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Πρόλογος
Το παρόν Κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) και αφορά σε θέµατα που άπτονται της
παροχής της διευκόλυνσης Φορητότητας Αριθµών στην Ελληνική Αγορά,
συγκεκριµένα δε σε σχέδιο τροποποίησης της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.:
254/71/31-5-2002 “Κανονισµός Εισαγωγής της Φορητότητας Αριθµών στην Ελληνική
Αγορά” (ΦΕΚ 791/Β/2002), όπως ισχύει τροποποιηθείσα µε την υπ’ αριθ.
300/23/5-12-2003 Απόφαση της ΕΕΤΤ.
Η ΕΕΤΤ προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς να παρουσιάσουν τα σχόλια και τις
απόψεις τους σχετικά µε το υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο σχετικά µε τη
Φορητότητα Αριθµών στην Ελληνική Αγορά, τα ζητήµατα που έχουν ανακύψει κατά
την εφαρµογή του, µε έµφαση κυρίως στο παρόν σχέδιο τροποποίησης της
Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 254/71/31-5-2002 “Κανονισµός Εισαγωγής της
Φορητότητας Αριθµών στην Ελληνική Αγορά” (ΦΕΚ 791/Β/2002), όπως ισχύει
τροποποιηθείσα µε την υπ’ αριθ. 300/23/5-12-2003 Απόφαση της ΕΕΤΤ. Αν
υπάρχουν απόψεις ή σχόλια που δεν καλύπτονται από το παρόν κείµενο ∆ηµόσιας
∆ιαβούλευσης, παρακαλούµε να τις συµπεριλάβετε στις απαντήσεις σας.
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική γλώσσα, σε
έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή όχι αργότερα από την 25η Απριλίου 2005 και ώρα
13:00µµ. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να ζητήσουν την απόκρυψη της ταυτότητάς τους.
Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:
∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε την τροποποίηση της Απόφασης της
ΕΕΤΤ ΑΠ.: 254/71/31-5-2002 “Κανονισµός Εισαγωγής της Φορητότητας
Αριθµών στην Ελληνική Αγορά” (ΦΕΚ 791/Β/2002), όπως ισχύει
τροποποιηθείσα µε την υπ’ αριθ. 300/23/5-12-2003 Απόφαση της ΕΕΤΤ
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΕΤΤ
Λ. Κηφισίας 60,
15125 Μαρούσι
Αττική
∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : portability@eett.gr
Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την
ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, οι οποίες
πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη
διεύθυνση: portability@eett.gr
Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της ρύθµισης που
θα επακολουθήσει.
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1.

Εισαγωγή

Στόχος της παρούσας ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι να λάβει η ΕΕΤΤ απόψεις και
σχόλια από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά µε ζητήµατα που
ενδεχοµένως έχουν ανακύψει κατά την εφαρµογή του υφιστάµενου κανονιστικού
πλαισίου Φορητότητας Αριθµού στην Ελληνική Αγορά.
Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της για την εποπτεία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς,
η ΕΕΤΤ έχει διαπιστώσει προβλήµατα στην παροχή της διευκόλυνσης της
φορητότητας αριθµών, όπως για παράδειγµα το χαµηλό ποσοστό ενηµέρωσης των
καταναλωτών σχετικά µε την δυνατότητα φορητότητας των αριθµών τους που σε
συνδυασµό και µε το παρατηρούµενο µεγάλο ποσοστό απόρριψης των µέχρι
σήµερα υποβληθεισών αιτήσεων φορητότητας έχουν ως αποτέλεσµα τη µη
εκµετάλλευση των ωφελειών για τους καταναλωτές που φέρει η εφαρµογή της
φορητότητας αριθµών στην τηλεπικοινωνιακή αγορά.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ υποβάλλει σχέδιο Απόφασης για την τροποποίηση του
ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τη Φορητότητα Αριθµών και συγκεκριµένα της
Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 254/71/31-5-2002 “Κανονισµός Εισαγωγής της
Φορητότητας Αριθµών στην Ελληνική Αγορά” (ΦΕΚ 791/Β/2002), όπως ισχύει
τροποποιηθείσα µε την υπ’ αριθ. 300/23/5-12-2003 Απόφαση της ΕΕΤΤ µε σκοπό τη
µεγιστοποίηση των ωφελειών για τους καταναλωτές και την ανάπτυξη του
ανταγωνισµού που φέρει η εφαρµογή της φορητότητας αριθµών στην
τηλεπικοινωνιακή αγορά.
2.

