Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των
Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης», όπως ισχύει.
Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης
Με το παρόν, η Εταιρεία μας υποβάλει τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της στα πλαίσια της
Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 «Τροποποίηση
και κωδικοποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του
Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης», όπως ισχύει.
Πιο συγκεκριμένα, παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις μας με ειδική
αναφορά κατ’ άρθρο του Κανονισμού:
Άρθρο 9 παρ. 3.β. Κανονισμού (Άρθρο 1, παρ.1 της Προτεινόμενης Τροποποίησης)
Αναφορικά με τη δυνατότητα διακανονισμού οφειλών που σχετίζονται με τα ετήσια τέλη
χρήσης αριθμών, η εταιρεία μας θεωρεί καταρχήν ότι, υπό τις παρούσες οικονομικές
συνθήκες, η όποια παρεχόμενη διευκόλυνση εξόφλησης θα πρέπει να είναι εύλογη και να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς. Ενόψει των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη της ΕΕΤΤ
την πρόταση να εξετάσει είτε την εξάλειψη της υποχρέωσης καταβολής ποσοστού 30% επί
της οφειλής για την επίτευξη της συμφωνίας διακανονισμού, είτε, τουλάχιστον, την μείωση
του ποσοστού π.χ. σε 10%, με ταυτόχρονη αύξηση των δόσεων αποπληρωμής σε 9 ή 12
μήνες.
Επιπλέον, με την ευκαιρία αυτή, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο
ενσωμάτωσης στο κείμενο ειδικής πρόβλεψης αναφορικά με περιπτώσεις οφειλών τελών
χρήσης αριθμοδοτικών πόρων σε περιπτώσεις οιονεί καθολικής διαδοχής (συγχωνεύσεις με
απορρόφηση). Η πρόταση της εταιρείας μας αφορά στην διασφάλιση στην απορροφώσσα
εταιρεία μεγαλύτερης εύλογης προθεσμίας εξόφλησης τυχόν τελών οφειλομένων από την
απορροφώμενη εταιρεία, έως και 2 έτη. Σε περίπτωση δε υποβολής αίτησης από την
απορροφώσα εταιρεία περί ανάκλησης αριθμοδοτικών πόρων που είχαν εκχωρηθεί στην
απορροφώμενη εταιρεία, κατόπιν ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, κρίνεται σκόπιμο όπως
προβλεφθεί στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του Άρθρου 9 του
Κανονισμού αναλογική καταβολή τελών χρήσης που θα αφορά μόνον το χρονικό
διάστημα χρήσης αυτών.
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Τέλος, θα πρέπει να ορισθεί σαφώς ότι σε κάθε περίπτωση κατάργησης ή ανάκλησης
απόφασης ΕΕΤΤ σχετικής με την εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων, ο πάροχος θα πρέπει να
καταβάλει ως τέλος χρήσης, για το έτος της ανάκλησης ή εκχώρησης, το ποσό που αναλογεί
στους μήνες κατά τους οποίας χρησιμοποιούσε τους αριθμοδοτικούς πόρους μέχρι την
ημερομηνία ισχύος της απόφασης ΕΕΤΤ, αυτόματα, χωρίς οιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία
ή μηχανισμό.
Άρθρο 9 παρ. 3.δ. Κανονισμού (Άρθρο 1, παρ.1 της Προτεινόμενης Τροποποίησης)
Διαπιστώνεται η διατήρηση της ουσιώδους και δυσμενούς για τους παρόχους μεταβολής
της διάρκειας ισχύος της εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων, η οποία από αορίστου χρόνου
ουσιαστικά έχει καταστεί ορισμένου χρόνου, περιοριζόμενη στο ένα (1) έτος. Θεωρούμε ότι
ακόμα και τώρα δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες που θα δικαιολογούσαν τη διατήρηση
της εν λόγω μεταβολής. Η ανανέωση της διάρκειας ισχύος υπό την προϋπόθεση της
προηγούμενης εξόφλησης τελών χρήσης συνεπάγεται δυσανάλογο βάρος στους παρόχους
και δη τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Άλλωστε, τα δικαιώματα της ΕΕΤΤ να
αναζητήσει τόκους υπερημερίας σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης και να
καταργήσει απόφαση εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων σε περίπτωση μη εξόφλησης
οφειλών που αφορούσαν τέλη χρήσης προβλέπονται και από το υφιστάμενο ρυθμιστικό
πλαίσιο σε περίπτωση λήξης τους έτους.
Η απώλεια του δικαιώματος χρήσης των αριθμοδοτικών πόρων που συνεπάγεται
παράλληλα διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες των υπηρεσιών του
παρόχου δεν αποτελεί μέτρο που δικαιολογείται από τις αρχές της χρηστής διοίκησης και
της προστασίας του διοικουμένου. Είναι ιδιαιτέρως επαχθές και δυσανάλογο προς το σκοπό
για τον οποίο τίθεται σε εφαρμογή (ήτοι την τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων των
παρόχων).

