόχους υπηρεσιών VoIP. 

Τµήµα ∆: Όροι χρήσης των αριθµών κινητής τηλεφωνίας 

Οι όροι χρήσης των αριθµών κινητής τηλεφωνίας ισχύουν συµπληρωµατικά 

των ως άνω αναφερόµενων στο Τµήµα Α όρων.  

1. Οι αριθµοί κινητής τηλεφωνίας χρησιµοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας από Παρόχους Κινητής Τηλεφωνίας καθώς και από 

Εικονικούς Παρόχους Κινητής Τηλεφωνίας.  

2. Οι αριθµοί κινητής τηλεφωνίας δύνανται να χρησιµοποιούνται και για την 

παροχή υπηρεσιών σύντοµων µηνυµάτων / πολυµεσικών µηνυµάτων 

(SMS/MMS) προς τους εκδοχείς των δευτερογενώς εκχωρηθέντων αριθµών. 

3. Οι αριθµοί κινητής τηλεφωνίας δύνανται επίσης να χρησιµοποιούνται για 

την αριθµοδότηση των κέντρων παροχής υπηρεσιών σύντοµων µηνυµάτων / 

πολυµεσικών µηνυµάτων (SMS/MMS) των παρόχων κινητής τηλεφωνίας.  

4. Οι αριθµοί κινητής τηλεφωνίας συνδέονται µε σηµεία τερµατισµού δικτύου 

τα οποία δεν βρίσκονται σε σταθερές θέσεις και η επικοινωνία µε αυτά 

συνίσταται, εν όλω ή εν µέρει, στην εγκατάσταση ραδιοεπικοινωνιών. 

 

Οι αριθµοί κινητής τηλεφωνίας εκχωρούνται δευτερογενώς σε συνδροµητές: 

α) από τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών οι οποίοι έχουν άµεσα 

τον έλεγχο του σηµείου τερµατισµού δικτύου µέσω της υποδοµής που 

διαθέτουν, 

β) από τρίτους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι, εφόσον δεν έχουν άµεσα τον έλεγχο του 

σηµείου τερµατισµού δικτύου, συνάπτουν συµβάσεις µε τους παρόχους δικτύου 

οι οποίοι έχουν άµεσα τον έλεγχο του συγκεκριµένου σηµείου τερµατισµού 

δικτύου µέσω της υποδοµής που διαθέτουν. 

 

Τµήµα Ε : Όροι χρήσης των Σύντοµων κωδικών  

Οι όροι χρήσης των σύντοµων κωδικών, συµπεριλαµβανοµένων των σύντοµων 

κωδικών δικτύου, ισχύουν συµπληρωµατικά των ως άνω αναφερόµενων στο 

Τµήµα Α όρων.  
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1. Οι αριθµοί των σειρών 10Χ(Χ)(Χ) και 11Χ(Χ)(Χ) (πλην των σειρών 

100, 108, 112, 116 και 118) χρησιµοποιούνται :  

α. ως 3ψήφιοι ή/και 4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί για 

την παροχή υπηρεσιών που συµπεριλαµβάνονται στην 

υποχρέωση της καθολικής υπηρεσίας ή υπηρεσιών ιδιαίτερης 

σπουδαιότητας για το κοινωνικό σύνολο, οι οποίες παρέχονται 

από τους ίδιους τους παρόχους ή κρατικούς φορείς ή φορείς 

στους οποίους έχει ανατεθεί από το κράτος η παροχή αυτών των 

υπηρεσιών ή µη κερδοσκοπικούς κοινωφελείς οργανισµούς και 

β. ως 4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί για την παροχή 

υπηρεσιών άµεσης βοήθειας που αφορούν την υγεία ή άµεσης 

οδικής βοήθειας ή για την παροχή υπηρεσιών από οργανισµούς 

κοινής ωφέλειας µε σκοπό την αντιµετώπιση άµεσων αναγκών, 

όπως η εξυπηρέτηση βλαβών. 

 Ειδικότερα, ο σύντοµος κωδικός 1111 χρησιµοποιείται για την παροχή 

στους τυφλούς και στα άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα οράσεως, 

πληροφόρησης του ύψους του τελευταίου λογαριασµού της τηλεφωνικής 

χρέωσης. Ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να παρέχει 

την υπηρεσία αυτή, µέσω του σύντοµου κωδικού 1111, σύµφωνα µε τις 

υποχρεώσεις του, όπως εκάστοτε ισχύουν, εκτός και εάν παρέχει την 

υπηρεσία αυτή µέσω άλλου υφιστάµενου σύντοµου κωδικού.  

