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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. ∆ιάρκεια ισχύος των δικαιωµάτων χρήσης των αριθµοδοτικών πόρων 

2. Τρόπος καταβολής των τελών και εκχώρησης και χρήσης 

αριθµοδοτικών πόρων 

3. Μορφή και τρόπος εκχώρησης προθεµάτων φορητότητας 

 

ΙI. ∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης 

Με την παρούσα δηµόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δηµοσιεύει προτεινόµενο 

σχέδιο τροποποίησης 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 24/2/2014 µέχρι και τις 

26/3/2014. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή όχι αργότερα από την 26
η
 

Μαρτίου 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. 
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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: 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 566/016/3.06.2010 «Τροποποίηση και 

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του Κανονισµού της Φορητότητας 

Αριθµών στην Ελληνική Αγορά», (ΦΕΚ 967/Β/2010), όπως ισχύει 

τροποποιηθείσα µε τις υπ’ αριθ. ΑΠ. 586/06/30−11−2010 (ΦΕΚ 
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2052/Β/2010) και ΑΠ. ΕΕΤΤ 598/10/31-3-2011 (ΦΕΚ 987/Β/2011) 

Αποφάσεις της ΕΕΤΤ,  

 

ε. 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, 

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

∆ιαδικασίας ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης» (ΦΕΚ314/Β/16.03.2006), 

ζ. 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. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7, του άρθρου 3, διαγράφεται.  

 

2. Η παράγραφος 10 τους άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής: 

 

«10.  Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 8 της παρούσας, η 

πρωτογενής εκχώρηση αριθµοδοτικών πόρων ισχύει έως την προθεσµία 

καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης του επόµενου έτους. Τα δικαιώµατα 

χρήσης ανανεώνονται αυτόµατα µε την καταβολή των ετησίων τελών χρήσης 

από τον υπόχρεο εντός της προθεσµίας καταβολής ή στο πλαίσιο 

διακανονισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9. Σε περίπτωση 

ανάκλησης της Γενικής Άδειας ή παύσης εργασιών ή µε οποιοδήποτε τρόπο 

διακοπής δραστηριότητας των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που λειτουργούν υπό καθεστώς 

Γενικής Άδειας, µε απόφαση της ΕΕΤΤ καταργείται η απόφαση µε την οποία 

εκχωρήθηκαν οι  αριθµοδοτικοί πόροι.»  
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3. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 προστίθεται εδάφιο (ε) ως εξής: 

 

«ε. Αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασµό της 

ΕΕΤΤ των τελών εκχώρησης και των ετήσιων τελών χρήσης για το πρώτο έτος 

που αντιστοιχεί στους αιτούµενους  αριθµοδοτικούς πόρους».  

 

4. Στο άρθρο 5 προστίθενται οι παράγραφοι 2 και 6 ως εξής: 

 

«2. Εάν εντός δεκαπέντε ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή της αίτησης 

δεν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής αιτήσεων αντίγραφο 

κατάθεσης του συνόλου των τελών, η αίτηση θεωρείται ανυπόστατη και δεν 

παράγει καµία έννοµη συνέπεια. Σε περίπτωση ανυπόστατης αίτησης 

ενηµερώνεται ο αιτών και η αίτηση διαγράφεται. 

6. ∆ε γίνονται δεκτές αιτήσεις εκχώρησης αριθµοδοτικών πόρων νέων 

παρόχων πριν την συµπλήρωση έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία ανάκλησης 

ή κατάργησης της προηγούµενης πρωτογενούς εκχώρησης των αριθµοδοτικών 

πόρων.»  

 

5. Το εδάφιο (ι) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 διαγράφεται.  