Ισχύον Νοµικό Πλαίσιο

Σύµφωνα µε την Οδηγία 97/33/EC, άρθρο 12, «…οι Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές
ενθαρρύνουν την κατά το δυνατό ταχύτερη εισαγωγή της διευκόλυνσης φορητότητας
του αριθµού ώστε οι τελικοί χρήστες που το επιθυµούν να µπορούν να διατηρούν τον
ή τους αριθµούς τους στο σταθερό δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε συγκεκριµένη
τοποθεσία, ανεξάρτητα από τον οργανισµό που παρέχει την υπηρεσία…». Επίσης,
προβλέπεται ότι προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι τα τέλη που καταβάλλουν οι
καταναλωτές είναι εύλογα, οι Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές εξασφαλίζουν µία λογική
τιµολόγηση της διασύνδεσης για την παροχή αυτής της διευκόλυνσης.
Ακολούθως, σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 165/99 (ΦΕΚ 159/Α/1999), ιδίως δε
το άρθρο 12 αυτού, ορίζεται ότι «…Επιτρέπεται η φορητότητα αριθµού ή των
αριθµών από τον οργανισµό…Τα τέλη που καταβάλλονται για τη διευκόλυνση αυτή
είναι λογικά και καθορίζονται εκ µέρους των Οργανισµών βάσει λογικής τιµολόγησης
της διασύνδεσης µε ανάλογη εφαρµογή της παρ. 7 του άρθρου 9».
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν.2867/2000 (ΦΕΚ 273/Α/2000), «η ΕΕΤΤ
εκδίδει το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης … το οποίο πρέπει … να προβλέπει … το
αργότερο έως 1.1.2003, την εισαγωγή της διευκόλυνσης Φορητότητας των
Αριθµών».
Σύµφωνα µε την Απόφαση της ΕΕΤΤ 254/71/2002 “Κανονισµός Εισαγωγής της
Φορητότητας Αριθµών στην Ελληνική Αγορά” (ΦΕΚ 791/Β/2002), όπως ισχύει
τροποποιηθείσα µε την ΑΠ ΕΕΤΤ 300/23/2003 (ΦΕΚ 1915/Β/2003), προβλέπεται ότι
«Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η θέσπιση κανόνων σχετικών µε την
εισαγωγή της διευκόλυνσης της φορητότητας αριθµών στην Ελληνική
τηλεπικοινωνιακή αγορά». Στο άρθρο 3 της ως άνω Απόφασης ορίζεται ότι «Οι
πάροχοι σταθερών τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και υπηρεσιών υποχρεούνται να
διασφαλίζουν τη φορητότητα των γεωγραφικών αριθµών …» ενώ στο άρθρο 4 της
ως άνω Απόφασης ορίζεται ότι «Οι πάροχοι κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων

