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τόλια και Απανηήζεις ΟΣΔ 

 

ζην θείκελν δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη 

θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά 
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Ι. Γεληθέο Παξαηεξήζεηο 

 

Ο ΟΤΔ ζεσξεί όηη κε ην θείκελν ηεο Δηζήγεζεο πξνηείλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην 

πθηζηάκελν θαλνληζηηθό πιαίζην ηεο θνξεηόηεηαο ζηελ Διιεληθή Αγνξά πνπ ζα 

έρνπλ θαη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηνπο παξόρνπο θαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο. Τα 

ζεκαληηθόηεξα ζεκεία πνπ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε έρνπλ σο εμήο:  

 

Σηα πιαίζηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ε ΔΔΤΤ πξνηείλεη, ν ΟΤΔ ζεσξεί όηη ε κείσζε 

ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ από ηνλ πάξνρν-δόηε από κία εξγάζηκε εκέξα 

ζε ηξεηο ώξεο ζα έρεη επίπησζε ζην νξζό απνηέιεζκα ησλ ειέγρσλ, πηζαλόηαηα εηο 

βάξνο ηνπ ζπλδξνκεηή, ρσξίο ηειηθά λα πξαγκαηνπνηείηαη βειηηζηνπνίεζε ηεο 

πινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο αίηεζεο θνξεηόηεηαο. Η παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε ζα έρεη 

ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηηο αηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλδεδεκέλνπο αξηζκνύο ή 

νκάδεο αξηζκώλ, θαζώο γηα ηηο θαηεγνξίεο απηέο ν έιεγρνο δελ είλαη εθηθηόο ζε 

κεγάιν αξηζκό πεξηπηώζεσλ κε απηόκαην ηξόπν θαη ζπλεπώο δελ είλαη εθηθηόο ζε 

ηξεηο ώξεο. Πξνηείλνπκε λα εμεηαζζεί από ηελ Δπηηξνπή ζαο ε δπλαηόηεηα 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ θνξεηόηεηαο κεκνλσκέλσλ αξηζκώλ από ηα 

αηηήκαηα θνξεηόηεηαο ζπλδεδεκέλσλ αξηζκώλ ή νκάδαο αξηζκώλ σο πξνο ηνπο 

ρξόλνπο εμέηαζεο θαη πινπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ απηώλ, παξέρνληαο εύινγν 

πξόζζεην ρξόλν γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο αξηζκώλ.  

  

Ο ΟΤΔ αληηιακβάλεηαη ηελ αλαγθαηόηεηα από ηελ νπνία πξνήιζαλ κία ζεηξά 

ηξνπνπνηήζεσλ, ζύκθσλα θαη κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν. 4070/2012, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε από ην λέν λόκν 4146/18-4-2013 θαη νη νπνίεο αθνξνύλ ηελ 

δηεπθόιπλζε ησλ θαηαλαισηώλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ αηηεκάησλ θνξεηόηεηαο. 

Θα ζέιακε ζρεηηθά λα επηζεκάλνπκε όηη ε ΔΔΤΤ γλώξηδε από ην 2012 ηα δεηήκαηα 

πνπ είραλ πξνθύςεη, όπσο θαίλεηαη θαη από ην θείκελν ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ ππόζεζε «EU-PILOT» θαη επηπξόζζεηα γλώξηδε από ηηο 7/2/2013 

ηα ηειηθά ζρόιηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα επέθεξαλ 

ζηνλ θαλνληζκό θνξεηόηεηαο, αιιά δελ είρε πξνρσξήζεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ 

παξόρσλ γηα ηα ελ ιόγσ δεηήκαηα, πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηνλ ρξόλν πνπ έρνπλ νη 

πάξνρνη ζηε δηάζεζή ηνπο λα βξνπλ θαη λα πξνηείλνπλ άιιεο ιύζεηο. Δίλαη ζαθέο όηη 

εμαηξώληαο ε ΔΔΤΤ από ηνλ ππό δηαβνύιεπζε θαλνληζκό άξζξα πνπ αθνξνύλ ηε 

δηεπζέηεζε νηθνλνκηθώλ εθθξεκνηήησλ όπσο ησλ ιεμηπξόζεζκσλ θη απαηηεηώλ 

νθεηιώλ, επλνεί ηελ αύμεζε ησλ επηζθαιεηώλ εηο βάξνο ησλ παξόρσλ θαη ησλ 

ζπλεπώλ ζπλδξνκεηώλ.  
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Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη γηα ηελ απνθπγή ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ επηζθαιεηώλ ζην 

ζύλνιό ηνπο, ν ΟΤΔ ζεσξεί όηη είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ηεο ΔΔΤΤ κε ηνπο 

