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Πξόινγνο 

Σν παξόλ Κείκελν Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο έρεη εηνηκαζηεί από ηελ Δζληθή 

Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) θαη αθνξά ζε ζέκαηα 

πνπ άπηνληαη ηεο παξνρήο ηεο δηεπθόιπλζεο ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ 

Διιεληθή Αγνξά, ζπγθεθξηκέλα δε ζε ζρέδην ηξνπνπνίεζεο θαη 

θσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.: 566/016/3-6-

2010 «Σξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο 

Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά» (ΦΔΚ 967/Β/2010), όπσο 

ηζρύεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηηο ππ’ αξηζ. ΑΠ. 586/06/30−11−2010 (ΦΔΚ 

2052/Β/2010) θαη ΑΠ. ΔΔΣΣ 598/10/31-3-2011 (ΦΔΚ 987/Β/2011) Απνθάζεηο 

ηεο ΔΔΣΣ, ζύκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ Ν. 4070/2012, όπσο ηζρύεη, κεηά θαη 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.4146/2013 “Γηακόξθσζε Φηιηθνύ Αλαπηπμηαθνύ 

Πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ιδησηηθέο Δπελδύζεηο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”, (ΦΔΚ 90/Α/18-4-2013), κε ην άξζξν 58, παξ. 3 ηνπ νπνίνπ 

αληηθαηαζηάζεθαλ ε παξάγξαθνο 4 θαη ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 

4070/2012.  

Η ΔΔΣΣ πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο λα παξνπζηάζνπλ ηα ζρόιηα 

θαη ηηο απόςεηο ηνπο ζρεηηθά µε ην πθηζηάκελν θαλνληζηηθό πιαίζην 

αλαθνξηθά κε ηε Φνξεηόηεηα Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά, ηα δεηήκαηα 

πνπ έρνπλ αλαθύςεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, κε έκθαζε θπξίσο ζην παξόλ 

ζρέδην ηξνπνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ 

ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή αγνξά. Αλ ππάξρνπλ απόςεηο ή 

ζρόιηα πνπ δελ θαιύπηνληαη από ην παξόλ θείκελν Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, 

παξαθαινύκε λα ηηο ζπκπεξηιάβεηε ζηηο απαληήζεηο ζαο.  

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επσλύκσο, ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε 

έληππε ή/θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

portability@eett.gr  όρη αξγόηεξα από ηελ 31ε Μαΐνπ 2013 θαη ώξα 13:00µµ. 

Σπρόλ αλώλπκεο απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. Οη ελδηαθεξόκελνη 

κπνξνύλ λα δεηήζνπλ ηελ απόθξπςε ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο.  

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε:  

Γημόζια Γιαβούλεσζη αναθορικά με ηην ηροποποίηζη και κωδικοποίηζη ζε 

ενιαίο κείμενο ηης Φορηηόηηηας Αριθμών ζηην Δλληνική Αγορά 

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:  

ΔΔΣΣ  

Λ. Κεθηζίαο 60,  

15125 Μαξνύζη  

Αηηηθή  

Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ : portability@eett.gr 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο είλαη δπλαηό λα παξέρνληαη 

από ηελ ΔΔΣΣ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

mailto:portability@eett.gr
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νη νπνίεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη επώλπκα, µόλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: portability@eett.gr 

Σν παξόλ θείκελν δελ δεζκεύεη ηελ ΔΔΣΣ σο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο 

ξύζκηζεο πνπ ζα επαθνινπζήζεη.  
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1 Δηζαγσγή 

ηόρνο ηεο παξνύζαο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο είλαη λα ιάβεη ε ΔΔΣΣ ηηο 

απόςεηο θαη ηα ζρόιηα από όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ αλαθύςεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πθηζηάκελνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ 

Διιεληθή Αγνξά θαζώο θαη ζρεηηθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ε ΔΔΣΣ 

πξνηείλεη ζην ζρέδην ηξνπνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή αγνξά, ην νπνίν ζέηεη 

κε ηελ παξνύζα ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, ζε ζπλέρεηα ησλ νξηδνκέλσλ γηα ηε 

θνξεηόηεηα αξηζκώλ ζηνλ Ν.4070/2012, όπσο ηζρύεη, κεηά θαη ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ Ν.4146/2013 “Γηακόξθσζε Φηιηθνύ Αλαπηπμηαθνύ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο 

ηξαηεγηθέο θαη Ιδησηηθέο Δπελδύζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο”, (ΦΔΚ 90/Α/18-4-

