
ΟΤΕ Α.Ε.                                             ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΤΕ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  

ΑΠ ΕΕΤΤ 677/03/2013  

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ  

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ»,  

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014



ΟΤΕ Α.Ε.                                                  ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 2

 

 

Η εταιρεία µας, σε συνέχεια της εξαγγελθείσας δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε την 

τροποποίηση της ΑΠ 677/03/2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Κανονισµού 

∆ιαχείρισης και Εκχώρησης των αριθµοδοτικών πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης», 

όπως ισχύει, υποβάλλει ως ακολούθως τις θέσεις της συνολικά και κατ’ άρθρο. 

 

Γενικές παρατηρήσεις 

 

Από τη µία πλευρά η πρόταση της Επιτροπής σας για την παροχή έκπτωσης επί του συνόλου 

του ποσού των ετήσιων τελών τρέχοντος έτους, όταν η τακτοποίηση της πληρωµής γίνεται 

εντός της ορισθείσας προθεσµίας µας βρίσκει απόλυτα σύµφωνους, καθώς αποτελεί 

παλαιότερο αίτηµα της εταιρείας µας, το οποίο και είχαµε εκφράσει στην τοποθέτησή µας 

στην ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση της ΕΕΤΤ τον Μάρτιο του 2014.  

 

Από την άλλη όµως πλευρά, κρίνουµε ότι οι προτάσεις σας περί εισαγωγής νέων 

αριθµοσειρών Σύντοµων Κωδικών για Υπηρεσίες Πολυµεσικής Πληροφόρησης, 

διαχωρισµένες ανά τύπο υπηρεσίας (όπως για παράδειγµα για τυχερά παίγνια) θα οδηγήσει σε 

κατακερµατισµό των αριθµοσειρών αυτών, ενώ παράλληλα δε συµβάλει περαιτέρω στην 

ενηµέρωση/ διαφύλαξη των συνδροµητών καθώς, ήδη, όλες ανεξαιρέτως οι Υπηρεσίες 

Πολυµεσικής Πληροφόρησης διέπονται από πολύ συγκεκριµένες και αυστηρές ρυθµίσεις, οι 

οποίες και δεν τροποποιούνται ανά κατηγορία αριθµοσειράς. 

 

Ακολούθως παραθέτουµε τις παρατηρήσεις µας κατ’ άρθρο : 

 

Άρθρο 1 – Ενότητα 1 

 

Η εταιρεία µας συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής σας σύµφωνα µε την οποία σε 

περιπτώσεις διακανονισµού, όταν η καταβολή των ετήσιων τελών πραγµατοποιείται κατά τη 

διάρκεια του έτους που αυτά αφορούν, τότε δεν επιβαρύνεται µε τόκους υπερηµερίας.  

 

Επιπρόσθετα, καθώς στις περιπτώσεις διακανονισµού δεν υπάρχει επιβάρυνση µε τόκους 

υπερηµερίας, η εισήγησή της Επιτροπής σας για εφαρµογή έκπτωσης 5% επί του συνόλου του 

ποσού των ετήσιων τελών του τρέχοντος έτους όταν η καταβολή γίνεται εντός της ορισθείσας 



ΟΤΕ Α.Ε.                                                  ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 3

προθεσµίας είναι θετική και επιδοκιµάζει την συνέπεια των παρόχων, συµπεριλαµβανοµένου 

και του ΟΤΕ, οι οποίοι, σε µία δύσκολη οικονοµικά συγκυρία και για τη χώρα αλλά και για 

κάθε µία εταιρεία ξεχωριστά, τηρούν τις υποχρεώσεις τους µε συνέπεια, συµβάλλοντας στην 

εύρυθµη λειτουργία του τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2  

 

(Πίνακας µε τα εφάπαξ τέλη εκχώρησης και τα ετήσια τέλη χρήσης ανά αριθµό) 

 

Με βάση το σκεπτικό που αναπτύσσουµε διεξοδικά στις παρακάτω ενότητες, προτείνουµε να 

να διαγραφεί η εισήγησή σας για τους Σύντοµους Κωδικούς Υπηρεσιών Σύντοµων 

Μηνυµάτων/ Πολυµεσικών Μηνυµάτων σειρών 190-196,54 από τον σχετικό Πίνακα. 

