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Ι. Πρόλογος 

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση αφορά στην τροποποίηση της Απόφασης της 

ΕΕΤΤ Α.Π. 677/03/2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισµού 

∆ιαχείρισης και Εκχώρησης των  Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 

Αριθµοδότησης», ως ισχύει. Η παραπάνω τροποποίηση αποσκοπεί στην 

ενσωµάτωση της παραγράφου 1  του άρθρου 67 του Νόµου 4313/2014 στο 

υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο,  µε κύριο γνώµονα την ορθή και αποδοτική  

διαχείριση των αριθµοδοτικών πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης. Η 

χρονική διάρκεια της διαβούλευσης είναι περιορισµένη, καθώς θα πρέπει να 

ενσωµατωθούν στην εν λόγω απόφαση και να εφαρµοστούν άµεσα οι νέες 

διατάξεις του Ν. 4313/2014.  

 

ΙI. ∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης 

Με την παρούσα δηµόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δηµοσιεύει το προτεινόµενο 

σχέδιο τροποποίησης του  ως άνω 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 θα διαρκέσει  από τις 28/1/2015 µέχρι και 

τις 13/2/2015. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή, όχι αργότερα από την 13
η
 

Φεβρουαρίου 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 µη δηµοσιευθούν.   

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε την τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 

677/03/2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και 

Εκχώρησης των  Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης», 

όπως ισχύει.  

 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι  

Αττική  

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : Numbering@eett.gr. 

Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται 

από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, 
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οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου στη διεύθυνση: Numbering@eett.gr . 

 

Το παρόν κείµενο δε δεσµεύει την ΕΕΤΤ, ως προς το περιεχόµενο της 

ρύθµισης που θα επακολουθήσει. 
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IΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 «Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης 

των Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 

Αριθµοδότησης», ως ισχύει 

 

 

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

α. το Νόµο 4070/2012 “Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις’’, (ΦΕΚ 82/Α/10-

04-2012), ιδίως το άρθρο 12, στοιχεία κα και µγ και άρθρα 22 και 26 

αυτού, όπως ισχύει τροποποιηθείς µε το Ν.4146/2013 “∆ιαµόρφωση 

Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και 

Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις”, (ΦΕΚ 90/Α/18-4-2013) και 

το Νόµο 4313/2014 «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών 

και ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014), 

ιδίως το άρθρο 67 αυτού, 

β. το Νόµο 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής 

Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α/20-10-1998), ιδίως το 

άρθρο 5 αυτού,  

γ.  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 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. Οικ. 26073/937/26-5-2010 Απόφαση 

του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Τροποποίηση 

της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθµ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 

Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 805/Β/9-6-2010) και µε την υπ’ αριθ. Οικ. 

20509/541 «Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθµ. Οικ. 

26634/924/3−5−2007 Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης των Υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ως ισχύει (ΦΕΚ 1284/Β/16-6-2011), 

δ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 677/03/2013 “Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης των  

Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης” (ΦΕΚ 

170/Β/31-1-2013), ως ισχύει τροποποιηθείσα µε τις Αποφάσεις της 

ΕΕΤΤ ΑΠ.: 685/016/12-3-2013 (ΦΕΚ 734/Β/29-3-2013),  698/24/25-7-

2013 (ΦΕΚ 2233/Β/10-9-2013) και 737/11/23-10-2014 (ΦΕΚ 

3061/Β/13-11-2014), 
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ε. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 696/115/11-7-2013 «Τροποποίηση και 

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του Κανονισµού της Φορητότητας 

Αριθµών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 1873/Β/2013), όπως ισχύει, 

στ.   την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006 «Κανονισµός 

∆ιαδικασίας ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης» (ΦΕΚ314/Β/16.03.2006), 

ζ. το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 

εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 

 

   Αποφασίζει : 

 

Άρθρο 1 

 

Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 677/03/2013 (ΦΕΚ 170/Β/31-

1-2013) 

 