2

ή/και υπηρεσιών είναι υποχρεωµένοι να διασφαλίζουν τη φορητότητα αριθµών
κινητής τηλεφωνίας, ώστε οι συνδροµητές να µπορούν να διατηρούν τον ή τους
αριθµούς τους στο δηµόσιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας όταν αλλάζουν τον οργανισµό
που παρέχει τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες». Ακόµη, στο άρθρο 11 της ως άνω
Απόφασης προβλέπεται ότι «1. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι αναπτύσσουν
συστήµατα πληροφόρησης και ενηµέρωσης των καταναλωτών και διαδικασίες
προστασίας τους ώστε το κοινό να κατανοήσει, ιδίως, τις επιλογές που έχει και τον
τρόπο λειτουργίας των παρεχόµενων υπηρεσιών φορητότητας. 2. Με την έναρξη
παροχής της υπηρεσίας φορητότητας, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι οφείλουν να
αναπτύσσουν συστήµατα πληροφόρησης των συνδροµητών κατόπιν αιτήµατός τους
σχετικά µε τη διαφορά στη χρέωση της κλήσης σε σχέση µε τα τιµολόγια που
ισχύουν για κλήσεις προς τον πάροχο στον οποίο έχει πρωτογενώς εκχωρηθεί η
αντίστοιχη οµάδα αριθµών και η οποία οφείλεται στη µεταφορά του καλούµενου
αριθµού σε άλλον πάροχο».
Ακολούθως µε τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ: 305/37/2004 και 305/38/2004
(ΦΕΚ 422/Β/2004), ορίσθηκε το κόστος συναλλαγής για την φορητότητα των
αριθµών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αντίστοιχα.
Σύµφωνα, άλλωστε, µε την Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 για την Καθολική Υπηρεσία και τα δικαιώµατα
των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία
καθολικής υπηρεσίας), ιδίως δε το άρθρο 30 αυτής, ορίζεται ότι «…τα κράτη µέλη
εξασφαλίζουν ότι όλοι οι συνδροµητές των διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών
υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των κινητών υπηρεσιών, µπορούν να διατηρούν,
µετά την υποβολή αίτησης, τον αριθµό ή τους αριθµούς τους, ανεξαρτήτως της
επιχείρησης που παρέχει την υπηρεσία: α) εφόσον πρόκειται για γεωγραφικούς
αριθµούς σε συγκεκριµένο τόπο και β) εφόσον πρόκειται για µη γεωγραφικούς
αριθµούς, σε οποιονδήποτε τόπο. Επίσης, ρητά προβλέπεται ότι οι εθνικές
κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι η τιµολόγηση της διασύνδεσης για την παροχή
φορητού αριθµού είναι κοστοστρεφής και ότι οι τυχόν άµεσες επιβαρύνσεις των
συνδροµητών δεν δρουν αποτρεπτικά για τη χρήση των ευκολιών αυτών.»

3. ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ 254/71/31-5-2002
“Κανονισµός Εισαγωγής της Φορητότητας Αριθµών στην Ελληνική Αγορά”
(ΦΕΚ 791/Β/2002), όπως ισχύει τροποποιηθείσα µε την υπ’ αριθ. 300/23/5-122003 Απόφαση της ΕΕΤΤ
Κατά την εφαρµογή του Κανονισµού Φορητότητας Αριθµών στην ελληνική αγορά
προκύπτουν ζητήµατα τα οποία η ΕΕΤΤ χρειάζεται να ρυθµίσει, προς όφελος των
καταναλωτών και τόνωσης του ανταγωνισµού στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Σε
αυτό το πλαίσιο καλείστε να υποβάλετε τις απόψεις σας αναφορικά µε το παρόν
σχέδιο τροποποίησης της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 254/71/31-5-2002 “Κανονισµός
Εισαγωγής της Φορητότητας Αριθµών στην Ελληνική Αγορά” (ΦΕΚ 791/Β/2002),
όπως ισχύει τροποποιηθείσα µε την υπ’ αριθ. 300/23/5-12-2003 Απόφαση της ΕΕΤΤ,
καθώς και να απαντήσετε µια σειρά από ερωτήσεις, παραθέτοντας τεκµηριωµένα τις
απόψεις σας.
Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες :
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Α. Το άρθρο 9 της Απόφασης ΑΠ.: 254/71/31-5-2002 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο:
Άρθρο 9
∆ιαδικασίες Παροχής της Φορητότητας Αριθµών
1. Η διαδικασία παροχής φορητότητας είναι µονοαπευθυντική. Ο συνδροµητής που
επιθυµεί να µεταφέρει τον αριθµό του, απευθύνεται µόνο στον πάροχο-δέκτη για
την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας και υποβάλλει τη σχετική αίτησή του στον
πάροχο-δέκτη, ο οποίος µεριµνά για την διεκπεραίωσή της σύµφωνα µε την
παρούσα.
2. Ο πάροχος-δέκτης είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει τους συνδροµητές που
ενδιαφέρονται να µεταφέρουν τον αριθµό τους σχετικά µε την τιµολόγηση και τη
χρέωση των παρεχοµένων υπηρεσιών.
3. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι δεν πρέπει να περιορίζουν καθοιονδήποτε τρόπο
την παροχή και προώθηση της φορητότητας αριθµών στην Ελληνική αγορά προς
τους συνδροµητές. Συγκεκριµένα, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι εξασφαλίζουν ότι
οι παρεχόµενες δυνατότητες εξυπηρέτησης ή/και οι όροι παροχής νέων
συνδέσεων δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς ούτε περιορίζονται στο ελάχιστο σε
περίπτωση που ο χρήστης αιτείται και την παροχή της διευκόλυνσης της
φορητότητας αριθµών.
4. α) Οι αιτήσεις φορητότητας υποβάλλονται από τον συνδροµητή είτε έντυπα είτε
µε τηλεοµοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά µέσω κλήσεων οι οποίες κατόπιν
σχετικής ενηµέρωσης του συνδροµητή δύνανται να µαγνητοφωνούνται, εκτός εάν
άλλως ορίζεται στην παρούσα.
β) Η αίτηση φορητότητας αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση διακοπής των
υπηρεσιών από τον πάροχο-δότη.
5. α) Ο πάροχος-δέκτης δεν υποχρεούται στην αποστολή των πρωτότυπων
αιτήσεων φορητότητας καθώς και των ενδεχόµενων συνοδευτικών
δικαιολογητικών στον πάροχο-δότη αλλά υποχρεούται στην φύλαξή τους σε
σχετικό αρχείο.
β) Σε περίπτωση που ο πάροχος-δότης ζητήσει την υποβολή ακριβών
αντιγράφων των αιτήσεων φορητότητας καθώς και των ενδεχόµενων
συνοδευτικών δικαιολογητικών, ο πάροχος-δέκτης είναι υποχρεωµένος να τα
υποβάλει στον πάροχο-δέκτη, χωρίς αυτό να επηρεάζει την διεκπεραίωση της
αίτησης.
6. Οι αιτήσεις φορητότητας προωθούνται από τον πάροχο-δέκτη στον πάροχο-δότη
εντός το πολύ δύο (2) εργάσιµων ηµερών.
Πιθανή χρονική απόκλιση από την ανωτέρω προθεσµία δεν θα επηρεάζει το
συνολικό χρόνο διεκπεραίωσης της αίτησης και µεταφοράς του αριθµού, όπως
αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 17.
7. Στην περίπτωση που η αίτηση φορητότητας υποβάλλεται από συνδροµητή ή
χρήστη του οποίου τα στοιχεία είναι διαθέσιµα στον πάροχο-δότη τότε στην
αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
Επώνυµο και Όνοµα (Επωνυµία σε περίπτωση εταιρείας), ΑΦΜ (εφόσον είναι
κάτοχος ΑΦΜ), αριθµ. Α.∆.Τ. ή ∆ιαβατηρίου σε περιπτώσεις όπου δεν είναι
κάτοχος ΑΦΜ, και αριθµό (ή οµάδα αριθµών) τηλεφώνου και είδος σύνδεσης.
Τα ανωτέρω στοιχεία χρησιµοποιούνται για την ταυτοποίηση του αιτούντος από
τον πάροχο-δότη.
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Στην περίπτωση που ο πάροχος-δότης δεν διαθέτει εξαρχής το σύνολο της
ανωτέρω απαιτούµενης πληροφορίας, δεν δύναται να απορρίψει την αίτηση
φορητότητας του συνδροµητή, αλλά υποχρεούται να προβεί σε ταυτοποίηση του
συνδροµητή µε τα στοιχεία που διαθέτει.
8. Στην περίπτωση αίτησης φορητότητας για χρήστες προπληρωµένου χρόνου στην
κινητή τηλεφωνία, των οποίων τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα στον πάροχο-δότη,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 2774/1999 «Προστασία δεδοµένων
προσωπικού
χαρακτήρα
στον
τηλεπικοινωνιακό
τοµέα»,
(ΦΕΚ 287/Α/22.12.1999) ισχύουν τα ακόλουθα :
α) Η αίτηση περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία :
i) Τον αριθµό τηλεφώνου που θα µεταφερθεί
ii) Τα χαρακτηριστικά-µοναδικά αναγνωριστικά της κάρτας SIM :
ι. κωδικός MSISDN
ιι. κωδικός IMSI
ιιι. κωδικός SIM
β) Η αίτηση υποβάλλεται στα σηµεία παροχής της διευκόλυνσης φορητότητας µε
την επίδειξη της κάρτας SIM και η ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων βεβαιώνεται
από τον πάροχο-δέκτη.
9. Ο πάροχος-δότης που λαµβάνει την αίτηση διακοπής του συνδροµητή από τον
πάροχο-δέκτη οφείλει να προβεί στη διακοπή της σύνδεσης και το κλείσιµο του
λογαριασµού, εκτός από τις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόµενες περιπτώσεις :
Α. Στην περίπτωση αιτήσεων φορητότητας αριθµών σταθερής τηλεφωνίας:
Α1.