 

Άρθρο 1 – Ενότητα 3 

 

Στο υπό διαβούλευση κείµενο αναφέρονται τα εξής : 

 

«Ύστερα από σχετική συµφωνία µεταξύ των δύο µερών
1
, 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 πάροχο.». 

 

Η εταιρεία µας θεωρεί ότι η υποχρέωση ενηµέρωσης του παρόχου στον οποίο έχει 

πρωτογενώς εκχωρηθεί ένας αριθµός, 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, δε βαρύνει αποκλειστικά τον πάροχο στον οποίο έχει 

εκχωρηθεί πρωτογενώς ο αριθµός, αλλά για την πραγµατοποίηση της µεταφοράς ο ανωτέρω 

                                                 
1
 Είναι δυνατή η µεταφορά αριθµών από ένα χρήστη-εκδοχέα δευτερογενούς εκχώρησης (φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο) σε άλλο χρήστη στις ακόλουθες περιπτώσεις, η πρώτη εκ των οποίων αναφέρεται στην τροποποιηθείσα 

µε τη συγκεκριµένη διαβούλευση παράγραφο. 
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πάροχος θα πρέπει να µεριµνά ώστε για την πραγµατοποίηση της µεταφοράς να υπάρχει 

έγγραφη συµφωνία των µερών.  

 

Με βάση τα παραπάνω προτείνουµε την τροποποίηση της παραγράφου ως εξής : 

 

«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.  Η συµφωνία αυτή είναι πάντοτε έγγραφη και η υποχρέωση τήρησης του 

έγγραφου τύπου βαρύνει αποκλειστικά τα συµβαλλόµενα µέρη.  Ο πάροχος στον οποίο έχει 

πρωτογενώς εκχωρηθεί ο εν λόγω αριθµός µπορεί, 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.».    

 

Άρθρο 1 – Παράγραφος 4  

 

Η εταιρεία µας παρέχει υπηρεσίες πολυµεσικής πληροφόρησης µέσω των σύντοµων κωδικών 

της σειράς 14, συµµορφούµενη µε τα όσα ορίζονται στα σχετικά κείµενα περί υποχρεώσεων 

των παρόχων υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης. 

 

Στο υπό διαβούλευση όµως κείµενο παρατηρούµε ότι αφενός µεν εισάγονται τροποποιήσεις 

για τους υφιστάµενους σύντοµους κωδικούς των σειρών 14ΥΧΧ αφετέρου δε, είναι η πρώτη 

φορά όπου προτείνονται συγκεκριµένες αριθµοσειρές για την παροχή συγκεκριµένων 

υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης. 

 

Ως αποτέλεσµα της υπό διαβούλευσης πρότασης, θεωρούµε ότι προκαλείται σπατάλη σπάνιων 

πόρων όπως είναι οι αριθµοδοτικοί και επιπλέον αυτών, δηµιουργείται κατακερµατισµός των 

αριθµών ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας πολυµεσικής πληροφόρησης. 

 

Εξάλλου, η εταιρεία µας κρίνει ότι υπάρχει ήδη επαρκής πρόβλεψη για την παροχή υπηρεσιών 

πολυµεσικής πληροφόρησης που αφορούν σε τυχερά παίγνια µέσω των υφιστάµενων 

αριθµοσειρών (ήτοι µέσω των Σύντοµων Κωδικών των σειρών 14ΥΧΧ, όπου Υ=0-4, Χ=0-9), 

χωρίς να υπάρχει λόγος για την προτεινόµενη εξειδίκευση για τους Σύντοµους Κωδικούς των 

σειρών 141 ΧΧ όπου Χ=0-9, προκειµένου να χρησιµοποιούνται ως 5ψήφιοι Σύντοµοι Κωδικοί 
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για υπηρεσίες πολυµεσικής πληροφόρησης που αφορούν σε τυχερά παίγνια. Εκτός από τον 

κατακερµατισµό των σπάνιων πόρων, η προτεινόµενη ρύθµιση, σε µία περίοδο παρατεταµένης 

οικονοµικής ύφεσης, δηµιουργεί  νέο, πρόσθετο κόστος στους  παρόχους, δεδοµένου ότι ήδη 

