
 
 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

 

I. εκείν 2, Άξζξν 3, παξ. 10 

«….ε πξσηνγελήο εθρώξεζε αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ ηζρύεη έσο ηελ πξνζεζκία θαηαβνιήο ησλ 

εηήζησλ ηειώλ ρξήζεο ηνπ επόκελνπ έηνπο. Σα δηθαηώκαηα ρξήζεο αλαλεώλνληαη απηόκαηα κε 

ηελ θαηαβνιή ησλ εηεζίσλ ηειώλ ρξήζεο από ηνλ ππόρξεν εληόο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ή 

ην πιαίζην δηαθαλνληζκνύ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 9…» 

Κξίλνπκε επηβεβιεκέλν κε ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ησλ εηεζίσλ ηειώλ ρξήζεο θαη πξηλ ηελ 

παύζε ηζρύνο ηεο ΑΠ εθρώξεζεο ησλ αξηζκώλ, λα ππάξρεη πξνεγνύκελε ζρεηηθή εηδνπνίεζε από πιεπξάο 

ΕΕΤΤ αλαθνξηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ εμόθιεζε ησλ ηειώλ κεηά ην πέξαο ηεο νξηδόκελεο πξνζεζκίαο, 

θαζώο θαη ηελ επηθείκελε ιήμε ηεο ηζρύνο ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ ζε πεξίπησζε κε εμόθιεζήο ηνπο. 

Παξόιν πνπ νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία βάζεη Καλνληζκνύ, σζηόζν ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζρεηηθή 

πξόλνηα, ώζηε θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ εθ παξαδξνκήο δελ θαηεβιήζε εληόο ηεο πξνζεζκίαο ην πνζό, λα 

ππάξρεη ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη λα δύλαηαη λα θαηαβιεζεί εληόο ελόο εύινγνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο. Ωο εθ ηνύηνπ πξνηείλεηαη λα παξέρεηαη έλα εύινγν δηάζηεκα δύν (2) κελώλ πέξαλ ηεο 

νξηδόκελεο πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο, εληόο ηνπ νπνίνπ ν ππόρξενο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

θαηαβάιεη ηα εηήζηα ηέιε ρξήζεο, ελώ ζα δηαηεξείηαη ζε ηζρύ ε εθρώξεζε ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ.  

 

II. εκείν 4, Άξζξν 5, παξ. 2 & 6 

«2. Δάλ εληόο δεθαπέληε εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δελ ππνβιεζεί 

ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ππνβνιήο αηηήζεσλ αληίγξαθν θαηάζεζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ ηειώλ, ε 

αίηεζε ζεσξείηαη αλππόζηαηε θαη δελ παξάγεη θακία έλλνκε ζπλέπεηα. ε πεξίπησζε 

αλππόζηαηεο αίηεζεο ελεκεξώλεηαη ν αηηώλ θαη ε αίηεζε δηαγξάθεηαη.» 

Θεσξνύκε όηη ην δηάζηεκα πνπ παξέρεηαη γηα ηελ ππνβνιή ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ηνπ αληηγξάθνπ 

θαηάζεζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ ηειώλ, είλαη ηδηαίηεξα κηθξό, ζε ζρέζε δε κε ην δηάζηεκα πνπ ήδε πξνβιέπεηαη 

βάζεη ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζκνύ (εμόθιεζε ζε ηξεηο (3) κήλεο από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο 

εθρώξεζεο ηεο ΕΕΤΤ). Ωο εθ ηνύηνπ ην πξναλαθεξζέλ δηάζηεκα πξνηείλεηαη λα απμεζεί ζε δύν (2) κήλεο.   

«6. Γε γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο εθρώξεζεο αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ λέσλ παξόρσλ πξηλ ηελ 

ζπκπιήξσζε έμη (6) κελώλ από ηελ εκεξνκελία αλάθιεζεο ή θαηάξγεζεο ηεο πξνεγνύκελεο 

πξσηνγελνύο εθρώξεζεο ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ.» 



 
 

 

Θεσξνύκε όηη ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζρεηηθή εμαίξεζε ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έλαο πάξνρνο δελ 

ρξεζηκνπνίεζε πνηέ ην θάζκα, ήηνη δελ ην ελεξγνπνίεζε είηε ζην πιαίζην δεπηεξνγελνύο εθρώξεζεο είηε 

ζην πιαίζην ελεξγνπνίεζεο θάπνηαο ππεξεζίαο. Τν γεγνλόο απηό δύλαηαη λα επηβεβαηώλεηαη κέζσ ζρεηηθήο 

δήισζεο από ηνλ αηηνύληα θαηάξγεζε Πάξνρν.  

