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Ι. Πρόλογος 
Η παρούσα δημόσια διαβούλευση αφορά α) στην υποβολή Εισήγησης προς τον 
Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για  την τροποποίηση της Υπουργικής 
Απόφασης υπ’ Αριθμ. Οικ. 26634/924/3-5-2007 «Εθνικό Σχέδιο 
Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών Επικοινωνιών , και β) στην 
τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ Α.Π. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 
«Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του 
Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης». Οι παραπάνω τροποποιήσεις αποσκοπούν 
ιδίως:  
1) στην αύξηση των διαθέσιμων προς εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων σε 

κατηγορίες αριθμών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο,  
2) στην περαιτέρω ρύθμιση της χρήσης αριθμών που αντιστοιχούν σε νέες 

υπηρεσίες, όπως η υπηρεσία των προσωπικών αριθμών, για τις οποίες 
υπάρχει και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους χρήστες,  

3) Στην εισαγωγή ειδικότερων ρυθμίσεων που αφορούν στη χρήση των 
αριθμοδοτικών σειρών 800, 801, 806, 812 και 825,  

4) στην εισαγωγή της νέας δυνατότητας Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων 
Αριθμοδότησης στην ΕΕΤΤ. 

 
ΙI. Διαδικασία Διαβούλευσης 
Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει προτεινόμενα α) 
σχέδιο εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και β) 
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 2 Ιουλίου 2009 μέχρι και 
τις 3 Αυγούστου 2009. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από 
την 3η Αυγούστου 2009 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: 
Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την υποβολή Εισήγησης προς τον 

Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για  την τροποποίηση της Υπουργικής 
Απόφασης υπ’ Αριθμ. Οικ. 26634/924/3-5-2007 «Εθνικό Σχέδιο 

Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» , καθώς και την 
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τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και 
Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»  
 
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  
ΕΕΤΤ  
Λ. Κηφισίας 60,  
15125 Μαρούσι  
Αττική  
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : Numbering@eett.gr. 
Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης 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  
Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της 
ρύθμισης που θα επακολουθήσει. 
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IΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 
Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών 

για  την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ Αριθμ. Οικ. 
26634/924/3-5-2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» 
 

 
 

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
α. το Νόμο 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες 

Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τo άρθρο 4 παρ. 2, περ. ι και το 
άρθρο 12 εδάφια κα και μα, 

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 
εκάστοτε ισχύει, 

 

Αποφασίζει : 
 

Την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών 
για  την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’αριθμ. οικ  26634/924/3-
5-2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών», με το ακόλουθο περιεχόμενο : 
 

«Άρθρο 1 
Όροι χρήσης αριθμοδοτικών πόρων  

 
 

1. Ο Πίνακας 1: «Σειρές αριθμών του ΕΣΑ με βάση τα πρώτα ψηφία» του 
άρθρου 4 της Υπ. Απόφασης υπ’αριθμ. οικ. 26634/924/3-5-2007 
«Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών» τροποποιείται ως εξής : 

Πίνακας 1: Σειρές αριθμών του ΕΣΑ με βάση τα πρώτα ψηφία 
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Χρήση Σειρές Αριθμών 

Διεθνές Πρόθεμα 00 

Σύντομοι κωδικοί και κωδικοί επιλογής/ προεπιλογής φορέα 1 

Γεωγραφικοί αριθμοί 2 

Αριθμοί δεσμευμένοι για μελλοντική χρήση 3,4 

Αριθμοί Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων και Εταιρικοί Αριθμοί 50 

Σύντομοι Κωδικοί Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων 54 

 
Αριθμοί ή προθέματα δρομολόγησης 

55-59 

Αριθμοί σταθερών ή κινητών υπηρεσιών φωνής μέσω δορυφορικού 
δικτύου 

600 

Αριθμοί υπηρεσιών τηλεειδοποίησης 692 

Αριθμοί κινητών δικτύων ψηφιακών επίγειων συγκαναλικών 
συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών 

696 

Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας 690-1, 693-5, 697-
9, 685-9 

Προσωπικοί αριθμοί 70 

Αριθμοί ατελούς χρέωσης  800 

Αριθμοί μεριζόμενου κόστους 801 

Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,06 Ευρώ/λεπτό 806 

Αριθμοί κλήσεων μέσω καρτών 807 

Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,12 Ευρώ/λεπτό 812 

Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,25 Ευρώ/λεπτό 825 

Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με ανώτατη χρέωση 0,02 
Ευρώ/λεπτό 

