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Ι. Πρόλογος 

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση αφορά στην τροποποίηση της Απόφασης της 

ΕΕΤΤ Α.Π. 677/03/2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισµού 

∆ιαχείρισης και Εκχώρησης των  Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 

Αριθµοδότησης», ως ισχύει. Η παραπάνω τροποποίηση αποσκοπεί, ιδίως  στη 

ρύθµιση των ακόλουθων θεµάτων για λόγους καλύτερης και αποδοτικότερης 

διαχείρισης των αριθµοδοτικών πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης:  

1. Ορισµός ειδικών αριθµοσειρών για τυχερά παίγνια και εράνους 

2. Ρύθµιση θεµάτων αναφορικά µε την καταβολή των τελών αριθµοδοτικών 

πόρων.  

 

ΙI. ∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης 

Με την παρούσα δηµόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δηµοσιεύει το προτεινόµενο 

σχέδιο τροποποίησης του  ως άνω Κανονισµού, προκειµένου να λάβει απόψεις 

και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς. Οι ενδιαφερόµενοι 

παρακαλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή αναφορά στα 

άρθρα ή παραγράφους που αναφέρονται. 

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση διαρκεί από τις 1/7/2014 µέχρι και τις 

5/9/2014. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή, όχι αργότερα από την 5
η
 

Σεπτεµβρίου και ώρα 13:00 µµ. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν 

υπόψη. Οι απαντήσεις θα δηµοσιευτούν αυτούσιες και επωνύµως. Σε 

περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει 

να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, προκειµένου να µην δηµοσιευθούν.   

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε την τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 

677/03/2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισµού ∆ιαχείρισης 

και Εκχώρησης των  Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 

Αριθµοδότησης», όπως ισχύει.  

 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι  

Αττική  

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : Numbering@eett.gr. 

Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται 

από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, 
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οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου στη διεύθυνση: Numbering@eett.gr . 

Επισηµαίνεται ότι, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ∆ηµόσιας 

∆ιαβούλευσης και την επεξεργασία των σχολίων, στο Φύλλο της Κυβερνήσεως 

θα δηµοσιευτεί ενιαίο κωδικοποιηµένο κείµενο µε ενσωµατωµένες όλες τις 

τροποποιήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί.    

 

Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ, ως προς το περιεχόµενο της 

ρύθµισης που θα επακολουθήσει. 
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IΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 «Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης 

των Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 

Αριθµοδότησης», όπως ισχύει 

 

 

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 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, όπως ισχύει τροποποιηθείς µε το Ν.4146/2013 “∆ιαµόρφωση 

Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και 

Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις”, ιδίως το άρθρο 58, παρ. 3 

αυτού, (ΦΕΚ 90/Α/18-4-2013),  

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.: 677/03/2013 “Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης των  

Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης” (ΦΕΚ 

170/Β/31-1-2013), ως ισχύει τροποποιηθείσα µε τις Αποφάσεις της 

ΕΕΤΤ ΑΠ.: 685/016/12-3-2013 (ΦΕΚ 734/Β/29-3-2013) και 698/24/25-

7-2013 (ΦΕΚ 2233/Β/10-9-2013), 

 

δ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/115/11-7-2013 "Τροποποίηση και 

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του Κανονισµού της Φορητότητας 

Αριθµών στην Ελληνική Αγορά" (ΦΕΚ 1873/Β/2013), όπως ισχύει, 

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

∆ιαδικασίας ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης» (ΦΕΚ314/Β/16.03.2006), 
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στ. το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 

εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 

 

 

 

Εισηγείται : 

 

Άρθρο 1 

Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 677/03/2013  

 

Την τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ:. 677/03/2013 «Τροποποίηση 

και κωδικοποίηση του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης των  

Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης», όπως ισχύει, ως 

ακολούθως: 

 

1. Η παράγραφος 3, του άρθρου 9 τροποποιείται ως εξής: 

 

«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. Το υπόλοιπο οφειλόµενο ποσό 

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

δόσεις, εκτός εάν η ΕΕΤΤ µε αιτιολογηµένη απόφασή της και λαµβάνοντας 

υπόψη τις ειδικές συνθήκες της συγκεκριµένης περίπτωσης και κατόπιν 

σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, αποφασίσει να καθορίσει  

διαφορετικά το ύψος και τον αριθµό των δόσεων. 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 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 



 

 6

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 στην παρούσα 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.»   

 

 

 

2. Στον πίνακα της παραγράφου 4, του άρθρου 9 προστίθενται 

επιπλέον σειρές ως εξής: 

 

Κατηγορίες αριθµών 
Εφάπαξ τέλη 

εκχώρησης ανά αριθµό 

(σε Ευρώ) 

Τέλη χρήσης ανά 

αριθµό (σε Ευρώ) για 

κάθε ηµερολογιακό 

έτος 

Σύντοµοι Κωδικοί Υπηρεσιών 

Σύντοµων Μηνυµάτων 

/Πολυµεσικών Μηνυµάτων 

σειρών 190-196, 54 

300 1.000 

Σύντοµοι κωδικοί για εράνους 300 250 

 

 

 

3. Η παράγραφος 18, εδάφιο (i), του Τµήµατος Α, του άρθρου 10 

τροποποιείται, ως εξής: 

 

«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 πάροχο . Σε περίπτωση που έχει γίνει 
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φορητότητα του αριθµού, η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον πάροχο στον οποίο 

έχει µεταφερθεί µε φορητότητα ο εν λόγω αριθµός.» 

 

4. Η παράγραφος 5, του Τµήµατος Ε, του άρθρου 10 τροποποιείται, ως 

εξής: 

 

«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 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.» 

 

5. Η παράγραφος 9, του Τµήµατος Ε, του άρθρου 10 τροποποιείται, ως 

εξής: 
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«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). 

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. Οι σύντοµοι κωδικοί της σειράς 198 εκχωρούνται ως 5ψήφιοι 

σύντοµοι κωδικοί για την παροχή υπηρεσιών πολυµεσικής 

πληροφόρησης που αφορούν αποκλειστικά σε εράνους για κοινωφελείς 

σκοπούς. Οι υπηρεσίες µπορεί να παρέχονται µέσω φωνής ή/ και   

σύντοµων µηνυµάτων/ πολυµεσικών µηνυµάτων  (SMS/MMS).  

ε.  Οι σύντοµοι κωδικοί των σειρών 190-196, 198 και 54 εκχωρούνται 

δευτερογενώς από τους παρόχους µόνο σε παρόχους που λειτουργούν 

υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την παροχή υπηρεσιών πολυµεσικής 

πληροφόρησης.» 

 

 

6. Η παράγραφος 16 , του Τµήµατος Ε,  του άρθρου 10,  τροποποιείται 

ως εξής: 

 

«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.»  
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Άρθρο 2 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

Η τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 9 (παράγραφος 1 του άρθρου 1 

της παρούσας απόφασης) τίθεται σε ισχύ από 1/1/2015.  

 

 

 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 
 

Η ισχύς της Απόφασης που θα εκδοθεί αρχίζει µε τη δηµοσίευσή της στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση που θα εκδοθεί να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 