 

III. εκείν 6, Άξζξν 6, παξ. 6 

«6. (i) Η ηζρύο ηεο εθρώξεζεο αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ άξρεηαη από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ εθρώξεζεο ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ θαη δηαξθεί έσο ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ησλ εηήζησλ ηειώλ ρξήζεο ηνπ επόκελνπ έηνπο. Σα δηθαηώκαηα ρξήζεο 

αλαλεώλνληαη κε ηελ θαηαβνιή ησλ εηεζίσλ ηειώλ ρξήζεο από ηνλ ππόρξεν εληόο ηεο 

νξηζζείζεο ζην άξζξν 9, παξ. 2 ηεο παξνύζαο, πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ή ζην πιαίζην 

δηαθαλνληζκνύ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 9, θαη δηαξθνύλ έσο ηελ εθπλνή ηεο 

πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ησλ εηήζησλ ηειώλ ρξήζεο ηνπ επόκελνπ έηνπο. ε πεξίπησζε κε 

θαηαβνιήο ησλ εηήζησλ ηειώλ ρξήζεο εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ πξνζεζκηώλ δελ αλαλεώλεηαη 

ε ηζρύο ησλ εθρσξεκέλσλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ, ν ππόρξενο ράλεη θάζε δηθαίσκα επί ησλ 

εθρσξεκέλσλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ θαη νη αξηζκνδνηηθνί πόξνη είλαη δηαζέζηκνη πξνο εθρώξεζε 

από ηξίηνπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο. ηελ πεξίπησζε απηή εθδίδεηαη 

αηηηνινγεκέλε Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ πεξί ιήμεο ηεο ηζρύνο νπόηε θαη κε αλαλέσζεο ησλ 

αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ. 

(ii) ε πεξίπησζε πνπ ηα εηήζηα ηέιε ρξήζεο θαηαβάιινληαη ζην πιαίζην δηαθαλνληζκνύ, εάλ 

δελ ηεξεζνύλ νη πξνζεζκίεο πεξί δηαθαλνληζκνύ, όπσο πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα, παύεη ε 

ηζρύο ησλ εθρσξεκέλσλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή εθδίδεηαη Απόθαζε ηεο 

ΔΔΣΣ πεξί παύζεο ηζρύνο ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ από ηελ ΔΔΣΣ. Ο ππόρξενο ράλεη θάζε 

δηθαίσκα επί ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ, νη νπνίνη είλαη πιένλ δηαζέζηκνη πξνο εθρώξεζε από 

ηξίηνπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο.  

(iii) Γηα ηηο πεξηπηώζεηο κε αλαλέσζεο, ιήμεο ή παύζεο ηεο ηζρύνο ηεο εθρώξεζεο ησλ 

αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ, ν ππόρξενο ελεκεξώλεη ηνπο ρξήζηεο ησλ ζρεηηθώλ αξηζκνδνηηθώλ 

πόξσλ γηα ηελ επηθείκελε δηαθνπή ησλ ππεξεζηώλ θαη ηελ δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ηνπ αξηζκνύ 

ζε άιιν πάξνρν. Γηα δηάζηεκα θαηά αλώηαην όξην 6 κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνρξέσζεο 

θαηαβνιήο ησλ εηήζησλ ηειώλ ρξήζεο, ε δξνκνιόγεζε ησλ θιήζεσλ πξνο ηνπο αξηζκνδνηηθνύο 

πόξνπο ησλ νπνίσλ ε εθρώξεζε δελ έρεη αλαλεσζεί ή έρεη παύζεη ε ηζρύο ηεο εθρώξεζεο απηώλ, 

βαξύλεη όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ειάρηζηε δπλαηή 

ελόριεζε ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ. 



 
 

 

(iv) ε πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί ρξήζηεο επηζπκνύλ ηε δηαηήξεζε ησλ αξηζκώλ ηνπο ζε άιινλ 

πάξνρν, εθαξκόδεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 16, ηνπ 

άξζξνπ 10, ηνπ Σκήκαηνο Α, ηεο παξνύζαο. 