896 

Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με χρέωση μεγαλύτερη 
των 0,02 Ευρώ/λεπτό 

899 

Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται σε όλους 901 

Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται 
αποκλειστικά σε ενηλίκους 

909 

 
2. Το άρθρο 4 παρ. 12 της Υπ. Απόφασης υπ’αριθμ. οικ  26634/924/3-5-

2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών» αντικαθίσταται ως εξής : 
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«12. Οι σειρές αριθμών 69Α (Α=0,1,3-5,7-9) και 68Β (Β=5-9) 
χρησιμοποιούνται ως δεκαψήφιοι αριθμοί κινητής τηλεφωνίας (69Α 
ΧΧΧ ΧΧΧΧ, Χ=0-9 και 68Β ΧΧΧ ΧΧΧΧ, Χ=0-9)» 

 

3. Το άρθρο 4 παρ. 16 της Υπ. Απόφασης υπ’αριθμ. οικ 26634/924/3-5-
2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών» αντικαθίσταται ως εξής : 
«16. Η σειρά αριθμών 806 χρησιμοποιείται για δεκαψήφιους μη 
γεωγραφικούς αριθμούς για την  παροχή υπηρεσιών με ανώτατη 
χρέωση 0,06Ευρώ/λεπτό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (806 ΧΧΧ 
ΧΧΧΧ, Χ=0-9). Ειδικότερα, για κλήσεις από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
η λιανική χρέωση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) προκύπτει ως το 
άθροισμα του τέλους τερματισμού σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, όπως 
αυτό ρυθμίζεται με τις εκάστοτε Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, προσαυξημένου 
με το συντελεστή ΦΠΑ, συν 0,06 ευρώ/λεπτό.»  

 
4. Το άρθρο 4 παρ. 18 της Υπ. Απόφασης υπ’αριθμ. οικ 26634/924/3-5-

2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών» αντικαθίσταται ως εξής : 
«18. Η σειρά αριθμών 812 χρησιμοποιείται για δεκαψήφιους μη 
γεωγραφικούς αριθμούς για την παροχή υπηρεσιών με ανώτατη 
χρέωση 0,12 Ευρώ/λεπτό  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (812 ΧΧΧ 
ΧΧΧΧ, Χ=0-9). Ειδικότερα, για κλήσεις από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
η λιανική χρέωση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) προκύπτει ως το 
άθροισμα του τέλους τερματισμού σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, όπως 
αυτό ρυθμίζεται με τις εκάστοτε Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, προσαυξημένου 
με το συντελεστή ΦΠΑ, συν 0,12 ευρώ/λεπτό.» 

 

5. Το άρθρο 4 παρ. 19 της Υπ. Απόφασης υπ’αριθμ. οικ 26634/924/3-5-
2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών» αντικαθίσταται ως εξής : 
«19. Η σειρά αριθμών 825 χρησιμοποιείται για δεκαψήφιους μη 
γεωγραφικούς αριθμούς για την  παροχή υπηρεσιών με ανώτατη 
χρέωση 0,25 Ευρώ/λεπτό  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (825 ΧΧΧ 
ΧΧΧΧ, Χ=0-9). Ειδικότερα, για κλήσεις από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 
η λιανική χρέωση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) προκύπτει ως το 
άθροισμα του τέλους τερματισμού σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, όπως 
αυτό ρυθμίζεται με τις εκάστοτε Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, προσαυξημένου 
με το συντελεστή ΦΠΑ, συν 0,25 ευρώ/λεπτό.» 

 

Άρθρο 2 
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Έναρξη Ισχύος  
 

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 
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ΙV. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 

 
Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός 

Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού 
Σχεδίου Αριθμοδότησης» 

 
 

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
α. το Νόμο 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες 

Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως το άρθρο 12, στοιχείο κα και μα 
καθώς και τα άρθρα 24 και 25 του ως άνω νόμου, 

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 
εκάστοτε ισχύει, 

γ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός 
Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού 
Σχεδίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 1260/Β/2007), όπως εκάστοτε ισχύει, 

δ.  την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006, «Κανονισμός 
Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ314/Β/16.03.2006), 

ε.   το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 
 
 

Αποφασίζει : 
 