 

6. Στο άρθρο 6 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: 

 

«6. (i) Η ισχύς της εκχώρησης αριθµοδοτικών πόρων άρχεται από την 

ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης της ΕΕΤΤ εκχώρησης των αριθµοδοτικών 

πόρων και διαρκεί έως την εκπνοή της προθεσµίας καταβολής των ετήσιων 

τελών χρήσης του επόµενου έτους. Τα δικαιώµατα χρήσης ανανεώνονται µε 

την καταβολή των ετησίων τελών χρήσης από τον υπόχρεο εντός της 

ορισθείσης στο άρθρο 9, παρ. 2 της παρούσας, προθεσµίας καταβολής ή στο 

πλαίσιο διακανονισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 και διαρκούν 

έως την εκπνοή της προθεσµίας καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης του 

επόµενου έτους. Σε περίπτωση µη καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης εντός 

των προβλεπόµενων προθεσµιών δεν ανανεώνεται η ισχύς των εκχωρηµένων 

αριθµοδοτικών πόρων, ο υπόχρεος χάνει κάθε δικαίωµα επί των εκχωρηµένων 

αριθµοδοτικών πόρων και οι αριθµοδοτικοί πόροι είναι διαθέσιµοι προς 

εκχώρηση από τρίτους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Στην 

περίπτωση αυτή εκδίδεται αιτιολογηµένη Απόφαση της ΕΕΤΤ περί λήξης της 

ισχύος οπότε και µη ανανέωσης των αριθµοδοτικών πόρων.   

(ii) Σε περίπτωση  που τα ετήσια τέλη χρήσης καταβάλλονται στο πλαίσιο 

διακανονισµού, εάν δεν τηρηθούν οι προθεσµίες περί διακανονισµού, όπως 

προβλέπονται στην παρούσα, παύει η ισχύς των εκχωρηµένων αριθµοδοτικών 

πόρων. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται Απόφαση της ΕΕΤΤ περί παύσης 

ισχύος των αριθµοδοτικών πόρων από την ΕΕΤΤ. Ο υπόχρεος χάνει κάθε 

δικαίωµα επί των αριθµοδοτικών πόρων, οι οποίοι είναι πλέον διαθέσιµοι προς 

εκχώρηση από τρίτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 
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(iii) Για τις περιπτώσεις µη ανανέωσης, λήξης ή παύσης της ισχύος της 

εκχώρησης των αριθµοδοτικών πόρων, ο υπόχρεος ενηµερώνει τους χρήστες 

των σχετικών αριθµοδοτικών πόρων για την επικείµενη διακοπή των 

υπηρεσιών και την δυνατότητα µεταφοράς του αριθµού σε άλλο πάροχο. Για 

διάστηµα κατά ανώτατο όριο 6 µηνών από την ηµεροµηνία υποχρέωσης 

καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης, η δροµολόγηση των κλήσεων προς 

τους αριθµοδοτικούς πόρους των οποίων η εκχώρηση δεν έχει ανανεωθεί ή 

έχει παύσει η ισχύς της εκχώρησης αυτών, βαρύνει όλους τους εµπλεκόµενους 

φορείς, προκειµένου να διασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή ενόχληση των 

τελικών χρηστών.   

(iv) Σε περίπτωση που οι τελικοί χρήστες επιθυµούν τη διατήρηση των 

αριθµών τους σε άλλον πάροχο, εφαρµόζεται η ίδια διαδικασία που ισχύει και 

στην περίπτωση της παραγράφου 16, του άρθρου 10, του Τµήµατος Α, της 

παρούσας. 

(v) Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα ετήσια τέλη χρήσης και δεν 

ανανεωθεί η διάρκεια των αριθµοδοτικών πόρων, εάν ο υπόχρεος επιθυµεί την 

εκ νέου εκχώρηση των αριθµοδοτικών πόρων προβαίνει σε νέα αίτηση 

εκχώρησης για την οποία εφαρµόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις της 

παρούσας.»  

 

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του κανονισµού τροποποιείται ως εξής: 

 

«2. Τα τέλη καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασµό που τηρεί η ΕΕΤΤ.  

Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί επιστρέφονται στον αιτούντα τα 

ετήσια τέλη χρήσης. Τα τέλη εκχώρησης αφορούν στην εξέταση της αίτησης 

και δεν επιστρέφονται. 

Εάν η ηµεροµηνία εκχώρησης είναι προγενέστερη της 1ης Ιουλίου εκάστου 

έτους τα τέλη χρήσης για το πρώτο ηµερολογιακό έτος καταβάλλονται εξ 

ολοκλήρου. Εάν η ηµεροµηνία εκχώρησης είναι µεταγενέστερη της 30ής 

Ιουνίου τα τέλη χρήσης για το πρώτο ηµερολογιακό έτος ανέρχονται στο 50% 

των ετησίων τελών χρήσης.  

Τα ετήσια τέλη χρήσης για κάθε επόµενο ηµερολογιακό έτος καταβάλλονται 

µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του έτους αυτού.  

Για το ηµερολογιακό έτος εντός του οποίου καταργείται ή ανακαλείται η 

Απόφαση της ΕΕΤΤ για εκχώρηση, καταβάλλεται το σύνολο του ποσού των 

προβλεπόµενων ετήσιων τελών χρήσης, εκτός εάν άλλως ορίσει η ΕΕΤΤ µε 

αιτιολογηµένη απόφασή της, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου. Εάν 

υποβληθεί αίτηµα κατάργησης αριθµοδοτικών πόρων µέχρι την ηµεροµηνία 

καταβολής των ετησίων τελών χρήσης, για αυτούς τους αριθµοδοτικούς 

πόρους δεν καταβάλλονται ετήσια τέλη χρήσης, µε την εξαίρεση αριθµών που 

έχουν εκχωρηθεί εντός του ίδιου έτους.»  
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8. 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 Tράπεζας 

της Eλλάδος και δηµοσιεύεται στην Eφηµερίδα 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 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 

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, για τα ποσά που 

καταβάλλονται µετά την 28
η
 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Σε 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 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 προς 

τρίτους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας.»   

 

 

9. Η παράγραφος 8.α. του Τµήµατος Β του άρθρου 10 του κανονισµού 

τροποποιείται ως εξής: 

 

«8. Προθέµατα ∆ροµολόγησης 

α. (Ι) Από τις 2 Νοεµβρίου 2014 και στο εξής, τα προθέµατα δροµολόγησης 

των κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί περιλαµβάνουν την 

ταυτότητα του δικτύου του παρόχου-δέκτη και µπορεί να είναι: 

(i) Μήκους πέντε (5) ψηφίων µε τη µορφή  563wt, w=0−9 και t=0−9.  
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(ii) Μήκους τεσσάρων (4) ψηφίων µε τη µορφή 564w, w=0−9.  

(iii) µήκους τριών (3) ψηφίων µε τη µορφή  5zx, όπου τα δεκαδικά ψηφία zx 

χαρακτηρίζουν τον πάροχο-δέκτη του αριθµού, z= 6,7,8,9 και x=0-9 (εκτός 

των 563 και 564) καθώς επίσης και z=5 µε x=0-5. Ειδικότερα, το πρόθεµα 580 

δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο πάροχο και µπορεί να χρησιµοποιείται για τις 

εσωτερικές ανάγκες δροµολόγησης κάθε δικτύου.  

Η εκχώρηση προθεµάτων δροµολόγησης γίνεται στην πενταψήφια µορφή τους. 

Για την εκχώρηση τετραψήφιων ή τριψήφιων προθεµάτων απαιτείται η 

υποβολή, µε την αίτηση εκχώρησης, αιτιολόγησης για τη χρήση του 

αριθµοδοτικού πόρου. Σε περίπτωση αίτησης εκχώρησης τετραψήφιου ή 

τριψήφιου προθέµατος, η ΕΕΤΤ δύναται να αποφασίσει τη εκχώρηση 

προθέµατος δροµολόγησης διαφορετικής µορφής, σύµφωνα µε τα στοιχεία τα 

οποία υποβάλλονται από τον αιτούντα.   

