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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.
Παραηηρήζεις επί ηων θεμάηων ηης Δημόζιας Διαβούλεσζης
Με ην παξόλ, ε Δηαηξεία καο ππνβάιεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρόιηά ηεο ζηε
Γημόζια Γιαβούλεσζη αναθορικά με ηην ηροποποίηζη ηης ΑΠ.ΔΔΤΤ 441/121/21-62007 «Κανονιζμός Γιατείριζης και Δκτώρηζης ηων Αριθμοδοηικών Πόρων ηοσ
Δθνικού Στεδίοσ Αριθμοδόηηζης», όπως ιζτύει καθώς και παραθέηει κάποια λοιπά
ζτεηικά θέμαηα προς ρύθμιζη προς ηην Αρτή ζας.
01.Σπκθσλνύκε κε ηε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε.
02. Δθόζνλ ην άξζξν 10 θέξεη ήδε παξάγξαθν ππ’ αξηζκ. 17, θαηόπηλ ηεο
πξνεγνύκελεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνύ, δηα ηεο ππ΄ αξηζκ. 570/028/2010 ΑΠ
ΔΔΤΤ (ΦΔΚ 1148/Β/30-7-2010), ε λέα παξάγξαθνο πξέπεη λα αλαξηζκεζεί σο 18.
Όζνλ αθνξά ζην εδάθην 1), θαιόλ ζα είλαη λα πξνβιεθζεί όηη ε δεπηεξνγελήο
εθρώξεζε ζηνλ λέν ρξήζε ζα δύλαηαη λα ιάβεη ρώξα ηαπηόρξνλα κε ηελ ζπκθσλία
κεηαθνξάο κε ηνλ πθηζηάκελν ρξήζηε. Καηά ηνλ ηξόπν απηό, ζα είλαη εθηθηή ε
ζώξεπζε ησλ δύν ζπκβάζεσλ/δηθαηνπξαμηώλ ζην ίδην έγγξαθν (π.ρ. αίηεζε
κεηαβίβαζεο ζύλδεζεο).
Όζνλ αθνξά ζην εδάθην 2) κπνξεί λα πξνζηεζεί ν όξνο «ρσξίο ηελ ηήξεζε
νπνηαζδήπνηε πεξαηηέξσ δηαηύπσζεο, κε ηελ επηθύιαμε/πξνϋπόζεζε ηεο
πξνζθόκηζεο ησλ ζρεηηθώλ απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ
Όζνλ αθνξά ζην εδάθην 3) ζε ζρέζε κε ηε δπλαηόηεηα «νπνηνπδήπνηε» εθ ησλ
λνκίκσλ θιεξνλόκσλ λα αηηεζνύλ ηε κεηαθνξά ηνπ αξηζκνύ, ζεσξνύκε όηη είλαη
ζθόπηκν λα ηεζεί ε πξνϋπόζεζε «εθόζνλ απνδεηθλύεηαη όηη ήηαλ ρξήζηεο ηνπ
αξηζκνύ, ιόγσ ζπκβίσζεο κε ηνλ ζαλόληα ή γηα ηελ πεξίπησζε επαγγεικαηηθήο
ρξήζεο ζπλεξγάδνληαλ κε ηνλ ζαλόληα ζηνλ ίδην επαγγεικαηηθό ρώξν». Άιισο, ε
πξνϋπόζεζε απηή κπνξεί λα απνηειεί ηε βάζε επίιπζεο δηαθνξώλ πνπ ηπρόλ ζα
αλαθύςνπλ από ηελ εκθάληζε πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο θιεξνλόκσλ (πνπ είηε δνύζαλ
καδί κε ηνλ ζαλόληα είηε δελ θαηνηθνύζαλ ζηνλ ίδην ρώξν). Δμππαθνύεηαη όηη ζε
πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη ζρεηηθή πξόβιεςε ζηε δηαζήθε ηνπ ζαλόληνο, ε ζρεηηθή
αίηεζε ζα ππνβάιιεηαη από ηνλ θιεξνλόκν πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε απηή σο
δηθαηνύρνο ηεο ζύλδεζεο.