Την τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ:. 677/03/2013 «Τροποποίηση 

και κωδικοποίηση του Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης των  

Αριθµοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθµοδότησης», όπως ισχύει, ως 

ακολούθως: 

 

1. Ο πίνακας της παραγράφου 4, του άρθρου 9 τροποποιείται στο 

τµήµα που αφορά στην αριθµοσειρά 198 ως εξής:  

 

Κατηγορίες αριθµών Εφάπαξ τέλη εκχώρησης ανά 

αριθµό (σε Ευρώ) 

Τέλη χρήσης ανά αριθµό 

(σε Ευρώ) για κάθε 

ηµερολογιακό έτος 

Σύντοµοι κωδικοί της σειράς 198ΥΧ, 

όπου Υ=8-9 και Χ=0-9, για την 

οικονοµική ενίσχυση Φορέων 

Ιδιωτικού Τοµέα Μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας  

300 250 

Σύντοµοι κωδικοί της σειράς 198ΥΧ, 

όπου Υ=0-5 και Χ=0-9, για 

υπηρεσίες πολυµεσικής 

πληροφόρησης από Φορείς Ιδιωτικού 

Τοµέα Μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας  

300 1000 
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2. Στο τέλος της παραγράφου 4, του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιο ως 

εξής: 

 

«∆εν καταβάλλονται τέλη εκχώρησης και χρήσης αριθµοδοτικών πόρων 

για αριθµούς, οι οποίοι εκχωρούνται πρωτογενώς σε νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί µε σχετική απόφαση 

του κάθε φορά αρµόδιου Υπουργού ως φορείς παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν πανελλήνια 

δράση και ελεγκτικούς µηχανισµούς σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 

άρθρου 67 του Νόµου 4313/2014.  Επιπλέον, δεν καταβάλλονται τέλη 

εκχώρησης και χρήσης για σύντοµους κωδικούς, οι οποίοι εκχωρούνται 

πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ σε παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειµένου να 

εκχωρηθούν δευτερογενώς στους ως άνω φορείς. Οι δικαιούχοι φορείς 

θα πρέπει να υποβάλλουν µε την αίτηση εκχώρησης του αριθµού στην 

ΕΕΤΤ ή, σε περίπτωση που ο αριθµός εκχωρείται δευτερογενώς, στον 

αντίστοιχο πάροχο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά µε τα οποία 

αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 67 του Νόµου 4313/2014.». 

 

 

3. Στην παράγραφο 5 , του Τµήµατος Ε, του άρθρου 10 προστίθεται 

εδάφιο θ , ως εξής: 

 

«5.  θ. Οι σύντοµοι κωδικοί της σειράς 14 εκχωρούνται πρωτογενώς ή 

δευτερογενώς από παρόχους, σε παρόχους που λειτουργούν υπό 

καθεστώς Γενικής Άδειας για την παροχή υπηρεσιών πολυµεσικής 

πληροφόρησης, µε εξαίρεση τους παρόχους οι οποίοι είναι φορείς  

εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τοµέα Μη 

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2646/1998, όπως ισχύει, 

συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τα 

οποία έχουν πιστοποιηθεί µε σχετική απόφαση του κάθε φορά αρµόδιου 

Υπουργού ως φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν πανελλήνια δράση και ελεγκτικούς 

µηχανισµούς σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του Νόµου 

4313/2014.».  