2. α. Οι σύντοµοι κωδικοί της σειράς 116ΧΧΧ χρησιµοποιούνται ως 

6ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί για την παροχή κατά εναρµονισµένο τρόπο 

σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο υπηρεσιών ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το 

κοινωνικό σύνολο. Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν σε συγκεκριµένες 

κοινωνικές ανάγκες, οι οποίες σχετίζονται ιδίως µε την ευηµερία και 

ασφάλεια των πολιτών ή συγκεκριµένων οµάδων πολιτών ή µε την 

παροχή βοήθειας προς πολίτες που βρίσκονται σε δυσκολία.  

 β. Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τους εν λόγω σύντοµους κωδικούς και οι 

όροι χρήσης τους καθορίζονται από αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και ιδίως την Απόφαση αριθ. 2007/116/ΕΚ της Επιτροπής 

της 15ης Φεβρουαρίου 2007, όπως ισχύει.  

γ. Η εκχώρηση των σύντοµων κωδικών της σειράς 116ΧΧΧ 

πραγµατοποιείται από την ΕΕΤΤ σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρούσας απόφασης. 

 δ. Οι σύντοµοι κωδικοί των σειρών 116ΧΧΧ µπορούν να 

χρησιµοποιούνται για παροχή υπηρεσιών και µέσω σύντοµων 

µηνυµάτων/ πολυµεσικών µηνυµάτων (SMS/MMS), σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 

αναφέρονται στο εδάφιο β.   

  

3. α. Οι αριθµοί 118ΥΧ, όπου Υ=1-9, Χ=0-9, χρησιµοποιούνται 

αποκλειστικά ως 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί για την παροχή υπηρεσιών 

πληροφοριών καταλόγου, οι οποίες παρέχονται για τις ανάγκες 
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εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Καθολικής Υπηρεσίας, αλλά και 

ανεξάρτητα αυτής.  

 

β. Οι αριθµοί των σειρών 1180 και 119 παραµένουν δεσµευµένοι για την 

κάλυψη µελλοντικών αναγκών ως προς την παροχή µέσω σύντοµων 

κωδικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου.  

 

γ. Ο φορέας που παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου µέσω του 

σύντοµου κωδικού 118ΥΧ, δύναται να παρέχει εν όλω ή εν µέρει τις 

υπηρεσίες του χρησιµοποιώντας και υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων / 

πολυµεσικών µηνυµάτων (SMS/MMS) από και προς τον εν λόγω 

σύντοµο κωδικό 118ΥΧ που του έχει εκχωρηθεί. 

 

4. α. Οι αριθµοί των σειρών 12 και 13 χρησιµοποιούνται ως 3ψήφιοι ή/και 

4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι ή/και 6ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί δικτύου για την 

παροχή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης  µέσω 

υπηρεσιών σύντοµων µηνυµάτων / πολυµεσικών µηνυµάτων 

(SMS/MMS), αποκλειστικά σε σχέση µε το δίκτυο, όπως η εξυπηρέτηση 

πελατών και η αναφορά βλαβών.  

Ειδικότερα, για τη χρήση των σύντοµων κωδικών δικτύου των σειρών 

12Χ, Χ=0-9, όπου και 13Υ, όπου Υ=0-7,9 δεν απαιτείται προηγούµενη 

Απόφαση της ΕΕΤΤ για πρωτογενή εκχώρηση. Οι αριθµοί της σειράς 

138 εκχωρούνται ως 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί δικτύου για την παροχή 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά σε σχέση µε το δίκτυο 

ενός παρόχου, όταν καλούνται και από τα δίκτυα άλλων παρόχων. Κάθε 

πάροχος δικαιούται την εκχώρηση το πολύ τριών σύντοµων κωδικών 

της σειράς 138 ανά τύπο δικτύου (σταθερό, κινητό, δορυφορικό).  

β. Οι πάροχοι ενηµερώνουν επαρκώς τους χρήστες σχετικά µε το ύψος 

της χρέωσης των κλήσεων προς τους σύντοµους κωδικούς των σειρών 

12 και 13.  

γ. Οι πάροχοι δεν χρεώνουν τους καταναλωτές για την αναµονή για τη 

σύνδεση µε τις υπηρεσίες των σύντοµων κωδικών των σειρών 12 και 13 

ή, αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, δεν απαντούν σε κλήση 

καταναλωτή, αν δεν υπάρχει διαθέσιµη γραµµή για την παροχή της 

υπηρεσίας,  

δ. Η ικανοποίηση αιτήµατος διασύνδεσης παρόχου µε σκοπό την 

παροχή της υπηρεσίας, η οποία παρέχεται µέσω σύντοµου κωδικού των 

σειρών 12 και 13 (πλην της σειράς 138), στους συνδροµητές του δικτύου 

ενός άλλου παρόχου δεν αποτελεί υποχρέωση του τελευταίου.  