παξόρνπο γηα ηελ εύξεζε κηαο από θνηλνύ ιύζεο θαη πξνηείλεη ηε δηαηήξεζε ησλ 

άξζξσλ απηώλ κέρξη ηελ εύξεζε θαη πινπνίεζε ηεο ιύζεο απηήο. 
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ΔΛΙΓΑ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΗ 
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ΙΙ. Παξαηεξήζεηο επί ησλ άξζξσλ ηνπ ζρεδίνπ ηξνπνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ζε 

εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ 

 

Άρθρο 2, Οριζμοί (1)  

Σηνλ νξηζκό ηεο Οκάδαο Αξηζκώλ, όπνπ νξίδεηαη σο ην «ζύλνιν δηαδνρηθώλ αξηζκώλ 

ην πιήζνο ησλ νπνίσλ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 10,100 ή 1000 θαη δηαζέηνπλ ίδηα ηα 

πξώηα 8, 7 ή 6, αληίζηνηρα πξώηα ςεθία ηνπο», πξνηείλεηαη  λα πξνζηεζεί ζην ηέινο 

ε παξέλζεζε: (αξηζκνί DDI ISDN- PRA ή BRA θαη όρη MSN-BRA), πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

πιήξεο ν νξηζκόο, θαη’αληηζηνηρία κε ηνλ νξηζκό ησλ ζπλδεδεκέλσλ αξηζκώλ. 

 

Άρθρο 3, παρ.5  

Πξνηείλεηαη λα δηαγξαθεί ε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο, ε νπνία αλαθέξεηαη «ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη κεηαθεξόκελνη αξηζκνί αλήθνπλ ζε νκάδα ζπλερόκελσλ αξηζκώλ 

θαη ν ζπλδξνκεηήο ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξνπο αξηζκνύο, ζε ζπλέρεηα απηώλ πνπ 

δηαζέηεη, ηόηε έρεη ην δηθαίσκα λα αηηεζεί από ηνλ πάξνρν-δόηε ηε κεηαθνξά 

επηπιένλ νκάδσλ ζπλερόκελσλ αξηζκώλ πνπ δελ έρνπλ εθρσξεζεί κε πξνγελέζηεξε 

ζρεηηθή πξάμε ζε άιινπο ζπλδξνκεηέο». Η πξόβιεςε απηή ππάξρεη ζηνλ θαλνληζκό 

από ην 2002, πιελ όκσο δελ έρεη πνηέ ππάξμεη ζρεηηθό αίηεκα, ηόζν γηαηί δελ 

ππάξρεη ζρεηηθό εκπνξηθό ελδηαθέξνλ, όζν θαη γηαηί δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί 

κέζσ ησλ δηαδηθαζηώλ θνξεηόηεηαο πνπ πξνβιέπεη ν θαλνληζκόο θαη εηδηθόηεξα 

εληόο ησλ πξνζεζκηώλ απνδνρήο/απόξξηςεο.  

 

Άρθρο 3, παρ.6, ζελ.13 

Πξνηείλεηαη ε αθόινπζε ηξνπνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηαλνεηό όηη ν 

ζπλδξνκεηήο ζα κπνξεί λα κεηαθέξεη κε θνξεηόηεηα είηε όινπο ηνπο 

ζπλδεδεκέλνπο αξηζκνύο, είηε κόλν ηνλ θεθαιηθό θη όρη κέξνο απηώλ. Σπγθεθξηκέλα:  

«Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο κεηαθέξεη κόλνλ ηνλ θεθαιηθό ηνπ αξηζκό ζε 

άιιν πάξνρν, ηόηε ν πάξνρνο-δόηεο δύλαηαη λα θαηαξγήζεη ηνπο κε κεηαθεξζέληεο 

αξηζκνύο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θεθαιηθό. Δάλ ν ζπλδξνκεηήο δελ κεηαθέξεη ηνλ 

θεθαιηθό ηνπ αξηζκό, νη κε κεηαθεξόκελνη αξηζκνί δύλαηαη λα παξακείλνπλ ζηνλ 

πάξνρν δόηε σο νκάδα ζπλδεδεκέλσλ αξηζκώλ.» «Σηελ νκάδα αξηζκώλ ν 

ζπλδξνκεηήο δύλαηαη λα κεηαθέξεη είηε όινπο ηνπο αξηζκνύο κε θνξεηόηεηα είηε  
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κόλν ηνλ θεθαιηθό. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν πάξνρνο-δόηεο νθείιεη λα 

θαηαξγήζεη ηνπο κε κεηαθεξζέληεο αξηζκνύο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θεθαιηθό.» 