Την τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ:.441/121/12-6-2007 
«Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του 
Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης», ως ακολούθως: 
 

 
Άρθρο 1 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 της Απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ. 441/121/12-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των 
Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» 
αντικαθίσταται ως εξής : 
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«Στην περίπτωση που σε κάποιον εκδοχέα είναι εκχωρημένες ομάδες 
των 1.000 αριθμών και δεν έχει περατωθεί η εκχώρηση και των 10 
ομάδων των 1.000 αριθμών που ανήκουν στην ίδια ομάδα των 10.000 
αριθμών (περιπτώσεις ii. και iii. ανωτέρω), τότε ισχύουν τα ακόλουθα :  
α) δεν εκχωρούνται από την ομάδα των 10.000 αριθμών, όπως αυτή 
ορίζεται από τους αριθμούς με όμοια τα πρώτα έξι ψηφία, άλλες 
ομάδες 1.000 αριθμών σε άλλον αιτούντα διαφορετικό από τον εν λόγω 
εκδοχέα,  
β) δεν επιτρέπεται να γίνει εκχώρηση στον εν λόγω εκδοχέα άλλης 
ομάδας 1.000 αριθμών πέραν αυτών που ανήκουν στους 
εναπομείναντες αριθμούς της υπόψη ομάδας των 10.000 αριθμών και 
μέχρι της περατώσεως αυτών, και  
γ) δεν επιτρέπεται να γίνει κατάργηση ομάδας 1.000 αριθμών που 
έχουν εκχωρηθεί στον εν λόγω εκδοχέα πέραν αυτών που ανήκουν 
στην υπόψη ομάδα των 10.000 αριθμών και μέχρι της περατώσεως 
αυτών.»  

 
 
2.     Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου α’, της παραγράφου 1, του άρθρου 4 

της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός 
Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού 
Σχεδίου Αριθμοδότησης» αντικαθίσταται ως εξής: 

 
«Στην περίπτωση που ο υπογράφων την αίτηση για πρωτογενή 
εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων από το ΕΣΑ, η οποία υποβάλλεται 
στην ΕΕΤΤ εντύπως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση 
ηλεκτρονικής υπογραφής, δεν είναι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του 
νομικού ή φυσικού προσώπου, η αίτηση περιλαμβάνει τα στοιχεία 
ταυτότητας του υπογράφοντος την αίτηση φυσικού προσώπου, όπως, 
επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο 
οποίος εξουσιοδοτείται να υπογράψει την αίτηση. Κατατίθεται και το 
συμβολαιογραφικό ή άλλο έγγραφο με το οποίο ο υπογράφων 
εξουσιοδοτείται νόμιμα να καταθέσει την αίτηση.» 

  
3.     Το άρθρο 5 παρ. 1 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 441/121/21-6-2007 

«Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων 
του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Οι αιτήσεις για πρωτογενή εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων από 
το ΕΣΑ κατατίθενται στην ΕΕΤΤ εντύπως ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. Επιπλέον, οι 
αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και  ηλεκτρονικά με την υλοποίηση 
Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων Αριθμοδότησης από 
την ΕΕΤΤ. Κάθε πάροχος έχει δυνατότητα εγγραφής στο ανωτέρω 
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Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων Αριθμοδότησης και 
αποκτά πρόσβαση με την απόκτηση ενός μοναδικού κωδικού 
ονόματος χρήστη  (username) και ενός κωδικού πρόσβασης 
(password). Ο πάροχος είναι υπεύθυνος για την αποκλειστική  χρήση 
των ανωτέρω κωδικών από εξουσιοδοτημένο άτομο μετά από έγγραφη 
υπόδειξη του παρόχου στην ΕΕΤΤ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή ο 
πάροχος οφείλει να αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ΕΕΤΤ και όλα τα 
αναγκαία κατά περίπτωση συνημμένα στη Δήλωση έγγραφα.» 
 

4.     Στο άρθρο 6 παρ. 2 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 441/121/21-6-2007 
«Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων 
του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» προστίθεται σημείο ι ως εξής: 
 
«ι. η αίτηση εκχώρησης υποβλήθηκε από νέο πάροχο πριν την 
συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάκλησης ή 
κατάργησης της προηγούμενης πρωτογενούς εκχώρησης των 
αριθμοδοτικών πόρων.» 

