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Ι. Ππόλογορ 

Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο 

ΔΔΤΤ Α.Π. 441/121/21-6-2007 «Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ 

Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ Σρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο», σο ηζρύεη. Η 

παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε απνζθνπεί , ηδίσο  ζηε ξύζκηζε ζεκάησλ:  

α) κεηαθνξάο αξηζκώλ από έλα ρξήζηε-εθδνρέα δεπηεξνγελνύο εθρώξεζεο 

(θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν) ζε λέν  ρξήζηε ,  

β) θαηάξγεζεο πξσηνγελνύο εθρώξεζεο αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ ύζηεξα από 

ζρεηηθό αίηεκα ηνπ παξόρνπ θαη  εθ λένπ εθρώξεζε ζε άιιν πάξνρν ζηνλ 

νπνίν έρεη κεηαθεξζεί  κε θνξεηόηεηα ε πιεηνλόηεηα ησλ αξηζκώλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αξηζκνδνηηθήο νκάδαο.  

 

ΙI. Γιαδικαζία Γιαβούλεςζηρ 

Με ηελ παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ε ΔΔΤΤ δεκνζηεύεη πξνηεηλόκελν 

ζρέδην ηξνπνπνίεζεο Καλνληζκνύ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απόςεηο θαη ζρόιηα 

από όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο. Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη 

λα ππνβάιινπλ ηα ζρόιηα ηνπο θάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζηα άξζξα ή 

παξαγξάθνπο πνπ αλαθέξνληαη. 

Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε δηαξθεί από ηηο 4/8/2011 κέρξη θαη ηηο 

26/9/2011. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επσλύκσο, ζηελ Διιεληθή 

γιώζζα, ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή όρη αξγόηεξα από ηελ 26
ε
 

Σεπηεκβξίνπ 2011 θαη ώξα 13:00 µµ. Τπρόλ αλώλπκεο απαληήζεηο δελ ζα 

ιεθζνύλ ππόςε. Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπηνύλ απηνύζηεο θαη επσλύκσο. Σε 

πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη 

λα ηνπνζεηεζνύλ ζε εηδηθό Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκνζηεπζνύλ.   

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε: 

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.  

 
Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηθιζίας 60,  

15125 Μαρούζι  

Αηηική  

Διεύθσνζη Ηλεκηρονικού Τατσδρομείοσ : Numbering@eett.gr. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο είλαη δπλαηό λα παξέρνληαη 

από ηελ ΔΔΤΤ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 
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νη νπνίεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη επώλπκα, µόλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: Numbering@eett.gr  

Σο παπόν κείμενο δεν δεζμεύει ηην ΔΔΣΣ υρ ππορ ηο πεπιεσόμενο ηηρ πύθμιζηρ 

πος θα επακολοςθήζει. 
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IΙΙ. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ 

 

ΘΔΜΑ: Σποποποίηζη ηηρ ΑΠ. ΔΔΣΣ 441/121/21-6-2007 «Κανονιζμόρ 

Γιασείπιζηρ και Δκσώπηζηρ ηυν Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος 

Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ»,όπυρ ιζσύει 

 

 

H Δθνική Δπιηποπή Σηλεπικοινυνιών και Σασςδπομείυν (ΔΔΣΣ), 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

 

α. ην Νόκν 3431/2006 «Πεξί ειεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 13/Α/2006), ηδίσο ην άξζξν 12, ζηνηρείν θα θαη κα 

θαζώο θαη ηα άξζξα 24 θαη 25 απηνύ, 

β. ηελ ππ’ αξηζ. Οηθ. 26634/924/3-5-2007 Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 

Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ «Δζληθό Σρέδην Αξηζκνδόηεζεο ησλ 

Υπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 768/Α/2007), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Οηθ. 26073/937/26-5-2010 Απόθαζε 

ηνπ Υθππνπξγνύ Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ «Τξνπνπνίεζε 

ηεο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο ππ’ αξηζκ. Οηθ. 26634/924/3−5−2007 

Δζληθό Σρέδην Αξηζκνδόηεζεο ησλ Υπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ 

Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 805/Β/9-6-2010), 

γ. ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΤΤ ΑΠ. 441/121/21-6-2007 «Καλνληζκόο 

Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ 

Σρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο» (ΦΔΚ 1260/Β/2007), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηηο Απνθάζεηο ηεο ΔΔΤΤ ΑΠ. 461/059/30-11-2007 «Παξάηαζε ηεο 

εκεξνκελίαο απελεξγνπνίεζεο ησλ ζύληνκσλ θσδηθώλ ππεξεζηώλ 

ζύληνκσλ κελπκάησλ (SMS)/ πνιπκεζηθώλ κελπκάησλ (MMS) πνπ 

ιεηηνπξγνύλ εθηόο ησλ ζεηξώλ 190−195 θαη 54, ηεζείζεο δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 14, παξ.1, ζηνηρ. β. ηε Απόθαζεο ηεο ΔΔΤΤ ΑΠ 441/121/2007 

Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο  θαη Δθρώξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ 

ηνπ Δζληθνύ Σρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο» (ΦΔΚ 2437/Β/28-12-2007) θαη 

ΑΠ. 570/028/8-7-2010 «Τξνπνπνίεζε ηεο ΑΠ. ΔΔΤΤ 441/121/21-6-

2007 Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθώλ 

Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ Σρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο»» (ΦΔΚ 1148/Β/30-7-

2010), 

δ.  ηελ απόθαζε ηεο ΔΔΤΤ ΑΠ 566/016/3-6-2010 «Τξνπνπνίεζε θαη 

Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο 

Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά» (ΦΔΚ 967/Β/30.6.2010),  

ε.   ηελ απόθαζε ηεο ΔΔΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006 «Καλνληζκόο 