(v) ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαβιεζνύλ ηα εηήζηα ηέιε ρξήζεο θαη δελ αλαλεσζεί ε δηάξθεηα 

ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ, εάλ ν ππόρξενο επηζπκεί ηελ εθ λένπ εθρώξεζε ησλ αξηζκνδνηηθώλ 

πόξσλ πξνβαίλεη ζε λέα αίηεζε εθρώξεζεο γηα ηελ νπνία εθαξκόδνληαη όιεο νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο.» 

Σύκθσλα κε ηελ  παξαπάλσ (ζρ.Ι) ηνπνζέηεζή καο.  

 

IV. εκείν 7, Άξζξν 9, παξ. 2 

«2. Σα ηέιε θαηαβάιινληαη ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ ηεξεί ε ΔΔΣΣ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε απνξξηθζεί επηζηξέθνληαη ζηνλ αηηνύληα ηα εηήζηα ηέιε ρξήζεο. Σα 

ηέιε εθρώξεζεο αθνξνύλ ζηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο θαη δελ επηζηξέθνληαη. 

Δάλ ε εκεξνκελία εθρώξεζεο είλαη πξνγελέζηεξε ηεο 1εο Ινπιίνπ εθάζηνπ έηνπο ηα ηέιε 

ρξήζεο γηα ην πξώην εκεξνινγηαθό έηνο θαηαβάιινληαη εμ νινθιήξνπ. Δάλ ε εκεξνκελία 

εθρώξεζεο είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο 30ήο Ινπλίνπ ηα ηέιε ρξήζεο γηα ην πξώην εκεξνινγηαθό 

έηνο αλέξρνληαη ζην 50% ησλ εηεζίσλ ηειώλ ρξήζεο. 

Σα εηήζηα ηέιε ρξήζεο γηα θάζε επόκελν εκεξνινγηαθό έηνο θαηαβάιινληαη κέρξη ηηο 28 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο απηνύ. 

Γηα ην εκεξνινγηαθό έηνο εληόο ηνπ νπνίνπ θαηαξγείηαη ή αλαθαιείηαη ε Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ γηα 

εθρώξεζε, θαηαβάιιεηαη ην ζύλνιν ηνπ πνζνύ ησλ πξνβιεπόκελσλ εηήζησλ ηειώλ ρξήζεο, 

εθηόο εάλ άιισο νξίζεη ε ΔΔΣΣ κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηεο, κε ηελ επηθύιαμε ηνπ επόκελνπ 

εδαθίνπ. Δάλ ππνβιεζεί αίηεκα θαηάξγεζεο αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ησλ εηεζίσλ ηειώλ ρξήζεο, γηα απηνύο ηνπο αξηζκνδνηηθνύο πόξνπο δελ 

θαηαβάιινληαη εηήζηα ηέιε ρξήζεο, κε ηελ εμαίξεζε αξηζκώλ πνπ έρνπλ εθρσξεζεί εληόο ηνπ 

ίδηνπ έηνπο.» 

Επί ηεο αξρήο ζεσξνύκε όηη ν έιεγρνο από πιεπξάο ΕΕΤΤ θαιύπηεηαη από ηα αληαπνδνηηθά ηέιε πνπ 

θαιείηαη λα θαηαβάιιεη ν Πάξνρνο σο θαλνληζηηθή δξαζηεξηόηεηα. Σπλεπώο δελ ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη 

νηνδήπνηε πεξαηηέξσ δηαρεηξηζηηθό ηέινο ζηνλ Πάξνρν. Σε θάζε πεξίπησζε θξίλνπκε όηη δελ είλαη εύινγν λα 

επσκίδεηαη ν πάξνρνο ην θόζηνο ηνπ ηέινπο εθρώξεζεο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε απόξξηςε δελ έγθεηηαη 

απνθιεηζηηθά ζηα όξηα επζύλεο θαη ειέγρνπ ηνπ. Εηδηθόηεξα ζηελ παξνύζα θάζε ν πάξνρνο δελ είλαη ζε 

ζέζε λα γλσξίδεη κε βεβαηόηεηα όηη ην θάζκα πνπ αηηείηαη δελ έρεη ήδε εθρσξεζεί ή δξνκνινγεζεί πξνο 

εθρώξεζε ζε άιινλ πάξνρν. Σπγθεθξηκέλα δελ είλαη γλσζηό θάζε πόηε επηθαηξνπνηείηαη ην Μεηξών πνπ 