 

Άρθρο 3, παρ. 7 (ε) 

 

Σρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο αξηζκώλ γηα θιήζεηο κέζσ θάξηαο ηεο ζεηξάο 

807, ζα ζέιακε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο: Οη αξηζκνί απηνί εθρσξνύληαη πξσηνγελώο 

ζε παξόρνπο δηθηύνπ, είηε πξσηνγελώο/δεπηεξνγελώο ζε παξόρνπο επηθνηλσληώλ νη 

νπνίνη ζπλεξγάδνληαη κε πάξνρν δηθηύνπ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αξηζκώλ. Τν 

αίηεκα κεηαθνξάο ησλ αξηζκώλ απηώλ αθνξά κόλν ηελ πεξίπησζε ηεο 

δεπηεξνγελνύο εθρώξεζεο. Μέρξη ζήκεξα όκσο ε κεηαθνξά ησλ αξηζκώλ απηώλ έρεη 

πινπνηεζεί κέζσ δηαθνξεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε επηζηξνθή ηνπ 

αξηζκνύ ζηελ ΔΔΤΤ θαη λέα εθρώξεζε ζηνλ δέθηε - πάξνρν δηθηύνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ν πάξνρνο επηθνηλσληώλ ππεξεζηώλ 807 πξνηίζεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί. Η 

δηαδηθαζία απηή πξνβιέπεηαη από ηνλ Καλνληζκό Δθρώξεζεο & Χξήζεο 

Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ γηα ηνπο ζύληνκνπο θσδηθνύο. Ο ιόγνο πνπ κέρξη ζήκεξα ε 

κεηαθνξά αξηζκώλ 807 έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο 

ζρεηίδεηαη κε ηηο ζεκαληηθέο ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ε κεηαθνξά ησλ 

αξηζκώλ απηώλ κε ρξήζε πξνζέκαηνο θνξεηόηεηαο. Σπγθεθξηκέλα, νη ππόινηπνη 

γεσγξαθηθνί θαη κε γεσγξαθηθνί αξηζκνί πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ππνρξέσζε 

θνξεηόηεηαο έρνπλ ζπλνιηθό κήθνο ςεθίσλ 16 (κήθνο πξνζέκαηνο δξνκνιόγεζεο 

θνξεηόηεηαο + κήθνο αξηζκνύ). Τν  κήθνο ησλ ςεθίσλ κεηαθεξόκελσλ αξηζκώλ 

ηεο ζεηξάο 807 ζα ήηαλ 13 αληί γηα 16 θαη απηό ζα δεκηνπξγνύζε ζεκαληηθά ηερληθά 

πξνβιήκαηα. Δπηπξόζζεηα, ε ρξήζε ηνπ πξνζέκαηνο θνξεηόηεηαο ζα επηβάξπλε 

ζεκαληηθά ηε δξνκνιόγεζε ησλ θιήζεσλ απηώλ. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνηείλνπκε λα δηαγξαθεί ε ππνρξέσζε κεηαθνξάο αξηζκώλ 

807 από ηνλ θαλνληζκό θνξεηόηεηαο θαη λα πηνζεηεζεί ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο 

αξηζκώλ 807 κέζσ επηζηξνθήο ζηελ ΔΔΤΤ θαη λέαο εθρώξεζε αληίζηνηρε κε ηε 

δηαδηθαζία ζύληνκσλ θσδηθώλ, ε νπνία θαη ζα πξέπεη λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζηνλ 

Καλνληζκό Δθρώξεζεο & Χξήζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ. 
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Άρθρο 4, παρ.4, εδάθιο (α) 

Όζνλ αθνξά ηνλ ΟΤΔ, ε ελεκέξσζε ησλ πηλάθσλ δξνκνιόγεζεο γίλεηαη απηόκαηα 

κε ηε ιήςε ηνπ κελύκαηνο R.F.S. Σηελ πεξίπησζε όκσο ησλ ζπλδεδεκέλσλ αξηζκώλ 

ε ελεκέξσζε ησλ πηλάθσλ δξνκνιόγεζεο κέζα ζε δύν ώξεο δελ είλαη εθηθηή, θαζώο 

ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο απαηηνύληαη παξεκβάζεηο θαη έιεγρνη από ηνπο ηερληθνύο ηνπ 

ΟΤΔ. Γηα ην ιόγν απηό, πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ σο εμήο: «όινη 

νη πάξνρνη (ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ δηθηύσλ) ππνρξενύληαη λα ελεκεξώλνπλ κέζα ζε 

δύν ώξεο ηξεηο ώξεο από ηελ παξαιαβή ζρεηηθνύ κελύκαηνο επηβεβαίσζεο 

κεηαθνξάο αξηζκνύ από ηελ ΔΒΓΑΦ πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνπλ ηε ζσζηή 

δξνκνιόγεζε ησλ θιήζεσλ».  