2013), κε ην άξζξν 58, παξ. 3 ηνπ νπνίνπ αληηθαηαζηάζεθαλ ε παξάγξαθνο 4 

θαη ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 4070/2012  

Δηδηθόηεξα, ε ΔΔΣΣ ππνβάιιεη ζρέδην Απόθαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη 

θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ 

ζηελ Διιεληθή Αγνξά κε ζθνπό ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ ζηα 

νξηδόκελα από ην Ν. 4070/2012, όπσο ηζρύεη, κεηά θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

Ν.4146/2013, κε ην άξζξν 58, παξ. 3 ηνπ νπνίνπ αληηθαηαζηάζεθαλ ε 

παξάγξαθνο 4 θαη ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 4070/2012, ηε  

κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηώλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνύ πνπ επηθέξεη ε εθαξκνγή ηεο θνξεηόηεηαο 

αξηζκώλ ζηελ αγνξά ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ. 

Δλ ζπλόςεη νη ζεκαληηθόηεξεο αιιαγέο πνπ εηζάγνληαη κε ην ηηζέκελν ζε 

Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ζρέδην ηξνπνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν 

θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ Φνξεηόηεηαο είλαη νη αθόινπζεο : 

α. Αίξνληαη νξηζκέλνη εθ ησλ πθηζηάκελσλ ιόγσλ απόξξηςεο ησλ αηηήζεσλ 

θνξεηόηεηαο.  

β. Οξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη ην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο ζπλδξνκεηώλ ιόγσ 

θαζπζηέξεζεο πινπνίεζεο ηεο θνξεηόηεηαο ή θαηαρξεζηηθήο κεηαθνξάο ησλ 

αξηζκώλ ηνπο. 

γ. Μεηώλεηαη ν ρξόλνο εμέηαζεο ησλ αηηήζεσλ θνξεηόηεηαο από ηνλ πάξνρν-

δόηε. 

δ. Δηζάγνληαη δηαηάμεηο γηα ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ησλ ζπλδξνκεηώλ γηα 

ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θόζηνπο ησλ θιήζεσλ ιόγσ ηνπ δηθηύνπ ηνπ 

θαινύκελνπ αξηζκνύ. 

  

2. ρέδην ηξνπνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ 

Σν ηηζέκελν ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ζρέδην ηξνπνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο 

ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ έρεη σο εμήο : 
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Σξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο 

Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά 

  

Η Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), 

 

 

Έρνληαο ππόςε : 

 

α. α. ην Ν. 4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, 

Μεηαθνξώλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηδίσο ηα άξζξα 3, 

12, ζηνηρ. (ηβ), (θα), (θβ), (θε) θαη (κγ), 17, 22, 46 έσο 51, 68, 77, θαη 79 

απηνύ,(ΦΔΚ 82/Α/10.04.2012), όπσο ηζρύεη ηξνπνπνηεζείο,  

 

β. ην Ν.4146/2013 “Γηακόξθσζε Φηιηθνύ Αλαπηπμηαθνύ Πεξηβάιινληνο 

γηα ηηο ηξαηεγηθέο θαη Ιδησηηθέο Δπελδύζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

ηδίσο ην άξζξν 58, παξ. 3 απηνύ, (ΦΔΚ 90/Α/18-4-2013) 

 

γ. ηηο νδεγίεο 2002/21/ΔΚ θαη 2002/19 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002, όπσο ηζρύνπλ ηξνπνπνηεζείζεο 

κε ηελ Οδεγία 2009/140/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

νδεγηώλ 2002/21/ΔΚ ζρεηηθά κε θνηλό θαλνληζηηθό πιαίζην γηα δίθηπα 

θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, 2002/19/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ 

πξόζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο 

θαζώο θαη κε ηε δηαζύλδεζή ηνπο, θαη 2002/20/ΔΚ γηα ηελ αδεηνδόηεζε 

δηθηύσλ θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ», L 337/37, 

18.12.2009, 
 

δ. ηελ Οδεγία 2002/22/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002, γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία θαη ηα 

δηθαηώκαηα ησλ ρξεζηώλ όζνλ αθνξά δίθηπα θαη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ (νδεγία θαζνιηθήο ππεξεζίαο), όπσο ηζρύεη 

ηξνπνπνηεζείζα κε ηελ Οδεγία 2009/136/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2002/22/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηελ θαζνιηθή 

ππεξεζία θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ρξεζηώλ όζνλ αθνξά δίθηπα θαη 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ηεο Οδεγίαο 2002/58/ΔΚ 

ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη 

ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ θαη ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 γηα ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εζληθώλ αξρώλ πνπ είλαη αξκόδηεο γηα ηελ 

επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ, (EE L 

337/11, 18.12.2009),  
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ε. ην Ν. 3959/2011 «Πξνζηαζία ηνπ Διεύζεξνπ Αληαγσληζκνύ»,  

 (ΦΔΚ 93/Α/20.04.2011), 

 

ζη. ην Ν. 3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη 

ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 2472/1997», (ΦΔΚ 133/Α/2006), 

 

δ. ην Ν.2251/1994 «Πεξί πξνζηαζίαο θαηαλαισηώλ» (ΦΔΚ 191/Α/1994), 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3587/2007 «Σξνπνπνίεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ Ν.2251/94 «Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ», όπσο 

ηζρύεη – Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2005/29 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (EE Λ 149)» (ΦΔΚ 152/A/2007), 

 

ε. ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 249/115 «Καλνληζκόο Αθξνάζεσλ γηα 

Θέκαηα Σειεπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 642/Β/23.05.2002), 

 

ζ. ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε αξηζ. Οηθ. 26634/924/3-05-2007  

«Δζληθό ρέδην Αξηζκνδόηεζεο ησλ Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ 

Δπηθνηλσληώλ», (ΦΔΚ 768/Β/2007), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζ. Οηθ. 26073/937/26−5−2010 Απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ 

Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ «Σξνπνπνίεζε ηεο Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο ππ’ αξηζκ. Οηθ. 26634/924/3−5−2007 Δζληθό ρέδην 

Αξηζκνδόηεζεο ησλ Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 

805/Β/9−6−2010) θαη ηελ ππ’αξηζ. Οηθ. 20509/541/19-5-2011 

«Σξνπνπνίεζε ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ππ’ αξηζκ. Οηθ. 

26634/924/3−5−2007 «Δζληθό ρέδην Αξηζκνδόηεζεο ησλ Τπεξεζηώλ 

ειεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ», σο ηζρύεη» (ΦΔΚ 1284/Β/16-6-2011), 

 

η. ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.: 677/03/8-1-2013, «Σξνπνπνίεζε θαη 

θσδηθνπνίεζε ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 441/121/21-6-2007 Καλνληζκόο 

Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ ηνπ Δζληθνύ 

ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο» (ΦΔΚ 170/Β/31.01.2013),   

 

ηα. ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 676/41/20-12-2012 «Καλνληζκόο Γεληθώλ 

Αδεηώλ» (ΦΔΚ 298/Β/2013),  

ηβ. ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ ΔΔΣΣ 566/016/3.06.2010 «Σξνπνπνίεζε 

θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο 

Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά», (ΦΔΚ 967/Β/2010), όπσο ηζρύεη 

ηξνπνπνηεζείζα κε ηηο ππ’ αξηζ. ΑΠ. 586/06/30−11−2010 (ΦΔΚ 

2052/Β/2010) θαη ΑΠ. ΔΔΣΣ 598/10/31-3-2011 (ΦΔΚ 987/Β/2011) 

Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ,  

ηγ. ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 612/011/14-07-2011 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο 

Αλαθνξάο Γηαζύλδεζεο ΟΣΔ 2011 ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 

573/017/22-07-2010», (ΦΔΚ 1758/Β/3-08-2011), 
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ηδ. ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 675/09/11-12-2012 «Έγθξηζε Πξνζθνξάο 

Αλαθνξάο ΟΣΔ 2012 γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξόζβαζε ζηνλ Σνπηθό 

Βξόρν θαη ηηο ρεηηθέο Τπεξεζίεο, ζε εθαξκνγή ηεο απόθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ 614/013/28.07.2011 (ΦΔΚ 1908/Β/30.08.2011).», (ΦΔΚ 

3402/Β/2012), 

 

ηε. ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 375/10/14-2-2006, «Καλνληζκόο 

Γηαδηθαζίαο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο», (ΦΔΚ 314/Β/16.03.2006), 

 

ηζη.  ηελ  Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 291/53/28-8-2003 κε ηελ νπνία έγηλε ε 

θύξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 21/03 ύκβαζεο κεηαμύ ηεο ΔΔΣΣ θαη ηεο 

Δηαηξείαο Telcordia Technologies Inc. γηα ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε 

θαη ζπληήξεζε ηεο ΔΒΓΑΦ θαζώο θαη ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε 

απηήο  (ΦΔΚ 1279/Β/2003), 

 

ηδ.  ηελ  Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 526/45/24-7-2009 κε ηελ νπνία έγηλε ε 

θύξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 21/03Β ύκβαζεο κεηαμύ ηεο ΔΔΣΣ θαη ηεο 

Δηαηξείαο Telcordia Technologies Inc. γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ρξνληθή 