Θα πξέπεη λα ηεζεί κηα επηθύιαμε/εμαίξεζε γηα ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο ιόγσ
ζαλάηνπ, θαζώο (εθηόο από ηελ πξναλαθεξζείζα - κε αλακελόκελε πάλησοπξόβιεςε ζε δηαζήθε) δελ δύλαηαη λα δηαζθαιηζζεί έγγξαθε ζπκθσλία ηνπ θαηόρνπ
ηεο ζύλδεζεο. Τέινο ζεσξνύκε όηη είλαη ζθόπηκν γηα ιόγνπο απνθπγήο ακθηβνιηώλ,
λα απαξηζκνύληαη ζηε δηάηαμε απηή, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη ζε θάζε
πεξίπησζε κεηαθνξάο, ηδηαηηέξσο δε γηα ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο ιόγσ ζαλάηνπ.
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Σε γεληθέο γξακκέο, ε εηαηξεία καο εθηηκά όηη κε ηηο πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο, ζα
επηιπζνύλ αξθεηά δεηήκαηα πνπ έρνπλ αλαθύςεη ζε πεξηπηώζεηο κεηαβίβαζεο
ζπλδέζεσλ θαζώο πιένλ, ε δηαηήξεζε αξρείνπ κε ηελ έγγξαθε ηεθκεξίσζε ηεο
κεηαθνξάο ζπλδέζεσλ εληζρύεη ην ηεθκήξην θαηνρήο ηεο ζύλδεζεο πνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί έλαληη ινηπώλ παξόρσλ, γηα ην πξόζσπν ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ
εθδίδεηαη ν ινγαξηαζκόο ηειώλ ηειεθσλίαο.
Έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε όηη νη πάξνρνη έρνπλ αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα
θαζπζηεξήζεσλ θαηά ηελ πινπνίεζε αηηεκάησλ βξόρνπ κε θνξεηόηεηα, θπξίσο,
ιόγσ απνξξίςεσλ αληίζηνηρσλ αηηεκάησλ θαηαλαισηώλ νθεηινκέλσλ ζε δηαθνξέο
επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αηηνύληνο (π.ρ. ν ΤΠ1 – πάξνρνο δόηεο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ
δηαθνξεηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ θάηνρν ηεο ζύλδεζεο θαη ηνπ αξηζκνύ ζε ζρέζε κε ηνλ
ΤΠ2 – πάξνρνο δέθηεο πνπ ππνβάιιεη γηα ινγαξηαζκό θαηαλαισηή ην ζρεηηθό
αίηεκα κεηάβαζεο δηθηύνπ θαη κεηαθνξάο αξηζκνύ κε θνξεηόηεηα πξνο απνδνρή
από ηνλ ΤΠ1).
Γηα ηνλ πεξηνξηζκό ή ηελ, θαηά ην δπλαηό, νξηζηηθή εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ζεσξνύκε όηη είλαη ζθόπηκν λα εμαζθαιίδεηαη όηη ζε
πεξηπηώζεηο κεηαθνξάο ζύλδεζεο ζε άιιν ρξήζηε, είηε ιόγσ ζπκθσλίαο είηε άιισο,
ζα πξέπεη ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηεο ζύλδεζεο απηήο λα νινθιεξώλεηαη πξηλ από
ηελ ηπρόλ αίηεζε αιιαγήο δηθηύνπ.
Δλαιιαθηηθά, δύλαηαη λα θαζνξηζζεί ζπγθεθξηκέλε εμαίξεζε γηα ηηο πεξηπηώζεηο
κεηαθνξάο ζύλδεζεο ιόγσ ζαλάηνπ, γηα ηηο νπνίεο θαη κόλνλ, ζα παξέρεηαη ε
δπλαηόηεηα ηεο ηππηθήο νινθιήξσζεο ηεο κεηαθνξάο ηεο ζύλδεζεο αθόκε θαη κεηά
ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο αιιαγήο δηθηύνπ από ηνλ θιεξνλόκν ηνπ ζαλόληνο, ππό ηελ
πξνϋπόζεζε όηη ν θιεξνλόκνο ππνβάιιεη ζηνλ λέν πάξνρν όια ηα απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά. Σηελ πεξίπησζε απηή, βέβαηα, γηα ηελ απνθπγή άζθνπσλ
θαζπζηεξήζεσλ, εμππαθνύεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηγξαθεί εηδηθή δηαδηθαζία θαηά
ηελ ππνβνιή από ηνλ λέν πάξνρν ησλ αηηεκάησλ βξόρνπ θαη θνξεηόηεηαο αξηζκνύ
ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ θιεξνλόκνπ.
3. Σπκθσλνύκε κε ηε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε.