 

Άρθρο 7, παρ.1 (β) 

Πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε ηεο αθόινπζεο δηεπθξίλεζεο ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ απηνύ: 

«Η αίηεζε θνξεηόηεηαο απνηειεί ηαπηόρξνλα θαη αίηεζε δηαθνπήο όισλ ησλ 

παξερόκελσλ από ηνλ πάξνρν-δόηε ππεξεζηώλ (...) εθηόο αλ δεηεζεί δηαθνξεηηθά 

από ηνλ ζπλδξνκεηή θαη είλαη ηερληθά εθηθηό θαη δηαζέζηκν εκπνξηθά από ηνλ πάξνρν 

δόηε». 

 

Άρθρο 7, παρ.2 (4) 

Πξνηείλεηαη γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηνπ ζπλδξνκεηή, ε ηειεθσληθά κέζσ θιήζεο 

αίηεζε θνξεηόηεηαο λα καγλεηνθσλείηαη θαη λα απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ παξόρνπ –

δέθηε. Σπγθεθξηκέλα: «ηειεθσληθά κέζσ θιήζεσλ (...)δύλαληαη πρέπει λα 

καγλεηνθσλνύληαη.» 

 

Άρθρο 7, παρ.2 (γ) 

Πξνηείλεηαη ε παξάγξαθνο απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηε κε δηάζεζε από ηνλ πάξνρν-

δόηε θάπνηαο από ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε 

θνξεηόηεηαο λα κελ απνηειέζεη ιόγν απόξξηςεο, λα κεηαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν 5, 

όπνπ πεξηγξάθνληαη ζπγθεληξσηηθά νη ιόγνη απόξξηςεο. Δπηπξόζζεηα πξέπεη θαη’ 

ειάρηζην λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: «Η κε δηάζεζε από ηνλ πάξνρν-δόηε θάπνηαο από 

ηηο αλσηέξσ απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο ποσ δεν απαιηείηαι ζηο πλαίζιο ελέγτοσ 

ηης αίηηζης θορηηόηηηας ηης παραγράθοσ 5 δελ δύλαηαη....». Η ηξνπνπνίεζε  
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απηή είλαη απαξαίηεηε γηαηί ε κε δηάζεζε ζηνηρείσλ όπσο ηνπ αξηζκνύ ηνπ 

ηειεθώλνπ θαζηζηά ηε δηαδηθαζία ηεο θνξεηόηεηαο αδύλαηε.  

 

Άρθρο 7, παρ.4 (β) 

Όζνλ αθνξά ζηελ ππνβαιιόκελε αίηεζε θνξεηόηεηαο αξηζκνύ, ζηελ παξάγξαθν 

απηή αλαθέξεηαη όηη ππάξρεη ζρεηηθή έλδεημε ε νπνία ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ 

πάξνρν-δέθηε , ζύκθσλα κε ηελ νπνία, ε ελ ιόγσ αίηεζε ζπλνδεύεηαη από αίηεζε 

πιήξνπο απνδεζκνπνίεζεο ηνπηθνύ βξόρνπ. Σηελ ΔΒΓΑΦ δελ ππάξρεη κέρξη ζηηγκήο 

πεδίν γηα ηέηνηα εγγξαθή. Δπηπξόζζεηα ε πξνζζήθε απηνύ ηνπ πεδίνπ απαηηεί 

ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ρσξίο λα δηαθαίλεηαη ηόζν 

από ην θείκελν ηνπ θαλνληζκνύ όζν θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξνρήο ηόζν ηεο ππεξεζίαο 

θνξεηόηεηαο θαη ηεο ππεξεζίαο ΤνΒ ε αλαγθαηόηεηα κίαο ηέηνηαο επηζήκαλζεο. 

Πξνηείλνπκε ηε δηαγξαθή ηεο πξόηαζεο «Σηελ ππνβαιιόκελε αίηεζε θνξεηόηεηαο 

αξηζκνύ ππάξρεη ζρεηηθή έλδεημε ε νπνία ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ πάξνρν-δέθηε, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία, ε αλσηέξα αίηεζε ζπλνδεύεηαη από αίηεζε πιήξνπο 

απνδεζκνπνίεζεο ηνπηθνύ βξόρνπ». 