Τα στοιχεία του αιτούντος συνδροµητή, ήτοι για τα φυσικά πρόσωπα
επώνυµο, όνοµα και για τα νοµικά πρόσωπα η επωνυµία διαφέρουν
από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει στην κατοχή του.

Α2.

Το Α.Φ.Μ. ή εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που δεν είναι
κάτοχος Α.Φ.Μ., ο Αριθµ. Α.∆.Τ. ή ∆ιαβατηρίου διαφέρουν από τα
αντίστοιχα στοιχεία που έχει στην κατοχή του.

Σε περίπτωση αλλαγής του αριθµού Α.∆.Τ. ή ∆ιαβατηρίου, οπότε και
απόρριψης της αίτησης από τον πάροχο-δότη λόγω µη συµφωνίας του αριθµ.
Α.∆.Τ. ή του αριθµ. ∆ιαβατηρίου, ο συνδροµητής δύναται να υποβάλλει εκ
νέου την αίτηση επισυνάπτοντας αντίγραφο του Α.∆.Τ. ή του ∆ιαβατηρίου
προκειµένου να αιτιολογήσει την αλλαγή του αριθµ. Α.∆.Τ. ή του ∆ιαβατηρίου
του. Το αντίγραφο του Α.∆.Τ. ή του ∆ιαβατηρίου κοινοποιούνται από τον
πάροχο-δέκτη στον πάροχο-δότη, ο οποίος οφείλει να ενηµερώσει τα
στοιχεία που τηρεί και να προβεί στην αποδοχή της αίτησης.
Α3.

Ο αριθµός τηλεφώνου, διαφέρει από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει
στην κατοχή του (περιλαµβάνοντας και το είδος της σύνδεσης π.χ.
ISDN, PSTN, κλπ.).

Α4.

Στην περίπτωση αίτησης φορητότητας για οµάδα (µπλοκ) αριθµών, τα
στοιχεία της οµάδας αυτής διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία που
έχει στην κατοχή του (MSN αριθµοί που δεν περιλαµβάνονται, ή
κάποιοι εκ των αριθµών της οµάδας να είναι απενεργοποιηµένοι,
κλπ.)
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Α5.

Αν ο συνδροµητής, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
φορητότητας,
βρίσκεται
νοµίµως
σε
διακοπή
παροχής
τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας λόγω ληξιπρόθεσµης και απαιτητής
οφειλής του στο δίκτυο του παρόχου-δότη, σύµφωνα µε την οριζόµενη
διαδικασία στο άρθρο 9 του Ν. 2867/2000, όπως εκάστοτε ισχύει.
Μόλις η σχετική οικονοµική εκκρεµότητα διευθετηθεί, αίρεται ο λόγος
άρνησης του παρόχου-δότη.

Β. Στην περίπτωση αιτούντος συνδροµητή ή χρήστη κινητής τηλεφωνίας, του
οποίου τα στοιχεία είναι διαθέσιµα στον πάροχο-δότη και τα οποία
χρησιµοποιούνται για την ταυτοποίησή του:
Β1.

Τα στοιχεία του αιτούντος συνδροµητή, ήτοι για τα φυσικά πρόσωπα
επώνυµο, όνοµα και για τα νοµικά πρόσωπα η επωνυµία διαφέρουν
από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει στην κατοχή του.

Β2.

