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Σηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο Forthnet ζηε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε ηεο 

ΕΕΤΤ αλαθνξηθά κε ηελ Τξνπνπνίεζε ηεο ΑΠ ΕΕΤΤ 441/121/21-06-2007 

"Καλνληζκόο Δηαρείξηζεο θαη Εθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Εζληθνύ 

Σρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο”, όπσο ηζρύεη, δηαηππώλνπκε ηηο θάησζη παξαηεξήζεηο. 

 

Γηα ηελ εηαηξεία Forthnet A.E. 
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Η εηαηξεία Forthnet κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΕΕΤΤ 48407/24.11.2010 επηζηνιή ηεο 

είρε επηζεκάλεη ζηελ ΕΕΤΤ ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ «Καλνληζκνύ Δηαρείξηζεο 

θαη Εθρώξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Εζληθνύ Σρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο», 

ώζηε απηόο λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηελ αγνξά κε ηελ 

εηζαγσγή θαη επξεία ρξήζε από ην θαηαλαισηηθό θνηλό ηεο δπλαηόηεηαο παξνρήο 

ππεξεζηώλ αδεζκνπνίεηεο πξόζβαζεο ζηνλ ηνπηθό βξόρν ζε ζπλδπαζκό κε ηε 

θνξεηόηεηα αξηζκώλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηαξεία Forthnet αηηήζεθε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ 

Καλνληζκνύ πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ιόγσ ηεο επξύηαηεο ρξήζεο ηεο 

θνξεηόηεηαο αξηζκώλ από πάξνρν ζε πάξνρν, ε κεηαθνξά αξηζκνύ από έλα ρξήζηε-

εθδνρέα δεπηεξνγελνύο εθρώξεζεο (θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν) ζε άιιν ρξήζηε 

(θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν) κε ζπκθσλία ησλ σο άλσ κεξώλ, ε νπνία ζα δύλαηαη  λα 

δηαζθαιηζηεί όρη κόλν από ηνλ πάξνρν ζηνλ νπνίν έρεη πξσηνγελώο εθρσξεζεί ν 

αξηζκόο αιιά θαη από ηνλ πάξνρν ζηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη αίηεκα θνξεηόηεηαο 

αξηζκνύ ή ε θνξεηόηεηα αξηζκνύ ιεηηνπξγεί ήδε.  

Η πξνζζήθε ηεο παξαγξάθνπ 17 ζην Τκήκα Α: Γεληθνί Όξνη ηνπ άξζξνπ 10 ηελ 

νπνία εηζεγείηαη ε ΕΕΤΤ δελ δίλεη νπζηαζηηθή ιύζε ζην πξόβιεκα πνπ έρεη 

αλαθύςεη, θαζώο πξνβιέπεη όηη ηε δηαδηθαζία θαη ζπκθσλία κεηαθνξάο αξηζκνύ 

κεηαμύ ηνπ ρξήζηε-εθδνρέα δεπηεξνγελνύο εθρώξεζεο θαη ηνπ λένπ ρξήζηε ζα 

δηαζθαιίδεη ν πάξνρνο ζηνλ νπνίν πξσηνγελώο έρεη εθρσξεζεί ν αξηζκόο. Θεσξνύκε 

όηη ε ζπκθσλία κεηαμύ ηνπ ρξήζηε-εθδνρέα δεπηεξνγελνύο εθρώξεζεο αξηζκνύ θαη 

ηνπ λένπ ρξήζηε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αξηζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη ηζρπξή θαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ απηή δηαζθαιίδεηαη από ηνλ πάξνρν ζηνλ νπνίν κεηαθέξζεθε κε 

θνξεηόηεηα θαη είλαη ελεξγόο ν ππό εθρώξεζε αξηζκόο.  



 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζζήθε παξαγξάθνπ 6 ζην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνύ, ε εηαηξεία 

Forthnet θξίλεη ζθόπηκν ν πάξνρνο ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη κε απόθαζε ηεο ΕΕΤΤ, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 παξ. 1(β) ηεο ΑΠ ΕΕΤΤ 566/016/3.6.2010 «Τξνπνπνίεζε 

θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ 

ζηελ Ειιεληθή Αγνξά», όπσο ηζρύεη, λα εθρσξεζεί νκάδα αξηζκώλ λα ελεκεξώλεηαη 

πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο εθρώξεζεο θαη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εθθξάζεη 

ηπρόλ αληηξξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθρώξεζε, ηδηαηηέξσο εάλ ε εθρώξεζε απηή 

είλαη επαρζήο γηα ηνλ ίδην.        

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, θξίλνπκε αλαγθαίν ε ΕΕΤΤ λα πξνρσξήζεη ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ Καλνληζκνύ, ιακβάλνληαο ππόςηλ ηηο ζέζεηο ηεο 

εηαηξείαο καο, ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ελ γέλεη ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο αξηζκνύ από 

ηνλ ρξήζηε-εθδνρέα δεπηεξνγελνύο εθρώξεζεο πξνο ηνλ ρξήζηε λέν εθδνρέα ηνπ 

αξηζκνύ, πξνο όθεινο θαη κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή ηαιαηπσξία ησλ θαηαλαισηώλ 

αιιά θαη λα απνθεπρζεί ηπρόλ αδηθαηνιόγεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ παξόρσλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξγεζεο νκάδαο αξηζκώλ από ηνλ πάξνρν ζηνλ νπνίν έρνπλ 

πξσηνγελώο εθρσξεζεί θαη κεηαθνξάο ηνπο ζε άιινπο παξόρνπο ζηνπο νπνίνπο 

κέρνπλ κεηαθεξζεί κε θνξεηόηεηα νη αξηζκνί απηνί.  

 

            