 

Άρθρο 7, παρ.5 ειζαγωγή 

Σηόρνο ηεο ΔΔΤΤ κε ηελ θαηάξγεζε ζεηξάο ιόγσλ απόξξηςεο , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ ιόγνπ «πξνζσξηλήο δηαθνπήο» είλαη ε δηεπθόιπλζε ησλ θαηαλαισηώλ θαη 

ηνπ απνηειεζκαηηθνύ αληαγσληζκνύ ζε αγνξέο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ. Δίλαη 

ζαθέο όηη ε θαηάξγεζε ηνπ αλσηέξνπ ιόγνπ απόξξηςεο δεκηνπξγεί ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα αύμεζεο ησλ επηζθαιεηώλ γηα όινπο ηνπο παξόρνπο ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ, επηβαξύλνληαο ηειηθά ηνπο ζπλεπείο ζπλδξνκεηέο κε πξόζζεηα θόζηε 

θαη  πςειόηεξεο ηηκέο.  

Δίλαη ζαθέο όηη ε θαηάξγεζε ηνπ ιόγνπ απόξξηςεο ιόγσ «πξνζσξηλήο δηαθνπήο» 

πξνθύπηεη από εμσγελείο ηεο Δπηηξνπήο παξάγνληεο, ελώ είλαη θαηαλνεηό όηη ε 

Δπηηξνπή απνδέρεηαη ηηο αηηηάζεηο ησλ παξόρσλ. Δίλαη ινηπόλ απαξαίηεην λα 

ππνζηεξηρζνύλ άιινη κεραληζκνί – πέξα από θαλνληζκό θνξεηόηεηαο πνπ λα 

πεξηνξίδνπλ ηηο επηζθάιεηεο.  Σρεηηθή πξόηαζε είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο 

πιεξνθνξηώλ, κε ηελ θαζνδήγεζε θη ππό ηελ αηγίδα ηεο ΔΔΤΤ θαζώο απαηηείηαη ε 

ζύκθσλε γλώκε ηνπ ζπλόινπ ηεο αγνξάο, κε ζθνπό ηε ζπγθέληξσζε θαη ηε δηάζεζε 

πιεξνθνξηώλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπλδξνκεηώλ ζηελ ηειεπηθνηλσληαθή  
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αγνξά. Απηό ην ζύζηεκα ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηεο πίζηεο θαη ζηε κείσζε 

ησλ επηζθαιεηώλ πξνο όθεινο ησλ παξόρσλ θαη ησλ ζπλδξνκεηώλ. 

Μέρξη ηελ πινπνίεζε θαη ηε ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνηείλεηαη ε 

επαλαθνξά ηνπ άξζξνπ 9 Α5 (566/016/30-6-2010 απόθαζε ΔΔΤΤ), ζύθσλα κε ην 

νπνίν  πινπνηείηαη ε αίηεζε θνξεηόηεηαο ηνπ ζπλδξνκεηή πνπ βξίζθεηαη λνκίκσο ζε 

δηαθνπή παξνρήο ππεξεζηώλ από ηνλ αηηνύκελν αξηζκό ιόγσ ιεμηπξόζεζκεο θαη 

απαηηεηήο νθεηιήο ηνπ ζην δίθηπν ηνπ παξόρνπ-δόηε θαη αίξεηαη ν ιόγνο άξλεζεο 

ηνπ παξόρνπ-δόηε κόιηο ε ζρεηηθή νηθνλνκηθή εθθξεκόηεηα δηεπζεηεζεί. 
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ΔΛΙΓΑ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΗ 
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Άρθρο 7, παρ.5 Β1 

Πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εδαθίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο 

ιόγνπο απόξξηςεο ζηελ  πεξίπησζε αίηεζεο θνξεηόηεηαο γηα νκάδα ζπλερόκελσλ 

αξηζκώλ. Θεσξνύκε όηη ε ΔΔΤΤ, ζέινληαο λα δηεπθνιύλεη ηελ νξζή δηαρείξηζε 

θάζκαηνο πξνηείλεη ε νκάδα πνπ κεηαθέξεηαη λα έρεη κέγεζνο ίζν κε ην 1/10 ηεο 

αξρηθήο νκάδαο. Απηό  ζε κία νκάδα 1000 αξηζκώλ ζεσξείηαη ινγηθό, ζε κία νκάδα 

όκσο, π.ρ. 200 αξηζκώλ, δελ είλαη δπλαηό λα επηηεπρζεί ζσζηή δηαρείξηζε θάζκαηνο.  

Σπλεπώο: «Β1. ε νκάδα πνπ κεηαθέξεηαη έρεη κέγεζνο ίζν κε ην 1/10 ηνπ κεγέζνπο 

ηεο αξρηθήο νκάδαο αξηζκώλ πνπ ν ζπλδξνκεηήο έρεη ζηνλ πάξνρν-δόηε ή αθέξαην 

πνιιαπιάζην απηνύ δελ ζα είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά κέξνπο νκάδαο αξηζκώλ, εθηόο 

από ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο κόλν ηεο θεθαιηθήο ζύλδεζεο.». 

