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ε ζπλέρεηα ηεο εμαγγειζείζαο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 441/121/21-6-2007 «Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη
Δθρώξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο», όπσο
ηζρύεη, ζα ζέιακε λα αλαθέξνπκε ηα αθόινπζα :
Άπθπο 1
Ενόηηηα 2, ππώηη θπάζη (επεξηγημαηική)
Θα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη ζα πξέπεη λα γίλεη δηόξζσζε ζηελ αξίζκεζε ησλ
παξαγξάθσλ θαη ζπγθεθξηκέλα «ην Σκήκα Α: Γεληθνί Όξνη ηνπ άξζξνπ 10
πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 18 σο εμήο:» αληί ηνπ «παξάγξαθνο 17», δεδνκέλνπ όηη ήδε
κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 570/028 (ΦΔΚ 1148/ Β/30-07-2010) κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε
ΔΠ ΔΔΣΣ 441/121/21-6-2007 «Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ
Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο», άξζξν 1, παξάγξαθνο
9, έρεη ήδε πξνζηεζεί παξάγξαθνο ππ’αξηζκ.17.
Άπθπο 1, Ενόηηηα 2, 1η παπάγπαθορ και
Εδάθιο 1
Η εηαηξεία καο ζεσξεί όηη ε κεηαθνξά αξηζκώλ από έλα ρξήζηε-εθδνρέα
δεπηεξνγελνύο εθρώξεζεο (θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν) ζε άιιν ρξήζηε ύζηεξα από
ζρεηηθή

ζπκθσλία

κεηαμύ

ησλ

δύν

κεξώλ

δειαδή

ηνπ

ρξήζηε-εθδνρέα

δεπηεξνγελνύο εθρώξεζεο πξνο ην πξόζσπν πνπ ζα θαηαζηεί ζηε ζπλέρεηα ν λένο
εθδνρέαο ησλ αξηζκώλ είλαη εθηθηή κε ηελ εμαίξεζε ησλ αξηζκώλ πνπ αθνξνύλ ηελ
παξνρή Τπεξεζηώλ Πνιπκεζηθήο Πιεξνθόξεζεο θαη ησλ αξηζκώλ γηα θιήζεηο κέζσ
θαξηώλ.
πγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηώζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ πνιπκεζηθήο
πιεξνθόξεζεο κέζσ ησλ αξηζκνζεηξώλ 901, 909, 806, 812, 825, 850, 875, 14,
190−195 θαη 54, ξεηά αλαθέξεηαη ηόζν ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 441/121 (ΦΔΚ1260/Β/23-072007) «Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ
Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο» Άξζξν 10, Σκήκα Β, παξάγξαθνο 6 εδάθην α θαη
Σκήκα Δ, παξάγξαθνο 5, εδάθην δ όζν θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ κε ηελ
ΑΠ ΔΔΣΣ 570/028 (ΦΔΚ1148/Β/30-07-2010), άξζξν 1, παξάγξαθνο 5, εδάθην ζη θαη
παξάγξαθνο 17 θαη παξάγξαθνο 18 όηη «ε παξνρή ππεξεζηώλ πξνζηηζέκελεο αμίαο
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επηηξέπεηαη κόλν ζε παξόρνπο πνπ ιεηηνπξγνύλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηώλ πνιπκεζηθήο πιεξνθόξεζεο.». Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηελ ΑΠ
ΔΔΣΣ 570/028 (ΦΔΚ1148/Β/30-07-2010), Άξζξν 1, Παξάγξαθνο 5, εδάθην δ «νη
πάξνρνη πνπ πξνβαίλνπλ ζηε δεπηεξνγελή εθρώξεζε ησλ ελ ιόγσ αξηζκώλ (ελλ. γηα
Τπεξεζίεο Πνιπκεζηθήο Πιεξνθόξεζεο) δηαζθαιίδνπλ κε θάζε λόκηκν κέζν ηε
ρξήζε ησλ ελ ιόγσ αξηζκώλ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία».
Οκνίσο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 570/028/2010 (ΦΔΚ1148/Β/30-72010), Άξζξν 1, παξάγξαθνο 11, εδάθην β : «αξηζκνί γηα θιήζεηο κέζσ θαξηώλ
εθρσξνύληαη δεπηεξνγελώο από ηνπο παξόρνπο κόλν ζε παξόρνπο πνπ ιεηηνπξγνύλ
ππό Καζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο γηα ηελ παξνρή ηειεθωληθώλ ππεξεζηώλ κέζω
πξνπιεξωκέλωλ θαξηώλ.».
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ
έσο ζήκεξα ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ,
πξνηείλνπκε