 

5.  α. Οι σύντοµοι κωδικοί των σειρών 14ΥΧΧ, όπου Υ=0 και 2-4, Χ=0-9, 

χρησιµοποιούνται ως 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί δικτύου για την παροχή 

υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης, µε την επιφύλαξη ότι οι 

παρεχόµενες υπηρεσίες δεν αφορούν υπηρεσίες που απευθύνονται µόνο σε 

Σχόλιο [i16]: Τροποποιήθηκε (εδάφια 

από α έως η) µε την απόφαση 737/11/2014. 
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ενήλικες. 

β. Οι σύντοµοι κωδικοί των σειρών 14ΥΧΧ, όπου Υ=5-9, Χ=0-9, 

χρησιµοποιούνται ως 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί για την παροχή 

υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης, µε την επιφύλαξη ότι οι 

παρεχόµενες υπηρεσίες δεν αφορούν υπηρεσίες που απευθύνονται µόνο σε 

ενήλικες 

γ. Οι σύντοµοι κωδικοί των σειρών 141 ΧΧ, όπου Χ=0-9, 

χρησιµοποιούνται ως 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί για υπηρεσίες 

πολυµεσικής πληροφόρησης που αφορούν σε τυχερά παίγνια. 

δ. Ο φορέας που παρέχει υπηρεσίες µέσω εκχωρηθέντος σύντοµου 

κωδικού 14ΧΧΧ, δύναται να παρέχει, εν µέρει, τις υπηρεσίες για τις 

οποίες του εκχωρήθηκε ο εν λόγω σύντοµος κωδικός χρησιµοποιώντας 

και υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων/πολυµεσικών µηνυµάτων 

(SMS/MMS) από και προς τον εν λόγω σύντοµο κωδικό 14ΧΧΧ που του 

έχει εκχωρηθεί. 

ε. Η παροχή υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης µε χρήση των 

σύντοµων κωδικών των σειρών 14ΧΧΧ, όπου Χ=0-9, πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε τους όρους της Γενικής Άδειας των παρόχων καθώς και τα 

οριζόµενα από την κείµενη νοµοθεσία. 

στ. Απαγορεύεται η πραγµατοποίηση εξερχόµενων κλήσεων από 

σύντοµους κωδικούς των σειρών 14ΧΧΧ. 

ζ. Η ικανοποίηση αιτήµατος διασύνδεσης παρόχου µε σκοπό την παροχή 

της υπηρεσίας, η οποία παρέχεται µέσω σύντοµου κωδικού δικτύου των 

σειρών 14ΥΧΧ, όπου Υ=0 και 2-4, Χ=0-9, στους συνδροµητές του δικτύου 

ενός άλλου παρόχου δεν αποτελεί υποχρέωση του τελευταίου. 

η. Οι σύντοµοι κωδικοί της σειράς 14 εκχωρούνται δευτερογενώς από 

τους παρόχους µόνο σε παρόχους που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής 

Άδειας για την παροχή υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης. 

θ. Οι σύντοµοι κωδικοί της σειράς 14 εκχωρούνται πρωτογενώς από την 

ΕΕΤΤ ή δευτερογενώς από παρόχους, σε παρόχους που λειτουργούν υπό 

καθεστώς Γενικής Άδειας για την παροχή υπηρεσιών πολυµεσικής 

πληροφόρησης. Εξαιρούνται οι πάροχοι, οι οποίοι είναι φορείς  

εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τοµέα Μη 

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2646/1998, όπως ισχύει, 

καθώς και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν 

πιστοποιηθεί µε σχετική απόφαση του κάθε φορά αρµόδιου Υπουργού ως 

φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, έχουν πανελλήνια δράση και ελεγκτικούς µηχανισµούς 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του Νόµου 4313/2014. 

 

6. Οι αριθµοί της σειράς 15 χρησιµοποιούνται ως 4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι 

σύντοµοι κωδικοί για την παροχή υπηρεσιών δηµοσίου συµφέροντος ή 

υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο από Υπουργεία ή Οργανισµούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Σχόλιο [i17]: Προστέθηκε µε την 

απόφαση της ΕΕΤΤ 751/15/2015.  
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7.  Οι αριθµοί των σειρών 181-183 εκχωρούνται ως 5ψήφιοι σύντοµοι 

κωδικοί σε παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειµένου να 

εκχωρηθούν δευτερογενώς σε επιχειρήσεις-συνδροµητές τους ή να 

χρησιµοποιηθούν από τους ίδιους.  

