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Ο ζύληνκνο θσδηθόο 197, πνπ έρεη σο ζηόρν ηελ παξνρή πξόλνηαο ζε επαίζζεηεο θνηλσληθέο 

νκάδεο ή/θαη άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε έθηαθηε ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή αλάγθε, 

ιεηηνπξγεί ήδε, εδώ θαη ρξόληα, ζην δίθηπν καο θαη παξέρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο, κε αζηηθή 

ρξέσζε.  

 

ύκθσλα κε  ηελ 2002/3-9-2008 Πξάμε ηεο Αξρήο Δηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ 

Επηθνηλσληώλ (Α.Δ.Α.Ε.) γηα ηελ επεμεξγαζία θιήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηώλ ζηνπο αξκόδηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

θνξείο. (ΦΕΚ 1898/17-9-2008) σο ππεξεζία έθηαθηεο αλάγθεο νξίδεηαη ε ««ππεξεζία, ηεο 

νπνίαο ε ελ ιόγσ ηδηόηεηα αλαγλσξίδεηαη από ην θξάηνο, ε νπνία παξέρεη άκεζε θαη ηαρεία 

ζηήξημε ηδίσο ζε θαηαζηάζεηο όπνπ δηαθπβεύνληαη δσέο ή ε θπζηθή αθεξαηόηεηα αηόκσλ, ή 

όπνπ θηλδπλεύνπλ ε δεκόζηα πγεία ή αζθάιεηα, ηα ηδησηηθά ή δεκόζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

ή ην πεξηβάιινλ, ρσξίο ηα πξναλαθεξόκελα λα έρνπλ πεξηνξηζηηθό ραξαθηήξα, θαη 

εμππεξεηείηαη από ηνπο αξηζκνύο θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο.». Ο ΟΣΕ ζεσξεί όηη ε αλαγσγή 

από ηελ ΕΕΣΣ ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 197 ζε αξηζκό θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο, είλαη 

ζύκθσλε κε ηνλ σο άλσ νξηζκό. Θα ζέιακε όκσο λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο.  

 

 Είλαη απηνλόεην όηη ε ρξήζε ελόο ζύληνκνπ θσδηθνύ ν νπνίνο είλαη αηειήο γηα ηνλ 

θαινύληα δηεπθνιύλεη ηελ επίηεπμε ελόο ηόζν ζνβαξνύ θνηλσληθνύ έξγνπ. Ο νξηζκόο, 

όκσο, ελόο αξηζκνύ σο έθηαθηεο αλάγθεο δελ είλαη ν κόλνο ηξόπνο παξνρήο ππεξεζηώλ 

πξνο ην θνηλσληθό ζύλνιν κε αηειή ρξέσζε πξνο ηνλ θαινύληα. Πξνβιέπνληαη ζρεηηθά 

π.ρ. νη αξηζκνί 116ΥΥΥ (2007/116/ΕΚ θαη 2007/698/ΕΚ) πνπ αθνξνύλ ελαξκνληζκέλνπο 

αξηζκνύο γηα ππεξεζίεο θνηλσληθνύ ελδηαθέξνληνο, γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη όηη «ζα 

πξέπεη λα είλαη αξηζκνί αηεινύο θιήζεο, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη ζα ππνρξεώλνληαη νη 

θνξείο εθκεηάιιεπζεο λα αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη ην θόζηνο θιήζεσλ πξνο αξηζκνύο 116.». 

Η εηαηξεία καο, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ ξόινπ καο απέλαληη ζην θνηλσληθό 

ζύλνιν, δηαρξνληθά θαη κε ζπλέπεηα, έκπξαθηα έρεη ζηεξίμεη κε επηρνξεγήζεηο  ππεξεζίεο 

πνπ παξέρνληαη πξνο ηνπο αξηζκνύο 116.  

 

 Ο νξηζκόο ελόο αξηζκνύ σο αξηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο επηθέξεη θόζηε ζηνπο παξόρνπο 

ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ. πγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν 3431/2006 «Οη 

θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο κε ρξήζε ηνπ εληαίνπ επξσπατθνύ αξηζκνύ θιήζεο έθηαθηεο 

αλάγθεο «112», θαζώο θαη άιισλ εζληθώλ αξηζκώλ έθηαθηεο αλάγθεο, όπσο απηνί 

νξίδνληαη από ηελ Ε.Ε.Σ.Σ., πξαγκαηνπνηνύληαη από νπνηνδήπνηε ηειέθσλν 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλνρξήζησλ, αηειώο ζην ζύλνιό ηνπο θαη ρσξίο ππνρξέσζε 

ρξήζεο νπνηνπδήπνηε κέζνπ πιεξσκήο.». Επηπιένλ, ζηελ αλσηέξσ απόθαζε ηεο ΑΔΑΕ, 
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αλαθέξεηαη όηη θνξείο παξνρήο δεκνζίνπ δηθηύνπ ή δηαζέζηκεο ζην θνηλό ππεξεζίαο 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ ζηνπο αξκόδηνπο 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο θνξείο, γηα ηελ απάληεζε ζηηο 

θιήζεηο πξνο ηνπο αξηζκνύο έθηαθηεο αλάγθεο θαη γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο ζέζεο ηνπ 

θαινύληνο.  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη ν νξηζκόο πξόζζεησλ αξηζκώλ σο 

αξηζκώλ θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζύλεζε θαη κόλνλ εθόζνλ 

ζπληξέρνπλ ζνβαξνί θαη ηεθκεξησκέλνη ιόγνη. Εάλ ε Πνιηηεία θξίλεη όηη ζπληξέρνπλ νη σο 

άλσ ιόγνη γηα ηνλ νξηζκό ηνπ 197 σο αξηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο ε εηαηξεία καο ζα 

ππνζηεξίμεη ηελ πξνζπάζεηα απηή. Εμάιινπ, ε εηαηξεία καο, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ 

ξόινπ καο σο «ππεύζπλνπ ελεξγνύ πνιίηε» απέλαληη ζην θνηλσληθό ζύλνιν, δηαρξνληθά θαη 

κε ζπλέπεηα, έκπξαθηα αλαιακβάλεη δξάζε αλαιακβάλνληαο δηάθνξεο δξάζεηο θαη 

πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνύλ ζηε ζηήξημε θαη πξνζηαζία ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ρέζε Επζύλεο». 

 