Τα τέλη εκχώρησης των τετραψήφιων και πενταψήφιων προθεµάτων είναι ίσα 

µε τα τέλη εκχώρησης των τριψήφιων προθεµάτων. Τα τέλη χρήσης των 

τετραψήφιων και πενταψήφιων προθεµάτων είναι ίσα µε το 60% και το 40%, 

αντίστοιχα, των  τελών χρήσης των τριψήφιων προθεµάτων.» 

(ΙΙ) Έως τις 2 Νοεµβρίου 2014, τα προθέµατα δροµολόγησης των κλήσεων 

προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί περιλαµβάνουν την ταυτότητα του 

δικτύου του παρόχου-δέκτη, είναι µήκους τριών (3) ψηφίων και έχουν τη 

µορφή  5zx, όπου τα δεκαδικά ψηφία zx χαρακτηρίζουν τον πάροχο-δέκτη του 

αριθµού, z= 6,7,8,9 και x=0-9 (εκτός του 563 και 564), καθώς επίσης και z=5 

µε x=0-5. Ειδικότερα, το πρόθεµα 580 δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο 

πάροχο και µπορεί να χρησιµοποιείται για τις εσωτερικές ανάγκες 

δροµολόγησης κάθε δικτύου.» 

(ΙΙΙ) Εναλλακτικά, κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των παρόχων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, τα προθέµατα δροµολόγησης των κλήσεων προς αριθµούς που 

έχουν µεταφερθεί µπορεί να περιλαµβάνουν επιπλέον και την ταυτότητα του 

κέντρου µεταγωγής. Στην περίπτωση αυτή είναι µήκους έξι (6) ψηφίων και 

έχουν τη µορφή  5zxyyy, y=0-9, όπου τα δεκαδικά ψηφία yyy αφορούν 

εσωτερικά κάθε δίκτυο και µπορεί να αντιστοιχούν στο ψηφιακό κέντρο στο 

οποίο ανήκει ο συνδροµητής.   

(IV) Προθέµατα δροµολόγησης τα οποία δεν έχουν χρησιµοποιηθεί, όπως 

προκύπτει από την ΕΒ∆ΑΦ, εντός ενός έτους από την εκχώρησή τους 

ανακαλούνται, κατόπιν αιτιολογηµένης Απόφασης της ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ 

ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο Πάροχο τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν την 

έκδοση της ανωτέρω Απόφασής της περί ανάκλησης των µη 

χρησιµοποιούµενων προθεµάτων δροµολόγησης,  

(V) Κάθε πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών δικαιούται την εκχώρηση το 

πολύ ενός προθέµατος δροµολόγησης ανά τύπο δικτύου. Εντός ενός µήνα από 

την δηµοσίευση της παρούσας, πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους 

οποίους έχουν εκχωρηθεί περισσότερα του ενός προθέµατα δροµολόγησης, 

δηλώνουν στην ΕΕΤΤ ποια επιθυµούν να καταργηθούν.» 
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Άρθρο 2 

Μεταβατικές διατάξεις 
 

1. Οι αποφάσεις εκχώρησης αριθµών οι οποίες έχουν εκδοθεί από την 

ΕΕΤΤ και βρίσκονται σε ισχύ, µετατρέπονται σε ορισµένου χρόνου σύµφωνα 

µε τα αναφερόµενα στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.  

2. Ειδικά για το έτος δηµοσίευσης της παρούσας, εάν οι υπόχρεοι δεν 

εξοφλήσουν τα οφειλόµενα ετήσια τέλη χρήσης αριθµοδοτικών πόρων το 

αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από την δηµοσίευση της 

παρούσας, τα δικαιώµατα  χρήσης των αριθµοδοτικών πόρων λήγουν και δεν 

ανανεώνονται ενώ παράλληλα δεν οφείλονται τέλη χρήσης για το έτος 2014.  

 

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. 

 