Το Α.Φ.Μ. ή εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που δεν είναι
κάτοχος Α.Φ.Μ., ο Αριθµ. Α.∆.Τ. ή ∆ιαβατηρίου διαφέρουν από τα
αντίστοιχα στοιχεία που έχει στην κατοχή του.

Σε περίπτωση αλλαγής του αριθµού Α.∆.Τ. ή ∆ιαβατηρίου, οπότε και
απόρριψης της αίτησης από τον πάροχο-δότη λόγω µη συµφωνίας του αριθµ.
Α.∆.Τ. ή του αριθµ. ∆ιαβατηρίου, ο συνδροµητής δύναται να υποβάλλει εκ
νέου την αίτηση επισυνάπτοντας αντίγραφο του Α.∆.Τ. ή του ∆ιαβατηρίου
προκειµένου να αιτιολογήσει την αλλαγή του αριθµ. Α.∆.Τ. ή του ∆ιαβατηρίου
του. Το αντίγραφο του Α.∆.Τ. ή του ∆ιαβατηρίου κοινοποιούνται από τον
πάροχο-δέκτη στον πάροχο-δότη, ο οποίος οφείλει να ενηµερώσει τα
στοιχεία που τηρεί και να προβεί στην αποδοχή της αίτησης.
Β3.

Ο αριθµός τηλεφώνου, διαφέρει από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει
στην κατοχή του.

Β4.

Στην περίπτωση αίτησης φορητότητας για οµάδα (µπλοκ) αριθµών, τα
στοιχεία της οµάδας αυτής διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία που
έχει στην κατοχή του (κάποιοι εκ των αριθµών της οµάδας να είναι
απενεργοποιηµένοι, κλπ.)

Β5.

Στην περίπτωση αίτησης φορητότητας για πρωτεύοντες και
δευτερεύοντες αριθµούς (data ή fax) κινητής τηλεφωνίας, στην αίτηση
περιλαµβάνεται µόνο ο δευτερεύων αριθµός

Β6.

Αν ο συνδροµητής, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
φορητότητας,
βρίσκεται
νοµίµως
σε
διακοπή
παροχής
τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας λόγω ληξιπρόθεσµης και απαιτητής
οφειλής του στο δίκτυο του παρόχου-δότη, σύµφωνα µε την οριζόµενη
διαδικασία στο άρθρο 9 του Ν. 2867/2000, όπως εκάστοτε ισχύει.
Μόλις η σχετική οικονοµική εκκρεµότητα διευθετηθεί, αίρεται ο λόγος
άρνησης του παρόχου-δότη.

Γ. Στην περίπτωση αιτούντων χρηστών προπληρωµένου χρόνου στην κινητή
τηλεφωνία, των οποίων τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα στον πάροχο-δότη:
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Γ1.

Τα χαρακτηριστικά-µοναδικά αναγνωριστικά της SIM (π.χ. MSISDN)
διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει στην κατοχή του.

Γ2.

Ο αριθµός τηλεφώνου διαφέρει από τα αντίστοιχα στοιχεία που έχει
στην κατοχή του.