οι πάροχοι έχουν επενδύσει και έχουν αναπτύξει τις υπηρεσίες αυτές µε βάση την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

 

Επιπλέον, στην περίπτωση που ο λόγος που οδηγεί την Επιτροπή σας να προτείνει τις 

µεταβολές αυτές στον Κανονισµό ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Αριθµοδοτικών Πόρων είναι η 

διαφοροποίηση των υπηρεσιών παιγνίων από τις υπηρεσίες πολυµεσικής πληροφόρησης, 

προτείνουµε την εισαγωγή πεδίου περιγραφής της υπηρεσίας ή την επαναφορά της πλήρους 

περιγραφής στις αιτήσεις εκχώρησης, χωρίς να υπάρχει περιορισµός, µέσω του ρυθµιστικού 

πλαισίου, χρήσης των προτεινόµενων αριθµοσειρών για συγκεκριµένες υπηρεσίες. 

Επισηµαίνουµε ότι µία τέτοια διαφοροποίηση από την πλευρά του τελικού χρήστη δεν έχει 

καµία σηµασία καθώς οι ρυθµίσεις για µέγιστη χρέωση/ διάρκεια κλήσης κ.λπ. δεν 

διαφοροποιούνται για τις νέες αριθµοσειρές.  

 

Υπενθυµίζουµε ότι αρχικά στις αιτήσεις εκχώρησης των Σύντοµων Κωδικών 

συµπεριλαµβανόµενων και των αριθµοσειρών 14ΧΧΧ, ο ΟΤΕ δήλωνε αναλυτικά στην 

περιγραφή τις υπηρεσίες που θα παρέχονταν από κάθε Σύντοµο Κωδικό. Στη συνέχεια, οι 

πάροχοι σε συνεργασία µε την ΕΕΤΤ καθιέρωσαν στις αιτήσεις των αριθµοσειρών 14ΧΧΧ να 

αναγράφεται η γενική περιγραφή «Υπηρεσίες Πολυµεσικής Πληροφόρησης», πρακτική που 

ακολούθησε και ο ΟΤΕ (σε συνεννόηση πάντα µε την ΕΕΤΤ).  

 

Σε συνέχεια των προαναφερόµενων σχολίων µας, θεωρούµε ότι δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί  

η παραγράφος  5, του Τµήµατος Ε, του άρθρου 10 του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και 

Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης, όπως ισχύει. 

 

Εάν παρά ταύτα, η Επιτροπή σας εµµένει σε κάποιας µορφής διάκριση των υπηρεσιών 

τυχερών παιγνίων, προτείνουµε την επαναφορά της πλήρους περιγραφής στις αιτήσεις 

εκχώρησης των Σύντοµων Κωδικών (συµπεριλαµβανόµενων και των αριθµοσειρών 14ΥΧΧ) 

χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση/περιορισµούς/κατακερµατισµό των αριθµοδοτικών πόρων. 

Επίσης, για την περίπτωση αυτή, δεδοµένου ότι έχουν καταβληθεί ετήσια τέλη χρήσης τα 

οποία, εάν ο εκδοχέας, στον οποίο έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί οι αριθµοί αυτοί, στερηθεί τη 

χρήση των αριθµών για την οποία πλήρωσε, θα έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί,   προτείνουµε 
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να προστεθεί ρητή πρόβλεψη στις µεταβατικές διατάξεις, για τη διατήρηση της υφιστάµενης 

χρήσης των Σύντοµων Κωδικών υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης για όσο διάστηµα 

διαρκεί η εκχώρησή τους και την αλλαγή της χρήσης τους σύµφωνα µε τη νέα ρύθµιση, µετά 

τη λήξη της χρονικής διάρκειας εκχώρησης, άλλως την επιστροφή των τελών αυτών ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντων για το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα. 

 

Άρθρο 1 – Παράγραφος 6 

 

Για τους ίδιους ως άνω αναφερόµενους λόγους θεωρούµε ότι δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί η 

παράγραφος 16, του Τµήµατος Ε, του άρθρου 10, ειδικά αναφορικά µε την επέκταση της 

αριθµοσειράς 190-196 (υφιστάµενη αριθµοσειρά 190-195). 

 

 

 

--------------------------- 