5.     Το άρθρο 8 παρ. 5 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 441/121/21-6-2007 
«Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων 
του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«5. Σε περίπτωση ανακλήσεως, καταργήσεως ή τροποποιήσεως 
αποφάσεως για πρωτογενή εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων, οι πόροι 
αυτοί δεν εκχωρούνται σε νέο πάροχο πριν την πάροδο τουλάχιστον 
έξι μηνών (6) από την ημερομηνία ανάκλησης ή κατάργησης της 
πρωτογενούς εκχώρησης των αριθμοδοτικών πόρων. Κατ’ εξαίρεση 
δεν τηρείται η ανωτέρω προθεσμία στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α. σύντομων κωδικών που παραμένουν εκχωρημένοι και σε άλλους 
παρόχους  
β. καταργηθέντων αριθμών, οι οποίοι θα εκχωρηθούν δευτερογενώς 
από νέο πάροχο στον ίδιο χρήστη και  
γ. σύντομων κωδικών, η χρήση των οποίων καθορίζεται με Αποφάσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εναρμονισμένη χρήση σε όλη την 
Ευρώπη.» 
 

6. Στο άρθρο 10, Τμήμα Α: «Γενικοί Όροι» της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 
441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των 
Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» 
προστίθεται παράγραφος 17,  ως ακολούθως: 
«17. Σε περίπτωση που χρήστης στον οποίο έχει εκχωρηθεί 
δευτερογενώς ομάδα των 10.000 αριθμών  επιθυμεί τη μεταφορά της 
ομάδας αυτής σε άλλον πάροχο (νέος πάροχος), επιτρέπεται, κατόπιν 
αιτήσεως του νέου παρόχου, η κατάργηση της πρωτογενούς 
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εκχώρησης και η εκ νέου εκχώρησή της στο νέο πάροχο. Στην αίτηση 
του νέου παρόχου θα πρέπει να περιλαμβάνεται και σχετική δήλωση 
του χρήστη.»  
 

7. Το άρθρο 10, Τμήμα Β: Όροι χρήσης των μη γεωγραφικών αριθμών 
της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός 
Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού 
Σχεδίου Αριθμοδότησης», σημεία 1, 2, 3 και 5 αντικαθίστανται ως εξής: 

 
 «1. Αριθμοί ατελούς χρέωσης (σειρά 800 του ΕΣΑ):  
α. Επιτρέπεται η ατελής αποστολή/ λήψη σύντομων μηνυμάτων (SMS) 
σε αριθμούς ατελούς χρέωσης.  

  β. Απαγορεύεται να χρεώνεται ο καλών για κλήσεις ή/και 
αποστολή/λήψη σύντομων μηνυμάτων (SMS) σε αριθμούς ατελούς 
χρέωσης, ανεξαρτήτως της ταυτότητας του παρόχου δικτύου ή/και 
υπηρεσιών ή των πελατών της υπηρεσίας.  

 
2. Αριθμοί μεριζόμενου κόστους (σειρά 801 του ΕΣΑ):  
α. Επιτρέπεται η αποστολή/ λήψη σύντομων μηνυμάτων (SMS) από/ 
προς αριθμούς μεριζόμενου κόστους. 
β. Η λιανική χρέωση κλήσης που εκκινεί από σταθερό δίκτυο προς 
αριθμό μεριζόμενου κόστους πρωτογενώς εκχωρημένου σε έναν 
πάροχο/δίκτυο δεν ξεπερνά τη χρέωση που αντιστοιχεί σε κλήση προς 
γεωγραφικό αριθμό του δικτύου του εν λόγω παρόχου/δικτύου εντός 
της ίδιας γεωγραφικής περιοχής.  
γ. Η λιανική χρέωση κλήσης προς αριθμό μεριζόμενου κόστους που 
εκκινεί από κινητό δίκτυο δεν υπερβαίνει τη χρέωση που αντιστοιχεί σε 
κλήση προς γεωγραφικό αριθμό του δικτύου του παρόχου που είναι ο 
εκδοχέας του πρωτογενώς εκχωρηθέντος αριθμού μεριζόμενου 
κόστους.  
δ. Η λιανική χρέωση για αποστολή/ λήψη σύντομου μηνύματος (SMS) 
προς αριθμό μεριζόμενου κόστους  δεν ξεπερνά τη χρέωση που 
αντιστοιχεί σε αποστολή απλού σύντομου μηνύματος προς 
γεωγραφικό αριθμό ή αριθμό κινητής τηλεφωνίας του δικτύου του 
παρόχου που είναι ο εκδοχέας του πρωτογενώς εκχωρηθέντος 
αριθμού μεριζόμενου κόστους.  
ε. Οι εκδοχείς, κατόπιν πράξεως εκχώρησης, των αριθμών  
μεριζόμενου κόστους οφείλουν κατά τη διενέργεια διαφημίσεων των 
υπηρεσιών τους μέσω των ως άνω αριθμών να αναφέρουν με 
ευκρίνεια και σαφήνεια τις χρεώσεις των κλήσεων καθώς και των 
σύντομων μηνυμάτων, εφόσον υπάρχουν, προς τους εν λόγω 
αριθμούς τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. 