10. Ο πάροχος-δότης στις ανωτέρω περιπτώσεις απόρριψης της αίτησης
φορητότητας οφείλει να γνωστοποιήσει την αρνητική του απάντηση στον
πάροχο-δέκτη αναλύοντας τους λόγους άρνησης, το αργότερο εντός δύο (2)
εργάσιµων ηµερών. Πιθανή χρονική απόκλιση από την ανωτέρω προθεσµία, από
κοινού συµφωνηµένη µεταξύ του παρόχου-δότη και του παρόχου-δέκτη, δεν θα
επηρεάζει το συνολικό χρόνο διεκπεραίωσης της αίτησης και µεταφοράς του
αριθµού, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 17.
Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσµίας τεκµαίρεται ότι ο
πάροχος-δότης απάντησε θετικά στην αίτηση διακοπής.
11. Ο συνδροµητής έχει δικαίωµα φορητότητας ακόµη και αν συνδέεται µε τον
πάροχο µε σύµβαση ορισµένου χρόνου.
12. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωµα να υποβάλλει αίτηµα ακύρωσης της αίτησης
φορητότητας οποιαδήποτε στιγµή µέχρι την ενεργοποίηση της νέας του κάρτας
SIM εάν πρόκειται για συνδροµητή ή χρήστη κινητής τηλεφωνίας ή αντίστοιχα την
εγκατάσταση της νέας γραµµής εάν πρόκειται για συνδροµητή σταθερής
τηλεφωνίας.
13. Τα αιτήµατα ακύρωσης της αίτησης ή οι καταγγελίες υποβάλλονται έντυπα, µε
τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικά µε χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής από τους
συνδροµητές στον πάροχο δέκτη.
14. Για το κλείσιµο του λογαριασµού, ο πάροχος-δότης εισπράττει τα οφειλόµενα
απευθείας από τον συνδροµητή. Η καταβολή των οφειλοµένων δεν αποτελεί
προϋπόθεση για την διακοπή της σύνδεσης και τη µεταφορά του αριθµού.
15. Στην περίπτωση που γίνεται η εγκατάσταση καινούργιας γραµµής από τον
πάροχο-δέκτη, τότε πρέπει να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή εξερχοµένων
κλήσεων και η ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε διακοπής εισερχοµένων κλήσεων.
Ο πάροχος-δέκτης είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση των συνδροµητών
σχετικά µε τη µεταφορά του αριθµού.
16. Για την οργάνωση της µεταφοράς µπορούν να ακολουθηθούν διάφορες
διαδικασίες, λαµβάνοντας υπόψη και τη σχετική επιθυµία του πελάτη που
µεταφέρει τον αριθµό του, όπως :
α.
απενεργοποίηση από τον πάροχο-δότη και εφαρµογή της νέας
δροµολόγησης τη χρονική στιγµή που θα καθοριστεί από τον πάροχοδέκτη.
β.
απενεργοποίηση από τον πάροχο-δότη και εφαρµογή της νέας
δροµολόγησης οποιαδήποτε στιγµή µέσα σε ένα διάστηµα δέκα (10)
εργάσιµων ηµερών, µε τον πάροχο-δέκτη να ξεκινά τη διαδικασία της
απενεργοποίησης χρησιµοποιώντας on-line µέθοδο ελέγχου από το
χώρο του πελάτη ή αλλού.
17. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της µεταφοράς αριθµού δεν δύναται να υπερβαίνει τις
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν στην αίτησή του ο συνδροµητής καθορίσει
διαφορετικό χρονικό διάστηµα για την διεκπεραίωση, το οποίο σε καµία
περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες .
18. Η διαδικασία ενεργοποίησης της φορητότητας αριθµού πρέπει να εξασφαλίζει
κατά το µέγιστο δυνατόν αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών στο συνδροµητή. Σε
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περίπτωση που εµφανιστούν προβλήµατα κατά τη διαδικασία µεταφοράς ενός
αριθµού και πριν την ολοκλήρωσή της, θα καταβάλλεται κάθε εύλογη
προσπάθεια αυτά να λύνονται εντός 24 ωρών. Η προσπάθεια αυτή
περιλαµβάνει, εάν χρειαστεί, και την αποκατάσταση της αρχικής υπηρεσίας από
τον πάροχο-δότη. Για αυτό, ο πάροχος-δότης πρέπει να διατηρεί τις απαραίτητες
πληροφορίες έτσι ώστε να µπορεί να αποκαταστήσει την αρχική υπηρεσία µέσα
σε 24 ώρες µετά από σχετική αίτηση του παρόχου δέκτη. Ο πάροχος-δότης και
ο πάροχος-δέκτης µεριµνούν ιδιαίτερα για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών
κατά τη διάρκεια της µεταφοράς σε περιπτώσεις όπου εξυπηρετείται ιδιαίτερη
κοινωνική ανάγκη, όπως στα νοσοκοµεία.
19. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις φορητότητας αριθµών συνοδεύονται µε αιτήσεις
αποδεσµοποίησης τοπικών βρόχων, τότε οι πάροχοι οφείλουν να µεριµνούν για
την ελαχιστοποίηση του χρόνου µη παροχής υπηρεσιών στους συνδροµητές.
Β. Το άρθρο 11 της Απόφασης ΑΠ.: 254/71/31-5-2002 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο:
Άρθρο 11
Προστασία Καταναλωτή
1.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι αναπτύσσουν συστήµατα πληροφόρησης και
ενηµέρωσης των καταναλωτών και διαδικασίες προστασίας τους ώστε το
κοινό να κατανοήσει, ιδίως τις επιλογές που έχει και τον τρόπο λειτουργίας
των παρεχόµενων υπηρεσιών φορητότητας. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι
υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να
ενηµερώνουν τους καταναλωτές. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι υποχρεούνται
να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη φορητότητα αριθµών σε όλα τα
σηµεία παροχής νέων συνδέσεων.