 

Άρθρο 7, παρ.5 Β 

Πξνηείλεηαη λα δηαγξαθεί ε ηειεπηαία παξάγξαθνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εδαθίνπ, 

θαζώο δελ είλαη εθηθηό ζην NP_Reject λα ζηέιλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα ζσζηά 

θάζκαηα, εηδηθά εληόο ηεο πξνζεζκίαο απόξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο θνξεηόηεηαο. 

Σπγθεθξηκέλα: «(...) Σηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο ν πάξνρνο-δόηεο παξέρεη κέζσ ηεο 

ΔΒΓΑΦ ζηνλ πάξνρν-δέθηε πιεξνθνξίεο γηα ην αξρηθό κέγεζνο ηεο νκάδαο αξηζκώλ 

ή γηα ηνπο αξηζκνύο πνπ είλαη εθρσξεκέλνη ζε άιινπο ζπλδξνκεηέο». 

 

Άρθρο 7, παρ.5 Γ 

Πξνηείλεηαη ε αθόινπζε πξνζζήθε θαη δηαγξαθή σο απόξξνηα ηνπ άξζξνπ 3, παξ.5 

ηεο παξνύζαο θαη λα δηακνξθσζεί ε παξάγξαθνο σο εμήο: « όηαλ ν αξηζκόο γηα ηνλ 

νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε δελ είλαη ελεξγόο ζηνλ πάξνρν-δόηε θαη δελ βξίζθεηαη 

ζε πξνζσξηλή δηαθνπή κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνύζαο». 

 

Άρθρο 7, παρ.2 (α) iv  

Πξνηείλεηαη λα επαλέιζεη ην είδνο ζύλδεζεο, δηαθνξεηηθά ην θάζκα κίαο ISDN-PRA ή 

ISDN-BRA DDI ζα «ζπάεη» θαη ζα αρξεζηεύεηαη ην ζύλνιν ηνπ θάζκαηνο κέρξη λα  

 

επαλέιζεη ην ζύλνιν ησλ αξηζκώλ πίζσ ζηελ εηαηξία (ΟΤΔ).  

Σπγθεθξηκέλα: « iv. Αξηζκόο (ή νκάδα αξηζκώλ)ηειεθώλνπ θαη είδνο ζύλδεζεο» 
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Άρθρο 7, παρ.6, ζελ. 20  

Πξνηείλεηαη ν πάξνρνο – δόηεο λα απαληά κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ ζηνλ πάξνρν-δέθηε, ην 

αξγόηεξν εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ σξώλ εληόο 1 εξγάζηκεο εκέξαο από ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο θνξεηόηεηαο κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ, εάλ απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη 

ηελ αίηεζε θνξεηόηεηαο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλνπκε λα εμεηαζζεί από ηελ Δπηηξνπή 

ζαο ε δπλαηόηεηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ θνξεηόηεηαο κεκνλσκέλσλ 

αξηζκώλ από ηα αηηήκαηα θνξεηόηεηαο ζπλδεδεκέλσλ αξηζκώλ ή νκάδαο αξηζκώλ 

σο πξνο ηνπο ρξόλνπο εμέηαζεο αηηεκάησλ απηώλ, παξέρνληαο εύινγν πξόζζεην 

ρξόλν γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο αξηζκώλ. 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη ζπζηεκηθό πξόβιεκα ή απαηηείηαη δηεπθξίλεζε δελ 

είλαη εθηθηή ε απνθαηάζηαζε ή ε απάληεζε, αληίζηνηρα κέζα ζην 3σξν ρξνληθό 

δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν. 

 

Άρθρο 7, παρ.8  εδάθιο (α) 

 

Πξνηείλεηαη λα παξακείλεη ην ηζρύνλ, δει. ε αίηεζε θνξεηόηεηαο λα παξακέλεη 

ελεξγή γηα 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζηελ πεξίπησζε αξηζκώλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 

θαη κε γεσγξαθηθώλ αξηζκώλ, πξνθεηκέλνπ ε ηερλνινγία λα έρεη επαξθή ρξόλν γηα 

ηελ νινθιήξσζε εξγαζηώλ. Σπγθεθξηκέλα: «Η αίηεζε θνξεηόηεηαο παξακέλεη ελεξγή 

ζηελ ΔΒΓΑΦ γηα: α) 45 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζηελ 

πεξίπησζε αξηζκώλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη κε γεσγξαθηθώλ αξηζκώλ (..)» 