8.  Οι αριθµοί της σειράς 188 χρησιµοποιούνται ως 4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι 

σύντοµοι κωδικοί για την παροχή υπηρεσιών σε άτοµα που χρειάζονται 

βοήθεια ή άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι οποίες παρέχονται από τους 

ίδιους τους παρόχους ή κρατικούς φορείς ή φορείς στους οποίους έχει 

ανατεθεί από το κράτος η παροχή αυτών των υπηρεσιών ή µη 

κερδοσκοπικούς κοινωφελείς οργανισµούς. 

9.  α. Οι αριθµοί των σειρών 190-195 και 54 εκχωρούνται ως 5ψήφιοι 

σύντοµοι κωδικοί για την παροχή υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης 

σύντοµων µηνυµάτων/ πολυµεσικών µηνυµάτων  (SMS/MMS), µε την 

επιφύλαξη ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν αφορούν σε τυχερά παίγνια.  

β. Οι αριθµοί της σειράς 196 εκχωρούνται ως 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί 

για την παροχή υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης σύντοµων 

µηνυµάτων/ πολυµεσικών µηνυµάτων  (SMS/MMS) που αφορούν σε 

τυχερά παίγνια. 

γ. Ο φορέας που παρέχει υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων / πολυµεσικών 

µηνυµάτων (SMS/MMS) µέσω εκχωρηθέντος σύντοµου κωδικού των 

σειρών 190-196 και 54, δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες που παρέχει 

µέσω του εν λόγω σύντοµου κωδικού εν µέρει και µέσω φωνής από τον εν 

λόγω σύντοµο κωδικό των σειρών 190-196 και 54 που του έχει 

εκχωρηθεί.  

δ. (i) Η παροχή υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης µέσω σύντοµων 

κωδικών  που δεν απευθύνονται σε ενήλικες, γίνεται αποκλειστικά µέσω 

της σειράς 198ΥΧ, όπου Υ=0-5 και Χ=0-9. από φορείς, οι οποίοι είναι 

εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τοµέα Μη 

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2646/1998, όπως ισχύει, 

συµπεριλαµβανοµένων και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τα 

οποία έχουν πιστοποιηθεί µε σχετική απόφαση του εκάστοτε καθ’ ύλην 

αρµόδιου Υπουργού, ως φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν πανελλήνια δράση και 

ελεγκτικούς µηχανισµούς σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 67 

του Νόµου 4313/2014. Οι υπηρεσίες µπορεί να παρέχονται µέσω φωνής 

ή/ και σύντοµων µηνυµάτων/ πολυµεσικών µηνυµάτων  (SMS/MMS). Οι 

εν λόγω σύντοµοι κωδικοί εκχωρούνται πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ και 

δευτερογενώς από παρόχους, µόνο σε παρόχους που λειτουργούν υπό 

καθεστώς Γενικής άδειας για την παροχή υπηρεσιών πολυµεσικής 

πληροφόρησης.  

 

(ii) Οι σύντοµοι κωδικοί της σειράς 198ΥΧ, όπου Υ=8-9 και Χ=0-9 

εκχωρούνται ως 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί για την οικονοµική ενίσχυση 

φορέων,  οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορέων 

Σχόλιο [i18]: Τροποποιήθηκε µε την 

απόφαση ΕΕΤΤ 737/11/2014. 

Σχόλιο [i19]: Η παράγραφος 9 

τροποποιήθηκε µε τη απόφαση ΕΕΤΤ 

737/11/2014.  

Σχόλιο [i20]: Τα εδάφια δ και ε 

τροποποιήθηκαν µε την απόφαση ΕΕΤΤ 

751/15/2015. 
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Ιδιωτικού Τοµέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2646/1998, όπως 

ισχύει, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού 

δικαίου, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί µε σχετική απόφαση του κάθε φορά 

αρµόδιου Υπουργού ως φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν πανελλήνια δράση και ελεγκτικούς 

µηχανισµούς σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του Νόµου 

4313/2014. Οι υπηρεσίες µπορεί να παρέχονται µέσω φωνής ή/ και  

σύντοµων µηνυµάτων/ πολυµεσικών µηνυµάτων  (SMS/MMS). Για τη 

δευτερογενή εκχώρηση στους ως άνω φορείς, δεν απαιτείται αυτοί να 

λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας. Οι ως άνω φορείς 

ενηµερώνουν επαρκώς τους χρήστες για το ύψος της χρέωσης της κλήσης 

ή/ και της αποστολής µηνύµατος στους σύντοµους κωδικούς της σειράς 

198. 

ε.  Οι σύντοµοι κωδικοί των σειρών 190-196 και 54 εκχωρούνται 

πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ ή δευτερογενώς από τους παρόχους, σε 

παρόχους που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την παροχή 

υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης. Εξαιρούνται, οι πάροχοι,  οι 

οποίοι είναι φορείς  εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορέων 

Ιδιωτικού Τοµέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2646/1998, όπως 

ισχύει, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν 

πιστοποιηθεί µε σχετική απόφαση του κάθε φορά αρµόδιου Υπουργού ως 

φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, έχουν πανελλήνια δράση και ελεγκτικούς µηχανισµούς 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του Νόµου 4313/2014. 