2.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι οφείλουν να αναπτύσσουν συστήµατα
πληροφόρησης των συνδροµητών κατόπιν αιτήµατός τους σχετικά µε τη
διαφορά στη χρέωση της κλήσης σε σχέση µε τα τιµολόγια που ισχύουν για
κλήσεις προς τον πάροχο στον οποίο έχει πρωτογενώς εκχωρηθεί η
αντίστοιχη οµάδα αριθµών και η οποία οφείλεται στη µεταφορά του
καλούµενου αριθµού σε άλλον πάροχο.

3.

Η δηµιουργία και η λειτουργία της ΕΒ∆ΑΦ καθώς και η διεκπεραίωση των
αιτήσεων φορητότητας πρέπει να είναι σύµφωνες µε την κείµενη νοµοθεσία
που διέπει την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

4.

Οι παραπάνω διατάξεις δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώµατα των
συνδροµητών µε βάση τη νοµοθεσία για τα δικαιώµατα προστασίας
καταναλωτή και ιδιαίτερα τα άρθρα 4 και 8 του νόµου 2251/94
(ΦΕΚ 191/Α/1994), την εγκυρότητα των όρων συµβάσεων προσχώρησης
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του νόµου 2251/94 (ΦΕΚ 191/Α/1994) και το άρθρο
281 του ΑΚ και τη νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, ιδιαίτερα το άρθρο 4 παρ. 2,3,4 και 5 και τα άρθρα 5 και 8 του
νόµου 2774/99 (ΦΕΚ 287/Α/1999) περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα.
5. Εάν κάποιος πάροχος ή προστιθείς του δηλώσει ανακριβώς τα στοιχεία
κάποιου προσώπου ως συµφωνούντος µε την ενεργοποίηση φορητότητας
ή/και παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού επιβάλλονται σε
αυτόν διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
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Γ. Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των ανωτέρω τροποποιήσεων αρχίζει µε τη δηµοσίευσή τους στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ερωτήσεις:
1. Συµφωνείτε µε τις προτεινόµενες ανωτέρω διαδικασίες παροχής της
φορητότητας αριθµών στις περιπτώσεις αριθµών σταθερής τηλεφωνίας και
κινητής τηλεφωνίας; Τεκµηριώστε την απάντησή σας.
2. Συµφωνείτε µε τα προτεινόµενα στοιχεία των αιτήσεων φορητότητας αριθµών
στην περίπτωση χρηστών προπληρωµένου χρόνου στην κινητή τηλεφωνία,
των οποίων τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα στον πάροχο-δότη; Ποια θεωρείτε
ότι πρέπει να είναι τα στοιχεία αυτά κατ’ ελάχιστον; Τεκµηριώστε την απάντησή
σας.
3. Συµφωνείτε µε τα προτεινόµενα ανωτέρω µέτρα για την προστασία του
καταναλωτή; Τεκµηριώστε την απάντησή σας.
4. Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η διαδικασία υλοποίησης της φορητότητας
αριθµών σταθερής τηλεφωνίας στις περιπτώσεις που συνοδεύεται από
αδεσµοποίηση τοπικού βρόχου ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος µη παροχής
υπηρεσιών στους συνδροµητές;
5. Ποιος θεωρείται ότι πρέπει να είναι ο χρόνος έναρξης εφαρµογής των ανωτέρω
διαδικασιών παροχής της φορητότητας αριθµών;
6. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο που θεωρείτε σηµαντικό και δεν έχει αναφερθεί
παραπάνω; Αναλύστε και αιτιολογήστε τις προτάσεις σας.
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