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Ι. Ππόλογορ 

Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ Α.Π. 441/121/21-6-2007 «Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ 

Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο», σο ηζρύεη. Η 

παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε απνζθνπεί , ηδίσο  ζηε ξύζκηζε ζεκάησλ:  

α) θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ,  

β) δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αηηεκάησλ εθρώξεζεο  αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ.  

 

ΙI. Γιαδικαζία Γιαβούλεςζηρ 

Με ηελ παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ε ΔΔΣΣ δεκνζηεύεη πξνηεηλόκελν 

ζρέδην ηξνπνπνίεζεο Καλνληζκνύ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απόςεηο θαη ζρόιηα 

από όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο. Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη 

λα ππνβάιινπλ ηα ζρόιηα ηνπο θάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζηα άξζξα ή 

παξαγξάθνπο πνπ αλαθέξνληαη. 

Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε δηαξθεί από ηηο 8/10/2012 κέρξη θαη ηηο 

5/11/2012. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επσλύκσο, ζηελ Διιεληθή 

γιώζζα, ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή όρη αξγόηεξα από ηελ 11
ε
 

Ννεκβξίνπ 2012 θαη ώξα 13:00 µµ. Σπρόλ αλώλπκεο απαληήζεηο δελ ζα 

ιεθζνύλ ππόςε. Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπηνύλ απηνύζηεο θαη επσλύκσο. ε 

πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη 

λα ηνπνζεηεζνύλ ζε εηδηθό Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκνζηεπζνύλ.   

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε: 

Δημόζια Διαβούλεσζη αναθορικά με ηην ηροποποίηζη ηης ΑΠ. ΕΕΤΤ 

441/121/21-6-2007 «Κανονιζμός Διατείριζης και Εκτώρηζης ηων 

Αριθμοδοηικών Πόρων ηοσ Εθνικού Στεδίοσ Αριθμοδόηηζης», όπως ιζτύει.  

 

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηθιζίας 60,  

15125 Μαρούζι  

Αηηική  

Διεύθσνζη Ηλεκηρονικού Τατσδρομείοσ : Numbering@eett.gr. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο είλαη δπλαηό λα παξέρνληαη 

από ηελ ΔΔΣΣ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

νη νπνίεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη επώλπκα, µόλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: Numbering@eett.gr  

Δπηζεκαίλεηαη όηη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Γεκόζηαο 

Γηαβνύιεπζεο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζρνιίσλ, ζην Φύιιν ηεο Κπβεξλήζεσο 
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ζα δεκνζηεπηεί εληαίν θσδηθνπνηεκέλν θείκελν κε ελζσκαησκέλεο όιεο ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί.    

 

Σν παξόλ θείκελν δελ δεζκεύεη ηελ ΔΔΣΣ, σο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο 

ξύζκηζεο πνπ ζα επαθνινπζήζεη. 
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IΙΙ. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ 

 

ΘΔΜΑ: Σποποποίηζη ηηρ ΑΠ. ΔΔΣΣ 441/121/21-6-2007 «Κανονιζμόρ 

Γιασείπιζηρ και Δκσώπηζηρ ηυν Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος 

Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ»,όπυρ ιζσύει 

 

 

H Δθνική Δπιηποπή Σηλεπικοινυνιών και Σασςδπομείυν (ΔΔΣΣ), 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

 

α. ην Νόκν ηνλ Ν. 4070/2012 “Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, 

Μεηαθνξώλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο’’, (ΦΔΚ 82/Α/10-

04-2012), ηδίσο ην άξζξν 12, ζηνηρεία θα θαη κγ θαη άξζξα 22 θαη 26 

απηνύ, 

β. ηελ ππ’ αξηζ. Οηθ. 26634/924/3-5-2007 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ «Δζληθό ρέδην Αξηζκνδόηεζεο ησλ 

Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 768/Α/2007), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Οηθ. 26073/937/26-5-2010 Απόθαζε 

ηνπ Τθππνπξγνύ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ «Σξνπνπνίεζε 

ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ππ’ αξηζκ. Οηθ. 26634/924/3−5−2007 

Δζληθό ρέδην Αξηζκνδόηεζεο ησλ Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ 

Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 805/Β/9-6-2010) θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. Οηθ. 

20509/541 «Σξνπνπνίεζε ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ππ’ αξηζκ. Οηθ. 