 
 

 

ηεξεί ε Επηηξνπή ζηελ ηζηνζειίδα κε ηα δεζκεπκέλα – εθρσξεκέλα θάζκαηα, θαζώο επίζεο δελ είλαη 

γλσζηή θαη ε ύπαξμε ηπρόλ πξνεγνύκελνπ αηηήκαηνο άιινπ Παξόρνπ γηα ην ίδην θάζκα ην νπνίν ηειεί ππό 

εμέηαζε από ηελ Επηηξνπή. Θεσξνύκε όηη ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ε δπλαηόηεηα 

όηαλ ππνβάιιεηαη αίηεκα γηα θάζκα, ην ζύζηεκα λα ειέγρεη απηόκαηα εάλ εθθξεκεί γηα ην ίδην θάζκα άιιν 

πξνγελέζηεξν αίηεκα θαη λα ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηνλ αηηνύληα Πάξνρν. Πεξαηηέξσ θξίλεηαη επηβεβιεκέλν ε 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ Μεηξώνπ λα γίλεηαη ζε άκεζν ρξόλν κε ηελ έθδνζε λέσλ Απνθάζεσλ εθρώξεζεο.  

 

V. εκείν 8, Άξζξν 9, παξ. 3 

«3. γ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ εηήζησλ ηειώλ ρξήζεο εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηελ 

παξνύζα πξνζεζκηώλ, δελ αλαλεώλεηαη, θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ, ε 

δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εθρώξεζεο ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ ηνπ ππόρξενπ, ν ππόρξενο ράλεη 

θάζε δηθαίσκα επί ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ, νη νπνίνη είλαη πιένλ δηαζέζηκνη πξνο εθρώξεζε 

πξνο ηξίηνπο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο.» 

Σύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ (ζρ.Ι) ηνπνζέηεζή καο.  

 

VI. εκείν 9, άξζξν 10, Σκήκα Β, παξ. 8.α. 

«8. Πξνζέκαηα Γξνκνιόγεζεο 

α. (Ι) Από ηηο 2 Ννεκβξίνπ 2014 θαη ζην εμήο, ηα πξνζέκαηα δξνκνιόγεζεο ησλ θιήζεσλ πξνο 

αξηζκνύο πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπ δηθηύνπ ηνπ παξόρνπ-δέθηε 

θαη κπνξεί λα είλαη: 

(i) Μήθνπο πέληε (5) ςεθίσλ κε ηε κνξθή 563wt, w=0−9 θαη t=0−9. 

(ii) Μήθνπο ηεζζάξσλ (4) ςεθίσλ κε ηε κνξθή 564w, w=0−9. 

(iii) κήθνπο ηξηώλ (3) ςεθίσλ κε ηε κνξθή 5zx, όπνπ ηα δεθαδηθά ςεθία zx ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 

πάξνρν-δέθηε ηνπ αξηζκνύ, z= 6,7,8,9 θαη x=0-9 (εθηόο ησλ 563 θαη 564) θαζώο επίζεο θαη z=5 

κε x=0-5. Δηδηθόηεξα, ην πξόζεκα 580 δελ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν πάξνρν θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο εζσηεξηθέο αλάγθεο δξνκνιόγεζεο θάζε δηθηύνπ. 

Η εθρώξεζε πξνζεκάησλ δξνκνιόγεζεο γίλεηαη ζηελ πεληαςήθηα κνξθή ηνπο. Γηα ηελ 

εθρώξεζε ηεηξαςήθησλ ή ηξηςήθησλ πξνζεκάησλ απαηηείηαη ε ππνβνιή, κε ηελ αίηεζε 

εθρώξεζεο, αηηηνιόγεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ αξηζκνδνηηθνύ πόξνπ. ε πεξίπησζε αίηεζεο 

εθρώξεζεο ηεηξαςήθηνπ ή ηξηςήθηνπ πξνζέκαηνο, ε ΔΔΣΣ δύλαηαη λα απνθαζίζεη ηε εθρώξεζε 

πξνζέκαηνο δξνκνιόγεζεο δηαθνξεηηθήο κνξθήο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία 

ππνβάιινληαη από ηνλ αηηνύληα.  