 

10.  α. Ο εκδοχέας σύντοµου κωδικού µε δευτερογενή εκχώρηση ορίζεται 

στην Απόφαση της ΕΕΤΤ για την πρωτογενή εκχώρηση του εν λόγω 

σύντοµου κωδικού. 

β. Απαγορεύεται η δευτερογενής εκχώρηση σύντοµου κωδικού σε άλλον 

πέραν του αναφεροµένου στην Απόφαση της ΕΕΤΤ για πρωτογενή 

εκχώρηση. 

     

11.  Η χρέωση για κλήσεις από σταθερό δίκτυο προς υπηρεσίες που 

αντιστοιχούν στις σειρές 10 και 11 (πλην της 118 και 116) καθώς και στις 

σειρές 181-183 ενός παρόχου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη χρέωση για 

αστική κλήση προς το δίκτυο του εν λόγω παρόχου. Η χρέωση για κλήσεις από 

κινητό δίκτυο προς υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις σειρές 10 και 11 (πλην της 

118 και 116) καθώς και στις σειρές 181-183 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη 

χρέωση που ισχύει για κλήσεις προς άλλους αριθµούς κινητής τηλεφωνίας ή 

γεωγραφικούς αριθµούς σταθερού δικτύου στον οποίο έχουν πρωτογενώς 

εκχωρηθεί οι κωδικοί, κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση οι κλήσεις προς 

σύντοµους κωδικούς των σειρών 10 και 11  (πλην της 118 και 116) καθώς και 

των σειρών 181-183 δεν αποτελούν κλήσεις πρόσθετης χρέωσης.  
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12. Οι πάροχοι είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώνουν επαρκώς τους χρήστες 

σχετικά µε το ύψος της χρέωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στον Κανονισµό Γενικών Αδειών.  

13. Η πρόσβαση των συνδροµητών ενός δικτύου σε υπηρεσίες που παρέχονται 

µέσω σύντοµων κωδικών από κάποιο άλλο δίκτυο ή σε υπηρεσίες που 

παρέχονται από το ίδιο δίκτυο αλλά σε άλλη γεωγραφική περιοχή, πρέπει να 

γίνεται µε τρόπο που δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του ΕΣΑ.  

14. Οι σύντοµοι κωδικοί χρησιµοποιούνται µόνο για πρόσβαση σε υπηρεσίες 

για τις οποίες αυτοί εκχωρούνται από την ΕΕΤΤ. 

15. Ο ίδιος σύντοµος κωδικός δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την πρόσβαση 

σε δύο (2) διαφορετικές υπηρεσίες που παρέχονται από διαφορετικούς 

παρόχους, ακόµη και αν αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από διαφορετικά 

δηµόσια δίκτυα ή σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Επίσης, η ίδια 

υπηρεσία δεν µπορεί να παρέχεται µέσω δύο διαφορετικών σύντοµων κωδικών 

από το ίδιο ή άλλο δίκτυο. Εξαίρεση αποτελούν οι σύντοµοι κωδικοί δικτύου, 

πλην των κωδικών της σειράς 138.  

16. Εάν οι εκδοχείς, κατόπιν πράξεως δευτερογενούς εκχώρησης, σύντοµων 

κωδικών των σειρών 10 και 11 (πλην 118), 14, 15, 188, 190-196, 198 και 54 

επιθυµούν οι υπηρεσίες τους να παρέχονται και από πάροχο άλλου δικτύου 

χωρίς διασύνδεση, τότε δύνανται να αιτηθούν από τον πάροχο του άλλου δικτύου 

να παρέχει την ίδια υπηρεσία µέσω του ίδιου σύντοµου κωδικού. Στην 

περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται Απόφαση πρωτογενούς εκχώρησης του εν λόγω 

σύντοµου κωδικού από την ΕΕΤΤ. Ο εκδοχέας του σύντοµου κωδικού 

ενηµερώνει την ΕΕΤΤ για την ενεργοποίηση του και σε άλλα δίκτυα, ως άνω 

αναφέρεται, τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την ενεργοποίηση.  