 

 

4. Τα εδάφια δ και ε της παραγράφου 9, του Τµήµατος Ε, του άρθρου 

10 τροποποιούνται, ως εξής: 

 

«9.  δ. (i) Οι σύντοµοι κωδικοί της σειράς 198ΥΧ, όπου Υ=8-9 και 

Χ=0-9 εκχωρούνται ως 5ψήφιοι σύντοµοι κωδικοί για την οικονοµική 
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ενίσχυση φορέων,  οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο 

Φορέων Ιδιωτικού Τοµέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που 

παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν.2646/1998, όπως ισχύει, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών 

προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί µε σχετική 

απόφαση του κάθε φορά αρµόδιου Υπουργού ως φορείς παροχής 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν 

πανελλήνια δράση και ελεγκτικούς µηχανισµούς σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 67 του Νόµου 4313/2014. Οι υπηρεσίες 

µπορεί να παρέχονται µέσω φωνής ή/ και   σύντοµων µηνυµάτων/ 

πολυµεσικών µηνυµάτων  (SMS/MMS). Για τη δευτερογενή εκχώρηση 

στους ως άνω φορείς, δεν απαιτείται αυτοί να λειτουργούν υπό 

καθεστώς Γενικής Άδειας. Οι ως άνω φορείς ενηµερώνουν επαρκώς 

τους χρήστες για το ύψος της χρέωσης της κλήσης ή/ και της αποστολής 

µηνύµατος στους σύντοµους κωδικούς της σειράς 198.  

(ii) Η παροχή υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης µέσω σύντοµων 

κωδικών από φορείς, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο 

Φορέων Ιδιωτικού Τοµέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που 

παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν.2646/1998, όπως ισχύει, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών 

προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί µε σχετική 

απόφαση του κάθε φορά αρµόδιου Υπουργού ως φορείς παροχής 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν 

πανελλήνια δράση και ελεγκτικούς µηχανισµούς σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 67 του Νόµου 4313/2014, γίνεται 

αποκλειστικά µέσω της σειράς 198ΥΧ, όπου Υ=0-5 και Χ=0-9. Οι 

υπηρεσίες µπορεί να παρέχονται µέσω φωνής ή/ και σύντοµων 

µηνυµάτων/ πολυµεσικών µηνυµάτων  (SMS/MMS). 

ε.  Οι σύντοµοι κωδικοί των σειρών 190-196 και 54 εκχωρούνται 

πρωτογενώς ή δευτερογενώς από τους παρόχους, σε παρόχους που 

λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την παροχή υπηρεσιών 

πολυµεσικής πληροφόρησης, µε εξαίρεση  τους παρόχους,  οι οποίοι 

είναι φορείς  εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού 

Τοµέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2646/1998, 

όπως ισχύει, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού 

δικαίου, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί µε σχετική απόφαση του κάθε 

φορά αρµόδιου Υπουργού ως φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν πανελλήνια δράση και 

ελεγκτικούς µηχανισµούς σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 67 

του Νόµου 4313/2014.». 
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Άρθρο 2 

Μεταβατικές διατάξεις 
 

1.  Οι φορείς  εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τοµέα 

Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2646/1998, όπως ισχύει 

συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τα οποία 

έχουν πιστοποιηθεί µε σχετική απόφαση του κάθε φορά αρµόδιου Υπουργού 

ως φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, έχουν πανελλήνια δράση και ελεγκτικούς µηχανισµούς σύµφωνα 

µε την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του Νόµου 4313/2014 και παρέχουν 

υπηρεσίες πολυµεσικής πληροφόρησης µέσω σύντοµων κωδικών των σειρών 

14, 54 και 19,  θα πρέπει να µεταφέρουν τις υπηρεσίες τους στη σειρά 198ΥΧ, 

όπου Υ=0-5 και Χ=0-9 το αργότερο έως τις 31/12/2015.  

2. Οι ως άνω φορείς, στους οποίους έχουν ήδη εκχωρηθεί σύντοµοι κωδικοί 

στη σειρά 198 θα πρέπει είτε να παρέχουν µέσω αυτών υπηρεσίες σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παρούσας, είτε να µεταφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο 

σύντοµο κωδικό άλλης υποοµάδας της αριθµοσειράς 198, το αργότερο έως τις 

31/12/2015.  

 

 

 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς της Απόφασης που θα εκδοθεί αρχίζει µε τη δηµοσίευσή της στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση που θα εκδοθεί να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 
 