Γηαδηθαζίαο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο» (ΦΔΚ314/Β/16.03.2006), 
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ζη.   ην γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο 

βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

 

Διζηγείηαι : 

 

Τελ ηξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΤΤ ΑΠ:.441/121/12-6-2007 

«Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ 

Δζληθνύ Σρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο», όπσο ηζρύεη, σο αθνινύζσο: 

 

 

Άπθπο 1 

 

1. Τν ζεκείν iii. ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«iii. επηηξέπεηαη ε πξσηνγελήο εθρώξεζε κε γεσγξαθηθώλ αξηζκώλ ζηηο 

ζεηξέο 50, 70, 800, 801, 806, 812, 825, 850, 875, 901 θαη 909 ηνπ 

Δζληθνύ Σρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζε νκάδεο ησλ 1.000 αξηζκώλ.» 

 

 

2. Σην Τκήκα Α: Γεληθνί Όξνη ηνπ άξζξνπ 10 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 17 σο 

εμήο:  
 

«Δίλαη δπλαηή ε κεηαθνξά αξηζκώλ από έλα ρξήζηε-εθδνρέα δεπηεξνγελνύο 

εθρώξεζεο (θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν) ζε άιιν  ρξήζηε  ζηηο αθόινπζεο 

πεξηπηώζεηο: 
 

1) 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.  Ο πάξνρνο ζηνλ 

νπνίν έρεη πξσηνγελώο εθρσξεζεί ν ελ ιόγσ αξηζκόο ζα πξέπεη ζηελ 

πεξίπησζε απηή λα δηαζθαιίζεη ηελ έγγξαθε ζπκθσλία ηνπ ρξήζηε ηνπ 

αξηζκνύ-εθδνρέα δεπηεξνγελνύο εθρώξεζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

πξνβεί ζε λέα δεπηεξνγελή εθρώξεζε ζην λέν ρξήζηε. 

2) Σε πεξίπησζε ζπγρώλεπζεο ή εμαγνξάο ή απνξξόθεζεο εηαηξεηώλ – 

απόζρηζε θιάδνπ. 

3)   Σε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο- εθδνρέαο δεπηεξνγελνύο εθρώξεζεο 

είλαη θπζηθό πξόζσπν θαη απνβηώζεη, νηνζδήπνηε εθ ησλ λόκηκσλ 

θιεξνλόκσλ ηνπ (εηδηθό ή θαζνιηθό δηάδνρν) ή εθ ησλ εθηειεζηώλ ηεο 

δηαζήθεο ηνπ δύλαηαη λα δεηήζεη  από ηνλ πάξνρν ηε κεηαθνξά ηνπ 

αξηζκνύ πνπ έρεη εθρσξεζεί δεπηεξνγελώο, ππνβάιινληαο ηα ζρεηηθά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  
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Πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά ησλ αξηζκώλ  πνπ έρνπλ  εθρσξεζεί 

δεπηεξνγελώο, ν πάξνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ έγγξαθε ζπκθσλία ηνπ 

δεπηεξνγελνύο εθδνρέα ηνπ αξηζκνδνηηθνύ πόξνπ θαη όια ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη λα ηεξεί αξρείν ησλ ελ ιόγσ  

δηθαηνινγεηηθώλ.  

 

3) Σην άξζξν 8 παξάγξαθνο 5 πξνζηίζεηαη εδάθην δ σο εμήο: 

 

«δ. θαηάξγεζεο πξσηνγελνύο εθρώξεζεο αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ ύζηεξα από 

ζρεηηθό αίηεκα ηνπ παξόρνπ ζε πεξίπησζε πνπ όινη νη ελεξγνπνηεκέλνη 

αξηζκνί κίαο νκάδαο αξηζκώλ έρνπλ κεηαθεξζεί κε θνξεηόηεηα ζε 

άιινπο παξόρνπο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε νκάδα αξηζκώλ εθρσξείηαη 

ζηνλ πάξνρν ζηνλ νπνίν έρνπλ κεηαθεξζεί κε θνξεηόηεηα νη 

πεξηζζόηεξνη αξηζκνί, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο ηεο 

ΔΔΤΤ ΑΠ 566/016/3-6-2010 «Τξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε 

εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ 

Διιεληθή Αγνξά» (ΦΔΚ 967/Β/30.6.2010), όπσο ηζρύεη.»   

 

4) Σην άξζξν 5 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 σο εμήο: 

 

«Σε πεξίπησζε αηηήκαηνο παξόρνπ γηα θαηάξγεζε εθρώξεζεο αξηζκνδνηηθώλ 

πόξσλ, ν πάξνρνο ελεκεξώλεη κε ηελ αίηεζε θαηάξγεζεο ηελ ΔΔΤΤ γηα ηπρόλ 

αξηζκνύο νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηηο αξηζκνζεηξέο ησλ νπνίσλ αηηείηαη ηελ 

θαηάξγεζε εθρώξεζεο  θαη έρνπλ κεηαθεξζεί κε θνξεηόηεηα ζε άιινπο 

παξόρνπο.» 

 

 

Άπθπο 2 

Καηαπγούμενερ Γιαηάξειρ 

 

 Από ηεο ελάξμεσο ηζρύνο ηεο παξνύζαο θαηαξγείηαη θάζε αληίζεηε δηάηαμε. 

 

 

Άπθπο 3 

Έναπξη ιζσύορ 

 

Η ηζρύο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο αξρίδεη κε ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Η παξνύζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 