17. Ο εκδοχέας σύντοµου κωδικού κατόπιν δευτερογενούς εκχώρησης, έχει 

δικαίωµα να ζητήσει τη µεταφορά του σύντοµου κωδικού σε άλλον πάροχο. Στις 

περιπτώσεις αυτές, η ΕΕΤΤ προς επίτευξη της αδιάκοπης παροχής της υπηρεσίας 

δύναται να επιτρέψει την παράλληλη λειτουργία του κωδικού σε δύο παρόχους 

για διάστηµα ενός (1) µήνα. Σε περίπτωση που η µεταφορά της πρωτογενούς 

εκχώρησης γίνεται σύµφωνα µε την ως άνω διαδικασία δεν καταβάλλονται τέλη 

χρήσης από το νέο πάροχο για το έτος κατά το οποίο γίνεται η εκχώρηση, 

εφόσον τα τέλη έχουν ήδη καταβληθεί από τον εκδοχέα κατόπιν πρωτογενούς 

εκχώρησης από τον οποίο µεταφέρεται ο σύντοµος κωδικός. 

18. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών µεριµνούν ώστε να ενσωµατώνεται 

ειδικός όρος στις συµβάσεις που υπογράφουν µε τους παρόχους υπηρεσιών 

σύντοµων µηνυµάτων / πολυµεσικών µηνυµάτων  (SMS/MMS) προστιθέµενης 

αξίας, µε τον οποίο να υποχρεώνεται ο αντισυµβαλλόµενός τους σε παροχή 

επαρκών πληροφοριών στους καταναλωτές για τη χρέωση των υπηρεσιών.  

19. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών µεριµνούν ώστε οι ίδιοι να 

απαντούν κάθε εύλογο ερώτηµα καταναλωτή σχετικά µε τη χρέωση υπηρεσιών 

σύντοµων µηνυµάτων/πολυµεσικών µηνυµάτων (SMS/MMS) προστιθέµενης 

αξίας και ειδικότερα να διαθέτουν στον καταναλωτή τα στοιχεία του φορέα 

Σχόλιο [i21]: Τροποποιήθηκε µε την 

απόφαση ΕΕΤΤ 737/11/2014.  

Σχόλιο [i22]: Τροποποιήθηκε µε την 

απόφαση ΕΕΤΤ 737/11/2014. 
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στον οποίο έχουν δευτερογενώς εκχωρήσει τον σύντοµο κωδικό και τη γραµµή 

εξυπηρέτησης πελατών του καθώς και τις χρεώσεις των κωδικών σύντοµων 

µηνυµάτων / πολυµεσικών µηνυµάτων που χρησιµοποιούνται από υπηρεσίες 

προστιθέµενης αξίας. 

20. Οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσω των σύντοµων κωδικών των σειρών 10, 

11 (µε την επιφύλαξη όσων ειδικά ορίζονται για τις σειρές 116 και 118), 15, 

181-183 και 188 δύναται να παρέχονται εν όλω ή εν µέρει και µέσω σύντοµων 

µηνυµάτων/ πολυµεσικών µηνυµάτων (SMS/MMS). Η λιανική χρέωση για 

αποστολή σύντοµου µηνύµατος (SMS) ή/και πολυµεσικού µηνύµατος (ΜΜS) 

προς σύντοµο κωδικό των σειρών 10, 11 (πλην των σειρών 116 και 118), 15, 

181-183 και 188  δεν ξεπερνά τη χρέωση που αντιστοιχεί σε αποστολή απλού 

σύντοµου µηνύµατος ή/και πολυµεσικού µηνύµατος (MMS)  αντίστοιχα προς 

γεωγραφικό αριθµό ή αριθµό κινητής τηλεφωνίας του δικτύου του παρόχου 

που είναι ο εκδοχέας του πρωτογενώς εκχωρηθέντος σύντοµου κωδικού. 

Απαγορεύεται να χρεώνεται η λήψη σύντοµου µηνύµατος από σύντοµο κωδικό 

των σειρών 10, 11 (πλην της  σειράς  118), 15, 181-183 και 188  ανεξαρτήτως 

της ταυτότητας του παρόχου δικτύου ή/ και υπηρεσιών ή των πελατών της 

υπηρεσίας. 

 

Τµήµα ΣΤ :  Κωδικοί Επιλογής Φορέα 

  

1. Οι κωδικοί επιλογής φορέα µπορεί να χρησιµοποιούνται είτε για απευθείας 

κλήση είτε αφού προηγηθεί διάλογος καλούντος/φορέα.  

2. Οι αριθµοί των σειρών 162-163 και 172-179 χρησιµοποιούνται για την 

παροχή 4ψηφίων ή/και 5ψηφίων κωδικών επιλογής φορέα. Ειδικότερα, οι 

εκχωρούµενοι κωδικοί επιλογής φορέα από τις σειρές 162 και 163 είναι 

πενταψήφιοι. Οι εκχωρούµενοι κωδικοί επιλογής φορέα από τις σειρές 172-179 

είναι τετραψήφιοι. 

3. Η κλήση  κωδικών επιλογής φορέα είναι ατελής για τον καλούντα. 