4. Σπκθσλνύκε κε ηε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε.
Σσναθή Ζηηήμαηα
1. Με ηελ επθαηξία ηεο παξνύζαο Γηαβνύιεπζεο, θαη ζε ζρέζε κε ηνλ Καλνληζκό
Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ, ζεσξνύκε όηη ζα πξέπεη λα
νξηζζεί ζαθώο ε δηαδηθαζία εθρώξεζεο πεξηπηώζεσλ δέζκεο αξηζκώλ πνπ αλήθνπλ
ζε εληαίν θάζκα θαηόρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπκε ηελ άπνςε όηη ζα πξέπεη λα
νξηζζεί ζηνλ Καλνληζκό όηη ην ελ ιόγσ θάζκα απνηειεί κία νληόηεηα θαη ζπλεπώο, ε
όπνηα αηηνύκελε από ηνλ εθάζηνηε θάηνρν κεηαθνξά λα αθνξά ζε όιν ην θάζκα.
Καηά ηνλ ηξόπν απηό, απνθεύγνληαη δπζιεηηνπξγίεο αλαθνξηθά κε ηελ νκαιή
κεηάβαζε ζε άιιν πάξνρν. Τν ίδην δύλαηαη λα ηζρύεη θαη γηα πεξηπηώζεηο θεθαιηθώλ
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γξακκώλ κε Msn ή/θαη πεξηπηώζεηο πνιπζπιιεθηηθώλ ζπλδέζεσλ γξακκώλ
ηερλνινγίαο PRI πνπ αθνξνύλ ζε έλα θάηνρν θαη ζπλεπώο έλα θαιώδην δηθηύνπ
(βξόρνο).
2. Σύκθσλα κε ηα ήδε νξηδόκελα ζηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο ΑΠΤΒ ηνπ ΟΤΔ, «... ν
νόμιμος κάηοτος ηεο γξακκήο είλαη ην θπζηθό πξόζσπν ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ
εθδίδεηαη από ηνλ ΟΤΔ ή ηνλ Τ.Π. ν ινγαξηαζκόο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη
πάλσ από ηνλ ΤνΒ ή ΤνΥΒ. Η ηαπηνπνίεζε ηνπ λόκηκνπ θαηόρνπ επηηπγράλεηαη κε
ηελ πξνζθόκηζε πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ ζπλδξνκεηή». Από ηα αλσηέξσ
πξνθύπηεη, ρσξίο νπνηαδήπνηε εξκελεπηηθή ακθηβνιία, παξεξκελεία ή άιιε αζάθεηα
δηαηύπσζεο όηη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ νξζόηεηα θαη απνδνρή αηηήκαηνο
παξνρήο βξόρνπ κε παξάιιειε θνξεηόηεηα αξηζκνύ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αηηήκαηνο θνξεηόηεηαο) είλαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ λνκίκνπ θαηόρνπ γξακκήο, ε νπνία
επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πξνζθόκηζεο πξόζθαηνπ ελ ηζρύ ινγαξηαζκνύ. Σε θάζε
πεξίπησζε θαη δπλάκεη ηεο παξάγξαθνπ 9 ηνπ Άξζξνπ 9 ηνπ Καλνληζκνύ
Φνξεηόηεηαο όπνπ νξίδεηαη όηη «ο πάροτος-δόηης ποσ λαμβάνει μέζω ηης ΔΒΓΑΦ
ηην αίηηζη θορηηόηηηας από ηον πάροτο-δέκηη οθείλει να προβεί ζηη διακοπή ηης
ζύνδεζης και ηην ηροποποίηζη /λύζη ηης ζύμβαζης με ηο ζσνδρομηηή ζηο μέηρο ποσ
αθορά ηο μεηαθερόμενο αριθμό, εκηός από ηις ακόλοσθες περιοριζηικά αναθερόμενες
περιπηώζεις»…..κεηαμύ ησλ άιισλ αλαθεξνκέλσλ…… «A1. Τα ζηοιτεία ηοσ
αιηούνηος ζσνδρομηηή, ήηοι για ηα θσζικά πρόζωπα επώνσμο και όνομα και για ηα
νομικά πρόζωπα η επωνσμία διαθέροσν από ηα ανηίζηοιτα ζηοιτεία ποσ έτει ζηην
καηοτή ηοσ», ζεσξνύκε ζεκαληηθό όπσο νξηζζεί ζαθώο ε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο.
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