 
 

3. Προσωπικοί αριθμοί (σειρά 70):  
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α. Επιτρέπεται η αποστολή/ λήψη σύντομων μηνυμάτων (SMS) από/ 
προς προσωπικούς αριθμούς.  
β. Η λιανική χρέωση κλήσης προς προσωπικούς αριθμούς που εκκινεί 
από σταθερό ή/ και κινητό δίκτυο δεν υπερβαίνει τη χρέωση που 
αντιστοιχεί σε κλήση προς γεωγραφικό αριθμό ή αριθμό κινητής 
τηλεφωνίας. 
γ.  Η λιανική χρέωση για την αποστολή σύντομου μηνύματος (SMS)  
προς προσωπικούς αριθμούς δεν υπερβαίνει τη χρέωση που 
αντιστοιχεί σε αποστολή απλού μηνύματος προς γεωγραφικό αριθμό ή 
αριθμό κινητής τηλεφωνίας.   
δ. Δεν επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης 
μέσω προσωπικών αριθμών.  
ε. Δεν επιτρέπεται ο επιμερισμός εσόδων (revenue sharing) από τη 
χρέωση των κλήσεων ή/ και της αποστολής σύντομων μηνυμάτων  
προς προσωπικούς αριθμούς με οποιονδήποτε τρόπο μεταξύ των 
εκδοχέων της πρωτογενούς και της δευτερογενούς εκχώρησης του 
προσωπικού αριθμού. 

 
5. Αριθμοί των σειρών 806, 812 και 825 
α. Ο φορέας που παρέχει υπηρεσίες μέσω αριθμού των σειρών 806, 
812 και 825 δύναται να παρέχει εν μέρει τις υπηρεσίες του 
χρησιμοποιώντας και υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (SMS) από και 
προς τον εν λόγω αριθμό των σειρών 806, 812 και 825 που του έχει 
εκχωρηθεί. 
β. Οι εκδοχείς, κατόπιν πράξεως εκχώρησης, των αριθμών των σειρών 
806, 812 και 825 οφείλουν κατά τη διενέργεια διαφημίσεων των 
υπηρεσιών τους μέσω των ως άνω αριθμών να αναφέρουν με 
ευκρίνεια και σαφήνεια τις χρεώσεις κλήσεων καθώς και αποστολής/ 
λήψης SMS, εφόσον υπάρχουν, προς τους εν λόγω αριθμούς τόσο 
από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο (εφόσον υφίσταται). 
γ. Ο φορέας στον οποίο έχει δευτερογενώς εκχωρηθεί αριθμός των 
σειρών 806, 812 και 825 έχει το δικαίωμα φορητότητας του αριθμού 
του. 
δ. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων από 
αριθμούς των σειρών 806, 812 και 825. 
ε. Απαγορεύεται η χρήση των αριθμών των σειρών 806, 812 και 825 
για κλήσεις dial-up πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 

 
8. Το πρώτο εδάφιο, του σημείου 8, του Τμήματος Β «Όροι χρήσης των 

μη γεωγραφικών αριθμών», του άρθρου 10 της Απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ. 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των 
Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» 
αντικαθίσταται ως εξής: 
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«α. 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. Ειδικότερα, το πρόθεμα 580 δεν 
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πάροχο και μπορεί να χρησιμοποιείται για 
τις εσωτερικές ανάγκες δρομολόγησης κάθε δικτύου.» 

 
 

Άρθρο 2 
Καταργούμενες Διατάξεις 

 
-Από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη. 
 
 
 
 

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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