όπσο,

ηόζν

ε

πξώηε

παξάγξαθνο

όζν

θαη

ην

εδάθην

1

επαλαδηαηππσζνύλ σο εμήο :
«Δίλαη δπλαηή ε κεηαθνξά αξηζκώλ από έλα ρξήζηε-εθδνρέα δεπηεξνγελνύο
εθρώξεζεο (θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν) ζε άιιν ρξήζηε. Γηα πεξηπηώζεηο αξηζκώλ
πνπ αλήθνπλ ζηηο αξηζκνζεηξέο νη νπνίεο αθνξνύλ ηελ παξνρή Υπεξεζηώλ
Πνιπκεζηθήο Πιεξνθόξεζεο (ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο αξηζκνζεηξέο 901, 909, 806,
812, 825, 850, 875, 14, 190−195 θαη 54) όπωο απηέο εθάζηνηε νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
λνκνζεζία, θαζώο θαη γηα αξηζκνύο γηα θιήζεηο κέζω θαξηώλ, ε κεηαθνξά κπνξεί λα
γίλεη κόλν ζε παξόρνπο πνπ ιεηηνπξγνύλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηώλ πνιπκεζηθήο πιεξνθόξεζεο θαη ζε παξόρνπο πνπ ιεηηνπξγνύλ ππό
Καζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο γηα ηελ παξνρή ηειεθωληθώλ ππεξεζηώλ κέζω
πξνπιεξωκέλωλ θαξηώλ αληηζηνίρωο θαη εθόζνλ ε πξνηεηλόκελε κεηαθνξά εγθξηζεί
από ηνλ πάξνρν ζηνλ νπνίν έρεη πξωηνγελώο εθρωξεζεί ν αξηζκόο. Η κεηαθνξά
αξηζκώλ, είλαη δπλαηή ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:
1. Ύζηεξα από ζρεηηθή ζπκθσλία κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ, δειαδή ηνπ ρξήζηεεθδνρέα δεπηεξνγελνύο εθρώξεζεο πξνο ην πξόζσπν (θπζηθό ή λνκηθό) πνπ
ζα θαηαζηεί ζηε ζπλέρεηα ν λένο εθδνρέαο ησλ αξηζκώλ. Ο πάξνρνο ζηνλ
νπνίν έρεη πξσηνγελώο εθρσξεζεί ν ππό κεηαθνξά αξηζκόο εγθξίλεη ηε
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κεηαθνξά αξηζκνύ από ην ρξήζηε ηνπ αξηζκνύ-εθδνρέα δεπηεξνγελνύο
εθρώξεζεο ζε άιιν ρξήζηε θαη ζηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζε λέα δεπηεξνγελή
εθρώξεζε ζην λέν ρξήζηε.».
Άπθπο 1
Παπάγπαθορ 2
Νέο Εδάθιο 4
Λακβάλνληαο

ππόςε

όηη

νη

πάξνρνη

ειεθηξνληθώλ

ππεξεζηώλ

εθρσξνύλ

δεπηεξνγελώο αξηζκνύο ζε ζπλδξνκεηέο ζηα πιαίζηα παξνρήο ππεξεζηώλ
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ είλαη πξνθαλέο πσο κεηαθνξά αξηζκώλ από ρξήζηε ηνπ
αξηζκνύ-εθδνρέα δεπηεξνγελνύο εθρώξεζεο ζε άιιν ρξήζηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη
ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε πξνδηαγξαθέο θαη πεξηνξηζκνύο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ
παξόρνπ. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε όπσο ππάξμεη λέν Δδάθην ππ.αξηζ.4 σο εμήο :

4.

