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Στο πλαίσιο της συμμετοχής της εταιρείας Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με
την τροποποίηση της AΠ EETT 677/03/2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Κανονισμού
Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης», όπως
ισχύει, διατυπώνουμε στο συνημμένο έγγραφο τις παρατηρήσεις της εταιρείας Forthnet Α.Ε.

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

____________________
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΔΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

Απόψεις/προτάσεις Forthnet A.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την
τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού
Σχεδίου Αριθμοδότησης
1.

Στο υπό διαβούλευση κείµενο αναφέρεται ότι η παράγραφος 18, εδάφιο (i) του Τµήµατος Α, του
άρθρου 10 τροποποιείται, ως εξής: «….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 πάροχο…».
∆εδοµένου ότι η παραπάνω πρόβλεψη περιλαµβάνεται στην ενότητα των γενικών όρων που
ισχύουν για το σύνολο των αριθµοδοτικών πόρων παρακαλούµε να διευκρινιστεί εάν η ως άνω
πρόβλεψη ισχύει και για µη γεωγραφικούς αριθµούς (π.χ. σύντοµους κωδικούς). Στην περίπτωση
θετικής απάντησης παρακαλούµε να διευκρινιστεί εάν ο πάροχος στον οποίο έχει πρωτογενώς
εκχωρηθεί (π.χ.) ο σύντοµος κωδικός και ο οποίος έχει διασφαλίσει την έγγραφη συµφωνία
µεταξύ του χρήστη εκδοχέα δευτερογενούς εκχώρησης και του νέου εκδοχέα µπορεί να προβεί σε
νέα δευτερογενή εκχώρηση στο νέο χρήστη χωρίς να απευθυνθεί γι αυτό στην ΕΕΤΤ. Στην
περίπτωση αυτή δεν θα απαιτείται η καταβολή από τον νέο εκδοχέα, εκ νέου, των προβλεπόµενων
εφάπαξ τελών εκχώρησης αριθµών στην ΕΕΤΤ.
Λαµβάνοντας υπόψιν ότι η συµφωνία µεταξύ παρόχου πρωτογενούς εκχώρησης και χρήστηεκδοχέα δευτερογενούς εκχώρησης περί µεταφοράς του αριθµού από τον δεύτερο στον πρώτο
καταλαµβάνει

ουσιαστικά

την

περίπτωση

λήξης

της

δευτερογενούς

εκχώρησης

(διακοπή/κατάργηση της υπηρεσίας) ή επιστροφής του αριθµού στο πάροχο στον οποίο
πρωτογενώς έχει εκχωρηθεί ο αριθµός, που ήδη ορίζονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 10 του
Κανονισµού, δεν κατανοούµε την σκοπιµότητα που εξυπηρετεί η προσθήκη της σχετικής
πρόβλεψης,

εκτός

και

αν

αυτή

καταλαµβάνει

και

άλλες

περιπτώσεις

πέραν

των

προαναφερόµενων. Εάν η πρόβλεψη αυτή αφορά κυρίως την περίπτωση όπου έχει γίνει
φορητότητα αριθµού, τότε θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, η σχετική προσθήκη να γίνει στο
τέλος της παραγράφου.
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Επίσης, η πρόβλεψη της δυνατότητας του παρόχου, στον οποίο έχει έρθει µε φορητότητα ο
αριθµός, να εκχωρήσει δευτερογενώς στον νέο εκδοχέα τον αριθµό δεν έρχεται σε ευθεία
αντίθεση µε την πρόβλεψη της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κανονισµού («οι αριθµοί
εκχωρούνται δευτερογενώς µόνο από τον πάροχο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί πρωτογενώς»);
Επιπλέον, δεδοµένου ότι δικαίωµα χρήσης των αριθµών παρέχουν µόνο η πρωτογενής και η
δευτερογενής εκχώρηση, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η έννοια της φράσης «…να προχωρήσει ο
ίδιος σε χρήση του αριθµού …». Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται µόνο η χρησιµοποίηση του
αριθµού από τον ίδιο τον πάροχο ή ο πάροχος αποκτά και το δικαίωµα δευτερογενούς εκχώρησης
του αριθµού σε νέο χρήστη ανεξαρτήτως εάν αυτός είναι ο πάροχος στον οποίο έχει εκχωρηθεί
πρωτογενώς ο αριθµός ή είναι ο πάροχος που έχει λάβει µε φορητότητα τον αριθµό;

2.

Με την εισηγούµενη τροποποίηση επέρχεται αλλαγή στους σύντοµους κωδικούς της σειράς
14ΧΧΧ που χρησιµοποιούνται για υπηρεσίες πολυµεσικής πληροφόρησης που αφορούν σε
τυχερά παίγνια. Πιο συγκεκριµένα, για τις υπηρεσίες πολυµεσικής πληροφόρησης που αφορούν
τυχερά παίγνια θα χρησιµοποιούνται εφεξής οι σύντοµοι κωδικοί της σειράς 141 ΧΧ. ∆εδοµένου
ότι οι εν λόγω υπηρεσίες µέχρι σήµερα παρέχονται και µέσω σύντοµων κωδικών άλλων σειρών,
για την συµµόρφωση των παρόχων δικτύου και ΥΠΠ µε την τροποποίηση αυτή θα πρέπει να
παρασχεθεί εύλογος χρόνος, για την οµαλή µετάβαση στο νέο καθεστώς, που απαιτεί την
συµφωνία µε έκαστο πάροχο ΥΠΠ για την χρήση νέων αριθµών, την δαπάνη σηµαντικών ποσών
για τους νέους σύντοµους κωδικούς (νέα τέλη εκχώρησης, διαφήµιση και προώθηση των νέων
αριθµών), την υποβολή στην ΕΕΤΤ των σχετικών αιτήσεων για την εκχώρηση των εν λόγω
σύντοµων κωδικών και την έκδοση σχετικών αποφάσεων από την ΕΕΤΤ, την προσαρµογή των
σχετικών συµβάσεων (τόσο µε τους παρόχους ΥΠΠ όσο και µε τους παρόχους δικτύου), την
τεχνική σχεδίαση και υλοποίηση της εν λόγω µεταβολής.
Επιπλέον, θεωρούµε σηµαντική την πρόβλεψη, κατά την διάρκεια της µεταβατικής περιόδου,
όλως εξαιρετικώς, της δυνατότητας παράλληλης λειτουργίας τόσο των υπό αντικατάσταση
σύντοµων κωδικών όσο και των νέων, µε δυνατότητα προώθησης των κλήσεων από τους
παλαιούς σύντοµους κωδικούς στους νέους και µε ενηµέρωση, ατελώς, των τελικών χρηστών
σχετικά µε την ηµεροµηνία οριστικής παύσης της χρήσης των παλαιών σύντοµων κωδικών.
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