 

Άρθρο 7, παρ.12  εδάθιο (β) 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ν ζπλδξνκεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηηο ίδηεο δπλαηόηεηεο 

ππνβνιήο θαη αθύξσζεο αίηεζεο θνξεηόηεηαο, πξνηείλεηαη λα πξνζηεζεί θη έλαο 

ηέηαξηνο ηξόπνο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ αθύξσζεο: κέζσ ηειεθώλνπ. Η 

ηειεθσληθή ζπλνκηιία ζα πξέπεη λα καγλεηνθσλείηαη γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηνπ 

ζπλδξνκεηή. Δπίζεο, ε αθύξσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη άκεζα ζηνλ πάξνρν-δόηε, ν 

νπνίνο ειέγρεη ηε γξακκή (παξ.12 εδάθην γ), ώζηε λα απνθεπρζνύλ πεξηπηώζεηο 

θαζπζηεξήζεσλ από ηνλ πάξνρν-δέθηε. Παξάιιεια, ζα απνθεπρζεί ε δηαπηζησζείζα 

ηαιαηπσξία ηνπ ζπλδξνκεηή ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ επνδώζεθε ην αίηεκα 

αθύξσζεο ηνπ ζπλδξνκεηή κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε αληίζηξνθε 

δηαδηθαζία κε ηηελ επαθόινπζε δηαθνπή ηεο ηειεθσληθήο ππεξεζίαο. 
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Άρθρο 7 –ειζαγωγή νέας παραγράθοσ 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί δεύηεξν/λεώηεξν αίηεκα  θνξεηόηεηαο κε βνύιεζε 

ηνπ ζπλδξνκεηή, γηα λα είλαη ζεβαζηή ε επηζπκία ηνπ ζπλδξνκεηή θαη λα 

απνθεύγεηαη ην slamming, πξνηείλεηαη  λα αθπξώλεηαη απηόκαηα ην πξώην αίηεκα. 

Σπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε ηεο αθόινπζεο παξαγξάθνπ: «Σε πεξίπησζε 

πνπ ππνβιεζεί αίηεκα θνξεηόηεηαο γηα ηνλ ίδην αξηζκό, ηόηε ε αίηεζε πνπ γίλεηαη 

απνδεθηή είλαη απηή κε ηελ πην πξόζθαηε εκεξνκελία.» 

 

Άρθρο 8 

Πξνηείλεηαη λα ζπκπιεξσζεί ε αθόινπζε παξάγξαθνο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη επηηπρήο δξνκνιόγεζε ησλ θιήζεσλ (ηδαληθά, ζα έπξεπε θάζε 

πάξνρνο λα ζβήλεη ηηο εγγξαθέο από ηελ ηνπηθή ηνπ βάζε). 

« 6. Σηελ πεξίπησζε αξηζκώλ πνπ επηζηξέθνπλ ζην δίθηπν ζην νπνίν είραλ 

πξσηνγελώο εθρσξεζεί λα δηαγξάθνληαη νη πιεξνθνξίεο δξνκνιόγεζεο πνπ 

αθνξνύλ ηηο εγγξαθέο θνξεηόηεηαο ζηελ ΔΒΓΑΦ.» (σο πιεξνθνξία δξνκνιόγεζεο 

αλαθέξεηαη ην πξόζεκα δξνκνιόγεζεο) 

 

Άρθρο 9, παρ.7  

Όζνλ αθνξά ην δηθαίσκα ππαλαρώξεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή ζηελ πεξίπησζε 

ζπλάςεσο ζπκβάζεσο από απόζηαζε θαη ηελ επζύλε ηνπ πάξνρνπ-δέθηε λα 

κεξηκλήζεη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ ζπλδξνκεηή ζην δίθηπν ηνπ πάξνρνπ-δόηε, 

πξνηείλεηαη λα πεξηγξάθνπλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηόζν ηελ ππνβνιή αίηεζεο θνξεηόηεηαο ζηνλ πάξνρν-δόηε ή ηελ 

επηζηξνθή ηνπ αξηζκνύ ζηνλ αξρηθό πάξνρν, εθόζνλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

επηηπγράλεηαη ε επηζηξνθή ηνπ ζπλδξνκεηή ζην δίθηπν ηνπ παξόρνπ-δόηε.  

 

Άρθρο 10 

Με ην  άξζξν απηό παξέρεηαη  ε δπλαηόηεηα ζηνλ ζπλδξνκεηή λα δεηήζεη ν 

απνδεκίσζε ιόγσ θαζπζηέξεζεο ηεο κεηαθνξάο ηνπ αξηζκνύ ηνπ ή θαηαρξεζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο παξόρνπ.  