26634/924/3−5−2007 «Δζληθό ρέδην Αξηζκνδόηεζεο ησλ Τπεξεζηώλ 

ειεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ», σο ηζρύεη» (ΦΔΚ 1284/Β/16-6-2011), 

γ. ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 441/121/21-6-2007 «Καλνληζκόο 

Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ 

ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο» (ΦΔΚ 1260/Β/2007), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηηο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 461/059/30-11-2007 «Παξάηαζε ηεο 

εκεξνκελίαο απελεξγνπνίεζεο ησλ ζύληνκσλ θσδηθώλ ππεξεζηώλ 

ζύληνκσλ κελπκάησλ (SMS)/ πνιπκεζηθώλ κελπκάησλ (MMS) πνπ 

ιεηηνπξγνύλ εθηόο ησλ ζεηξώλ 190−195 θαη 54, ηεζείζεο δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 14, παξ.1, ζηνηρ. β. ηε Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 441/121/2007 

Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο  θαη Δθρώξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ 

ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο» (ΦΔΚ 2437/Β/28-12-2007), ΑΠ. 

570/028/8-7-2010 «Σξνπνπνίεζε ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 441/121/21-6-2007 

Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ 

ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο»» (ΦΔΚ 1148/Β/30-7-2010) θαη 

ΑΠ. 634/135/22-12-2011 «Σξνπνπνίεζε ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 441/121/21-6-

2007 «Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθώλ 

Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο»» (ΦΔΚ 266/Β/13-2-

2012), 
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δ.  ηελ απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 566/016/3-6-2010 «Σξνπνπνίεζε θαη 

Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο 

Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά» (ΦΔΚ 967/Β/30.6.2010), όπσο ηζρύεη 

ηξνπνπνηεζείζα κε ηηο απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 586/05/30−11−2010 

(ΦΔΚ 2052/Β/31−12−2010), ΑΠ. ΔΔΣΣ 598/010/31-5-2011 (ΦΔΚ 

967/Β/30−6−2010) θαη ΑΠ. ΔΔΣΣ 586/06/30−11−2010  (ΦΔΚ 

987/Β/26−5−2011) 

ε.   ηελ απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 375/10/14-2-2006 «Καλνληζκόο 

Γηαδηθαζίαο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο» (ΦΔΚ314/Β/16.03.2006), 

ζη.   ην γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο 

βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

 

 

Διζηγείηαι : 

 

Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ:.441/121/12-6-2007 

«Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ 

Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο», όπσο ηζρύεη, σο αθνινύζσο: 

 

 

Άπθπο 1 

 

1. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

« 1. α) Από 15/1/2013, νη αηηήζεηο γηα πξσηνγελή εθρώξεζε αξηζκνδνηηθώλ 

πόξσλ από ην ΔΑ ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ γηα παξόρνπο Ηιεθηξνληθώλ 

Δπηθνηλσληώλ. Γηα ηελ πξόζβαζε ζην σο άλσ ύζηεκα, ν αηηώλ/νύζα 

ππνβάιιεη «Γήισζε Γηαρεηξηζηή» ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Απόθαζε 

ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 586/006/30-11-2012 «Καζνξηζκόο Γήισζεο Γηαρεηξηζηή γηα 

ρξήζε Γηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο ηεο Eζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ» (ΦΔΚ 2052/Β/31-12-2012).  

β) Έσο ηηο 14/1/2013, νη αηηήζεηο γηα πξσηνγελή εθρώξεζε αξηζκνδνηηθώλ 

πόξσλ από ην ΔΑ ππνβάιινληαη ζηελ ΔΔΣΣ εληύπσο ή κέζσ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ κε ρξήζε ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ή  κέζσ ηνπ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ γηα παξόρνπο Ηιεθηξνληθώλ 

Δπηθνηλσληώλ.» 

 

2. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 5 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
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 «4. ε πεξίπησζε κεηαθνξάο νκάδαο αξηζκώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 

παξάγξαθνο β ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 566/016/3-6-2010 «Σξνπνπνίεζε 

θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο 

Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά» (ΦΔΚ 967/Β/30.6.2010), ν πάξνρνο πξνο ηνλ 

νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη κεηαθνξά ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ, ελεκεξώλεηαη 

από ηελ ΔΔΣΣ γηα ηελ επηθείκελε κεηαθνξά. Ο πάξνρνο είλαη δπλαηόλ λα 

εθθξάζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ κέζα ζε δηάζηεκα ελόο (1) κήλα από ηελ 

ελεκεξσηηθή επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ. ε πεξίπησζε κε απάληεζεο θξίλεηαη όηη ν 

πάξνρνο απνδέρεηαη ηε κεηαθνξά ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ.» 