 
 

 

Σα ηέιε εθρώξεζεο ησλ ηεηξαςήθησλ θαη πεληαςήθησλ πξνζεκάησλ είλαη ίζα κε ηα ηέιε 

εθρώξεζεο ησλ ηξηςήθησλ πξνζεκάησλ. Σα ηέιε ρξήζεο ησλ ηεηξαςήθησλ θαη πεληαςήθησλ 

πξνζεκάησλ είλαη ίζα κε ην 60% θαη ην 40%, αληίζηνηρα, ησλ ηειώλ ρξήζεο ησλ ηξηςήθησλ 

πξνζεκάησλ.» 

(ΙΙ) Έσο ηηο 2 Ννεκβξίνπ 2014, ηα πξνζέκαηα δξνκνιόγεζεο ησλ θιήζεσλ πξνο αξηζκνύο πνπ 

έρνπλ κεηαθεξζεί πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπ δηθηύνπ ηνπ παξόρνπ-δέθηε, είλαη κήθνπο 

ηξηώλ (3) ςεθίσλ θαη έρνπλ ηε κνξθή 5zx, όπνπ ηα δεθαδηθά ςεθία zx ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 

πάξνρν-δέθηε ηνπ αξηζκνύ, z= 6,7,8,9 θαη x=0-9 (εθηόο ηνπ 563 θαη 564), θαζώο επίζεο θαη 

z=5 κε x=0-5. Δηδηθόηεξα, ην πξόζεκα 580 δελ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν πάξνρν θαη κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο εζσηεξηθέο αλάγθεο δξνκνιόγεζεο θάζε δηθηύνπ.» 

(ΙΙΙ) Δλαιιαθηηθά, θαηόπηλ ζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ παξόρσλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ηα 

πξνζέκαηα δξνκνιόγεζεο ησλ θιήζεσλ πξνο αξηζκνύο πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ θαη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θέληξνπ κεηαγσγήο. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη 

κήθνπο έμη (6) ςεθίσλ θαη έρνπλ ηε κνξθή 5zxyyy, y=0-9, όπνπ ηα δεθαδηθά ςεθία yyy 

αθνξνύλ εζσηεξηθά θάζε δίθηπν θαη κπνξεί λα αληηζηνηρνύλ ζην ςεθηαθό θέληξν ζην νπνίν 

αλήθεη ν ζπλδξνκεηήο. 

(IV) Πξνζέκαηα δξνκνιόγεζεο ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, όπσο πξνθύπηεη από ηελ 

ΔΒΓΑΦ, εληόο ελόο έηνπο από ηελ εθρώξεζή ηνπο αλαθαινύληαη, θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο 

Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ. Η ΔΔΣΣ ελεκεξώλεη ηνλ ελδηαθεξόκελν Πάξνρν ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα 

πξηλ ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ Απόθαζήο ηεο πεξί αλάθιεζεο ησλ κε ρξεζηκνπνηνύκελσλ 

πξνζεκάησλ δξνκνιόγεζεο, 

(V) Κάζε πάξνρνο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ δηθαηνύηαη ηελ εθρώξεζε ην πνιύ ελόο 

πξνζέκαηνο δξνκνιόγεζεο αλά ηύπν δηθηύνπ. Δληόο ελόο κήλα από ηελ δεκνζίεπζε ηεο 

παξνύζαο, πάξνρνη ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ εθρσξεζεί πεξηζζόηεξα 

ηνπ ελόο πξνζέκαηα δξνκνιόγεζεο, δειώλνπλ ζηελ ΔΔΣΣ πνηα επηζπκνύλ λα θαηαξγεζνύλ.» 

 

Πξνηείλεηαη, δεδνκέλεο ηεο δπλαηόηεηαο εθρώξεζεο ελόο κόλν πξνζέκαηνο δξνκνιόγεζεο αλά ηύπν 

δηθηύνπ, λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζε έλαλ Πάξνρν λα αηηεζεί λέν πξόζεκα γηα ην δίθηπν ηνπ κε ζθνπό 

ηελ αληηθαηάζηαζε ζε εύινγν ρξόλν πθηζηάκελνπ 3ςεθηνπ πξνζέκαηνο από λέν 4ςεθην ή 5ςεθην. 

Αθνινύζσο θαη κέρξη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ λένπ θάζκαηνο πξνηείλνπκε λα ππάξρεη ζρεηηθή πξόλνηα λα 

δηαηεξείηαη ζε ηζρύ ην παιηό πξόζεκα, ζην πιαίζην νκαιήο κεηάβαζεο θαη απξόζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηθηύνπ.  