 

Τµήµα Ζ : Λοιποί αριθµοδοτικοί πόροι  

1. Η εκχώρηση Κωδικών ∆ιεθνών Σηµείων Σηµατοδοσίας (ΙSPCs)  

πραγµατοποιείται από την ΕΕΤΤ σύµφωνα µε τη σύσταση Q.708 της ITU-T. 

Συγκεκριµένα, το τελευταίο πεδίο (3-bit) εκχωρείται από την ΕΕΤΤ στους 

παρόχους για κάθε Κωδικό Σηµατοδοσίας Περιοχής / ∆ικτύου (SANC) που 

απονέµεται από την ITU-T στην Ελλάδα.  

Η ΕΕΤΤ µεριµνά για την απονοµή στην Ελλάδα Κωδικών Σηµατοδοσίας 

Περιοχής / ∆ικτύου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Σύσταση Q.708 της ITU-T. 

Η ΕΕΤΤ γνωστοποιεί τις εκχωρήσεις των Κωδικών ∆ιεθνών Σηµείων 

Σηµατοδοσίας (ΙSPCs) που πραγµατοποιεί στο Γραφείο Τηλεπικοινωνιακής 

Τυποποίησης της ITU (TSB-Telecommunications Standardization Bureau). 

2. Η εκχώρηση Κωδικών Εθνικών Σηµείων Σηµατοδοσίας (ΝSPCs)  

πραγµατοποιείται από την ΕΕΤΤ σύµφωνα µε τη σύσταση Q.705 της ITU-T.  

3. Οι Κωδικοί Κινητού ∆ικτύου (MNCs), που αποτελούν το δεύτερο πεδίο της 
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∆ιεθνούς Ταυτότητας Κινητού Συνδροµητή (IMSI), εκχωρούνται από την 

ΕΕΤΤ προς τους παρόχους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύσταση Ε.212 της 

ITU-T και το πρότυπο ΕΤS 300 523 του ETSI. 

Οι Αριθµοί Ταυτότητας Κινητού Συνδροµητή (MSINs) εκχωρούνται από τον 

πάροχο στον οποίο εκχωρήθηκε από την EETT ο Κωδικός Κινητού ∆ικτύου.  

4. Οι Ταυτότητες Φορέα Εκµετάλλευσης (ΟPID), που αποτελούν τµήµα του 

Κωδικού Ραδιοταυτότητας (RIC) εκχωρούνται από την ΕΕΤΤ προς τους 

παρόχους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύσταση ITU Ε.212 και στο πρότυπο 

του ETSI ΕΤS 300 133-4. 

5. Για τον Αριθµό Αναγνώρισης Εκδότη (IIN) χρησιµοποιούνται αριθµοδοτικοί 

πόροι σύµφωνα µε τη σύσταση Ε.118 της ΙΤU-T. Οι Αριθµοί Αναγνώρισης 

Εκδότη έχουν µήκος 6 ψηφίων και εκχωρούνται στους παρόχους από την 

ΕΕΤΤ. Στη συνέχεια οι εκχωρούµενοι αριθµοί πρέπει να εγκριθούν από την 

ITU. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί από τον πάροχο στην ITU πλήρης 

αίτηση, σύµφωνα µε τη σύσταση Ε.118.  

6. Η αριθµοδότηση δηµοσίων δικτύων δεδοµένων καθορίζεται από τη Σύσταση 

X.121 της ITU-T. Τα τερµατικά σηµεία (χρήστες) αναγνωρίζονται από 

αριθµούς µε µήκος το πολύ 14 ψηφίων. Από αυτά τα 4 πρώτα συνιστούν τον 

Κωδικό Αναγνώρισης ∆ικτύου (DNIC), ο οποίος αποτελεί τον παγκόσµιο 

αριθµό του δικτύου δεδοµένων, στο οποίο είναι συνδεδεµένος ένας 

συνδροµητής. 

Η διαχείριση των παγκοσµίως χρησιµοποιούµενων Κωδικών Αναγνώρισης 

∆ικτύου (DNICs) γίνεται από την ITU-T, ενώ η εκχώρηση του δεύτερου 

τµήµατος του Κωδικού Αναγνώρισης ∆ικτύου (DNIC) γίνεται από την ΕΕΤΤ. 

Τα υπόλοιπα (το πολύ 10) ψηφία εκχωρούνται δευτερογενώς από τους 

παρόχους. 

Τα δίκτυα δεδοµένων που χρησιµοποιούν σχέδια αριθµοδότησης µε βάση τη 

Σύσταση X.121 της ITU-T χρησιµοποιούν Κωδικούς Αναγνώρισης ∆ικτύου 

∆εδοµένων (DNIC) από τους αριθµοδοτικούς πόρους που απονέµονται στην 

Ελλάδα από την ITU για το σκοπό αυτό και οι οποίοι εκχωρούνται στον 

πάροχο από την ΕΕΤΤ. Η εκχώρηση γίνεται ανά κωδικό ή ανά 1/10. 