 

3. Η παξάγξαθνο 3β ηνπ άξζξνπ 9 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«β. Καηόπηλ εγγξάθνπ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ/ππόρξενπ, είλαη δπλαηή 

ε θαηαβνιή ησλ εηήζησλ ηειώλ ρξήζεο αξηζκώλ ζην πιαίζην ζπκθσλίαο 

δηαθαλνληζκνύ κε ηελ ΔΔΣΣ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ δηαθαλνληζκνύ, ν 

ελδηαθεξόκελνο /ππόρξενο νθείιεη λα θαηαβάιεη ην 30% ησλ δηνηθεηηθώλ 

ηειώλ κε ηελ αίηεζε δηαθαλνληζκνύ. Σν ππόινηπν νθεηιόκελν πνζό δύλαηαη 

λα θαηαβιεζεί από ηνλ ππόρξεν ζε  έσο έμη (6) ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο, 

εθηόο εάλ ε  ΔΔΣΣ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο θαη θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ απνθαζίζεη λα θαζνξίζεη  δηαθνξεηηθά ην ύςνο θαη ηνλ 

αξηζκό ησλ δόζεσλ. Η θαηαβνιή ησλ εηήζησλ ηειώλ ρξήζεο κε δηαθαλνληζκό 

επηβαξύλεη ηνλ ππόρξεν κε ηόθνπο ππεξεκεξίαο,  νη νπνίνη ππνινγίδνληαη, 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5, γηα ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη κεηά ηελ 30ε 

Ινπλίνπ. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηνπ ζπκθσλεζέληνο δηαθαλνληζκνύ, ν 

ππόρξενο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη εθάπαμ ην ζύλνιν ηνπ νθεηιόκελνπ 

πνζνύ, εθηόο εάλ άιισο απνθαζίζεη ε ΔΔΣΣ κε εηδηθώο αηηηνινγεκέλε 

απόθαζή ηεο. Η ΔΔΣΣ ζε θάζε πεξίπησζε δύλαηαη λα αζθήζεη ηηο εθ ηνπ 

άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4070/2012 αξκνδηόηεηέο ηεο.» 

 

 

4. Σν εδάθην γ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10, ηκήκα Δ ηξνπνπνηείηαη σο 

εμήο: 

 

«γ. Ο θνξέαο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο κέζσ εθρσξεζέληνο ζύληνκνπ 

θσδηθνύ 14ΥΥΥ, δύλαηαη λα παξέρεη ελ όισ ή ελ κέξεη ηηο ππεξεζίεο 

γηα ηηο νπνίεο ηνπ εθρσξήζεθε ν ελ ιόγσ ζύληνκνο θσδηθόο 

ρξεζηκνπνηώληαο θαη ππεξεζίεο ζύληνκσλ κελπκάησλ/πνιπκεζηθώλ 

κελπκάησλ (SMS/MMS) από θαη πξνο ηνλ ελ ιόγσ ζύληνκν θσδηθό 

14ΥΥΥ πνπ ηνπ έρεη εθρσξεζεί.»  

 

5. Η παξάγξαθνο 17 ηνπ άξζξνπ 10, ηκήκα Δ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
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«17. Ο εθδνρέαο ζύληνκνπ θσδηθνύ θαηόπηλ δεπηεξνγελνύο εθρώξεζεο, έρεη 

δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε κεηαθνξά ηνπ ζύληνκνπ θσδηθνύ ζε άιινλ πάξνρν, 

ππό ηνλ όξν όηη δελ ππάξρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ηνλ εθδνρέα 

πξσηνγελνύο εθρώξεζεο γηα ηνλ θσδηθό απηό. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε ΔΔΣΣ 

πξνο επίηεπμε ηεο αδηάθνπεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο δύλαηαη λα επηηξέςεη ηελ 

παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ θσδηθνύ ζε δύν παξόρνπο γηα δηάζηεκα δύν 

εβδνκάδσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθνξά ηεο πξσηνγελνύο εθρώξεζεο 

γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ σο άλσ δηαδηθαζία δελ θαηαβάιινληαη ηέιε ρξήζεο 

από ην λέν πάξνρν γηα ην έηνο θαηά ην νπνίν γίλεηαη ε εθρώξεζε, εθόζνλ ε 

θαηάξγεζε ηεο πξσηνγελνύο εθρώξεζεο θαη ε εθ λένπ εθρώξεζε 

πξαγκαηνπνηνύληαη κέζα ζην ίδην έηνο. Γηα ην εκεξνινγηαθό έηνο εληόο ηνπ 

νπνίνπ θαηαξγείηαη ε εθρώξεζε ηνπ ζύληνκνπ θσδηθνύ ν εθδνρέαο θαηόπηλ 

πξσηνγελνύο εθρώξεζεο από ηνλ νπνίν κεηαθέξεηαη ν ζύληνκνο θσδηθόο, 

θαηαβάιεη ην ζύλνιν ησλ πξνβιεπόκελσλ εηήζησλ ηειώλ ρξήζεο.» 

 

 

 

Άπθπο 2 

Έναπξη ιζσύορ 

 

Η ηζρύο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο αξρίδεη κε ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Η παξνύζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 