Ωζηόζν ην παξόλ άξζξν ζα δεκηνπξγήζεη ζσξεία παξαπόλσλ θαη αηηεκάησλ 

απνδεκίσζεο, πέξα απηώλ πνπ εύινγα ζα αληηζηνηρνύζαλ ζε βιάβε ησλ  
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ζπλδξνκεηώλ. Παξάιιεια, ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα κεηαμύ ησλ παξόρσλ, νη 

νπνίνη γηα ηελ απνθπγή ηεο θαηαβνιήο απνδεκηώζεσλ ζα κεηαθέξνπλ ηηο επζύλεο 

ηνπο ζηνπο άιινπο παξόρνπο. Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θαηαρξεζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ζεσξνύκε όηη είλαη αόξηζηε θαη θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε. Δηδηθόηεξα: 

 

Άρθρο 10, παρ. 1 

Πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 σο εμήο: «Γηθαηνύρνο απνδεκίσζεο 

είλαη ν ζπλδξνκεηήο ν νπνίνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 9, παξάγξαθνο 8 ηεο παξνύζαο 

πθίζηαηαη θαζπζηέξεζε κεηαθνξάο πέξαλ ησλ πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ», 

δειαδή ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζα πθίζηαηαη κόλν εάλ ε θαζπζηέξεζε κεηαθνξάο 

ηνπ αξηζκνύ ππεξβαίλεη ην άλσ εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα. Με ηνλ νξηζκό ελόο 

θαηώηαηνπ νξίνπ πεξηνξίδεηαη ην δηνηθεηηθό θόζηνο γηα ηνπο παξόρνπο ην νπνίν 

πξνβιέπεηαη όηη ζα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ε πξαγκαηηθή 

σθέιεηα γηα ηνλ θαηαλαισηή πνπ δεκηώζεθε από ηπρόλ αζηνρίεο θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ηεο θνξεηόηεηαο.  

Δπίζεο πξνηείλεηαη ε δηαγξαθή ηεο έλλνηαο ηεο θαηαρξεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

είλαη αόξηζηε λνκηθή έλλνηα ηόζν από ηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν όζν θαη από θάζε 

άιιν ζεκείν ηνπ ππό δηαβνύιεπζε θεηκέλνπ. 

 

Άρθρο 10, παρ. 3 και 4  

 Πξνηείλεηαη ν ζπλδξνκεηήο λα απεπζύλεηαη ζηνλ πάξνρν ζηνλ νπνίν έρεη ππνβάιεη 

αίηεζε θνξεηόηεηαο, δειαδή ζηνλ πάξνρν –δέθηε θαη λα κελ απεπζύλεηαη ζηνλ 

πάξνρν πνπ ζεσξεί εθείλνο ππεύζπλν γηα ηελ θαζπζηέξεζε ή θαηαρξεζηηθή 

κεηαθνξά ηνπ αξηζκνύ ηνπ, δηόηη ν ζπλδξνκεηήο δελ έρεη ηελ πιεξνθόξεζε 

πξνθεηκέλνπ λα θξίλεη πνηνο από ηνπο δύν παξόρνπο επζύλεηαη γηα ηελ θαζπζηέξεζε 

ή ηελ θαηαρξεζηηθή κεηαθνξά ηνπ. Τν ζπγθεθξηκέλν άξζξν ζεσξείηαη αόξηζην. 

 

Άρθρο 11, παρ. 2 &3  

Πξνηείλεηαη γηα ηνπο αξηζκνύο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη γίλεη δηαθνπή ζύλδεζεο αιιά δελ 

έρεη παξέιζεη ην εμάκελν πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέςνπλ ζηνλ πάξνρν ζηνλ νπνίν είραλ 

πξσηνγελώο εθρσξεζεί νη αξηζκνί απηνί, λα θαηαβάιινληαη ηέιε εθρώξεζεο από ηνλ 

πάξνρν-δέθηε ζηνλ πάξνρν πνπ πξσηνγελώο εθρσξήζεθαλ από ηελ ΔΔΤΤ νη νκάδεο  
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αξηζκώλ πνπ αλήθνπλ νη αξηζκνί πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί. Σπλεπώο επηζεκαίλεηαη λα 

πξνζηεζεί ζρεηηθό εδάθην ζηελ παξ.2 ή 3 : «Μέρξη ηελ παξέιεπζε ηνπ εμακήλνπ θαη 

ηελ επηζηξνθή ηνπ αξηζκνύ ζηνλ αξρηθό πάξνρν, ν πάξνρνο-δέθηεο νθείιεη λα 

θαηαβάιιεη ηέιε ρξήζεο ησλ ελ ιόγσ αξηζκώλ.» 
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