Η κεηαθνξά αξηζκώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε
πξνδηαγξαθέο (ηερληθέο, εκπνξηθέο) ηνπ παξόρνπ ζηνλ νπνίν έρνπλ
πξσηνγελώο εθρσξεζεί νη αξηζκνί θαη νη νπνίνη, ζηε ζπλέρεηα
εθρσξνύληαη ζην ρξήζηε-εθδνρέα δεπηεξνγελνύο εθρώξεζεο.

Άπθπο 1
Παπάγπαθορ 2, ηελεςηαία παπάγπαθορ (η οποία αθοπά όλερ ηιρ πεπιπηώζειρ
μεηαθοπάρ απιθμών)
ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ αλαθέξεηαη όηη ν πάξνρνο ζα πξέπεη λα ηεξεί αξρείν ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ έγγξαθε ζπκθσλία ηνπ δεπηεξνγελνύο
εθδνρέα ηνπ αξηζκνδνηηθνύ πόξνπ θαη όια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε. ην ζεκείν απηό ζα ζέιακε λα αλαθέξνπκε όηη ε αλαθνξά ζηελ
ηήξεζε αξρείνπ γηα αόξηζην ρξνληθό δηάζηεκα ζα νδεγήζεη ζε ζπζζώξεπζε
δηθαηνινγεηηθώλ άλεπ ιόγνπ θαη ε εηαηξεία καο πξνηείλεη όπσο ππάξμεη
ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε ρξνληθό δηάζηεκα ηήξεζεο αξρείσλ.
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Γηα ην ιόγν απηό θαη πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνύλ θαη νη βειηηώζεηο πνπ
πξνηείλνπκε γηα ην Άξζξν 1, παξάγξαθνο 2, εδάθην 1 ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνύιεπζεο
(βι. πξνεγνύκελν ζρόιην), πξνηείλνπκε λα επαλαδηαηππσζεί ε ζρεηηθή παξάγξαθνο
σο αθνινύζσο :
«Πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά ησλ αξηζκώλ πνπ έρνπλ εθρσξεζεί
δεπηεξνγελώο, ν πάξνρνο ζηνλ νπνίν έρεη πξωηνγελώο εθρωξεζεί ν αξηζκόο ζα πξέπεη
λα εγθξίλεη ηελ έγγξαθε ζπκθωλία κεηαθνξάο ηνπ αξηζκνύ από ην ρξήζηε-εθδνρέα
δεπηεξνγελνύο εθρώξεζεο πξνο ην πξόζωπν (θπζηθό ή λνκηθό) πνπ ζα θαηαζηεί ζηε
ζπλέρεηα ν λένο εθδνρέαο ηωλ αξηζκώλ εθόζνλ, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ΑΠ
ΕΕΤΤ 441/121 (ΦΕΚ1260/Β/23-7-2007), Άξζξν10, Τκήκα Α, Παξάγξαθνο 1, εδάθην γ
«νη πάξνρνη δηθηύωλ/ή θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλωληώλ ζηνπο νπνίνπο
έρνπλ εθρωξεζεί πξωηνγελώο αξηζκνδνηηθνί πόξνη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ όηη
απηνί ρξεζηκνπνηνύληαη ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα από ην Εζληθό Σρέδην
Αξηζκνδόηεζεο», θαη λα ηεξεί αξρείν όισλ ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ, αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε, γηα δηάζηεκα έμη (6) κελώλ από ηελ ππνβνιή θάζε ωο άλω
δηθαηνινγεηηθνύ.».

Άπθπο 1
Παπάγπαθορ 4
ην θείκελν ηεο δηαβνύιεπζεο αλαθέξεηαη όηη : «ην Άξζξν 5 πξνζηίζεηαη
παξάγξαθνο 6 σο εμήο».
Πξνθαλώο όκσο εθ παξαδξνκήο γίλεηαη αλαθνξά ζε λέα παξάγξαθν ππ’αξηζκ. 6,
δεδνκέλνπ όηη ην ηζρύνλ άξζξν 5 έρεη κόλν ηξεηο παξαγξάθνπο, άξα ε λέα
παξάγξαθνο είλαη ε ππ’αξηζκ. 4.
Ωο εθ ηνύηνπ, πξνηείλνπκε λα επαλαδηαηππσζεί ε θξάζε σο εμήο :
«ην άξζξν 5, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο εμήο: ».
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