Το ψηφίο που εκχωρείται από την ΕΕΤΤ ώστε µαζί µε τον κωδικό της χώρας 

για δεδοµένα να αποτελέσει τον Κωδικό Αναγνώρισης ∆ικτύου (DNIC) 

γνωστοποιείται από την ΕΕΤΤ στην ITU TSB (Telecommunications 

Standardization Bureau). 

Η ΕΕΤΤ αιτείται από την ITU-T την απονοµή νέων κωδικών χώρας σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στη σύσταση X.121. 

7. Οι υπηρεσίες δεδοµένων που παρέχονται µε βάση τις Συστάσεις F.400/Χ.400 

και F.401 της ITU-T χρησιµοποιούν διευθύνσεις Τοµέων ∆ιοικητικής 

∆ιαχείρισης (ΑDMDs) που εκχωρούνται στους παρόχους από την ΕΕΤΤ, 

σύµφωνα µε τις συστάσεις αυτές.  

8. Οι προαναφερθέντες αριθµοδοτικοί πόροι  χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε 

τις συστάσεις και τα πρότυπα που εκδίδονται από την ITU ή το ETSI. 
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Άρθρο 11 

Λοιπές υποχρεώσεις παρόχων 

Ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών στον οποίο εκχωρούνται αριθµοδοτικοί πόροι υπέχει πέραν των 

αναφερόµενων στο άρθρο 10, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:  

1. Ενηµερώνει άµεσα τους χρήστες, µε κάθε πρόσφορο µέσο, σχετικά µε κάθε 

έκτακτη, άµεση ή επικείµενη αλλαγή στους αριθµούς που τους αφορούν.  

2. Σε περίπτωση αλλαγής αριθµού κλήσης εξασφαλίζει τη θέσπιση, σωρευτικά 

ή εναλλακτικά κατά περίπτωση,  

α. εύλογης περιόδου παράλληλης λειτουργίας κατά την οποία θα λειτουργούν 

και οι δυο αριθµοί, χωρίς επιπλέον χρέωση του χρήστη του αριθµού, εφόσον 

η αλλαγή αυτή δεν γίνεται µε πρωτοβουλία του τελευταίου, 

β. ηχογραφηµένης ειδοποίησης των καλούντων τον παλαιό αριθµό για 

διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών, χωρίς χρέωση των καλούντων. 

3. Ενηµερώνει όλους τους ευρισκόµενους εντός Ελλάδος παρόχους δικτύων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όπου 

τούτο κρίνεται απαραίτητο και τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς, για την 

ενεργοποίηση των εκχωρηθέντων αριθµών, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα.  

 

 

Άρθρο 12 

∆ηµοσιοποίηση των εκχωρήσεων των αριθµοδοτικών πόρων 

1. Επικαιροποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε τους εκχωρηθέντες 

αριθµοδοτικούς πόρους παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ: 

http://www.eett.gr.  

2. Η επικαιροποίηση των ανωτέρω πληροφοριών πραγµατοποιείται από την 

ΕΕΤΤ τουλάχιστον µία φορά ανά εβδοµάδα. 

3. Η ΕΕΤΤ παρέχει πληροφορίες στην ιστοσελίδα της, http://www.eett.gr, 

σχετικά µε τους διαθέσιµους προς εκχώρηση σύντοµους κωδικούς της σειράς 

116. 

 

Άρθρο 13 

Μεταβολή των κανόνων εκχώρησης και διαχείρισης  

1. Η ΕΕΤΤ δύναται να τροποποιεί ή να συµπληρώνει τους όρους και κανόνες 

εκχώρησης και διαχείρισης των αριθµοδοτικών πόρων του ΕΣΑ, εάν κρίνει ότι 

αυτό είναι απαραίτητο για την ορθολογικότερη διαχείρισή τους. Για την 

τροποποίηση ή συµπλήρωση των κανόνων εκχώρησης και διαχείρισης, η ΕΕΤΤ 

προβαίνει σε διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, ιδίως τους 

παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και τους εκπροσώπους των χρηστών. 

2. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στην ΕΕΤΤ 

για την τροποποίηση ή συµπλήρωση των κανόνων εκχώρησης και διαχείρισης 
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των αριθµοδοτικών πόρων. Η ΕΕΤΤ εξετάζει τις υποβληθείσες προτάσεις και 

δύναται να προβεί σε διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Οι 

υποβληθείσες προτάσεις δεν είναι δεσµευτικές για την ΕΕΤΤ. 

 

 

Άρθρο 14 

Έναρξη ισχύος  

Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 

 

 