επέθηαζε ηεο 21/03 ύκβαζεο (ΦΔΚ 1549/Β/28.7.2009), 

 

ηε.  ηελ  Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 614/16/28-7-2011 κε ηελ νπνία έγηλε ε 

θύξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 21/03Γ ύκβαζεο κεηαμύ ηεο ΔΔΣΣ θαη ηεο 

Δηαηξείαο Telcordia Technologies Inc. γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ρξνληθή 

επέθηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 21/03 κεηαμύ ηνπο ύκβαζεο (ΦΔΚ 

1973/Β/5.9.2011), 

 

ηζ. ηηο ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 28707/26-7-2012, 44584/28-11-2012 θαη 

5779/7-2-2013 επηζηνιέο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ πξνο ηελ 

ΔΔΣΣ ζην πιαίζην ηεο Τπόζεζεο EU-PILOT 3652/12/INSO, 

 

Δπεηδή: 

 

α. Σν άξζξν 12, ζηνηρ. ηβ’, θβ’ θαη θε’ ηνπ λ.4070/2012, όπσο ηζρύεη, 

νξίδεη όηη ε ΔΔΣΣ δηελεξγεί απηεπαγγέιησο ή θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ 

Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ δεκόζηεο 

δηαβνπιεύζεηο γηα ζέκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ, ξπζκίδεη ηα ζέκαηα θνξεηόηεηαο αξηζκώλ, εθδίδνληαο ηηο 

ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαη ξπζκίδεη ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 

θαηαλαισηή ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, εθδίδνληαο 

πξνο ηνύην θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο, ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα λόκν. 

Δπίζεο ην άξζξν 68, παξ. 1 ηνπ λ. 4070/2012, νξίδεη όηη «όινη νη 

ζπλδξνκεηέο κε αξηζκνύο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην Δζληθό ρέδην 

Αξηζκνδόηεζεο κπνξνύλ, κεηά από ζρεηηθή αίηεζε, λα δηαηεξνύλ ηνλ ή 
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ηνπο αξηζκνύο ηνπο, αλεμαξηήησο ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ηελ 

ππεξεζία (θνξεηόηεηα αξηζκνύ), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, Μέξνο Γ ηνπ παξόληνο». Σν Παξάξηεκα ΙΙΙ, Μέξνο 

Γ, ηνπ Ν.4070/2012 νξίδεη ηα εμήο: «Η απαίηεζε όινη νη ζπλδξνκεηέο 

κε αξηζκνύο ηειεθώλνπ από ην εζληθό ζρέδην αξηζκνδόηεζεο λα 

κπνξνύλ, εθόζνλ ην δεηήζνπλ, λα δηαηεξήζνπλ ηνλ (ηνπο) αξηζκό (νύο) 

ηνπο, αλεμαξηήησο ηεο επηρείξεζεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, 

εθαξκόδεηαη: α) εθόζνλ πξόθεηηαη γηα γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηόπν, θαη β) εθόζνλ πξόθεηηαη γηα κε γεσγξαθηθνύο 

αξηζκνύο ζε νπνηνλδήπνηε ηόπν. Σν παξόλ κέξνο δελ ηζρύεη γηα ηε 

κεηαθνξά αξηζκώλ κεηαμύ δηθηύσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε 

ζηαζεξέο ζέζεηο θαη δηθηύσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο».  

Δπίζεο, ην άξζξν 68, παξ. 4, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 58, παξ. 

3 ηνπ  Ν.4146/2013 νξίδεη, όηη «ε κεηαθνξά αξηζκώλ θαη ε επαθόινπζε 

ελεξγνπνίεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη εληόο ηεο ζπληνκόηεξεο δπλαηήο 

πξνζεζκίαο. Δλ πάζε πεξηπηώζεη, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ αξηζκνύ γηα ηνπο 

ζπλδξνκεηέο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλία γηα ηε κεηαθνξά αξηζκνύ ζε 

λέα επηρείξεζε, γίλεηαη κέζα ζε κία εξγάζηκε εκέξα. Η ΔΔΣΣ κπνξεί 

λα θαζνξίδεη ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία κεηαθνξάο αξηζκώλ, έρνληαο 

ππόςε ηηο εζληθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο, ηε δπλαηόηεηα 

ηερληθήο πινπνίεζεο, θαζώο θαη ηελ αλαγθαηόηεηα δηαζθάιηζεο ηεο 

ζπλέρεηαο ηεο ππεξεζίαο πξνο ηνλ ζπλδξνκεηή. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

απώιεηα ππεξεζίαο θαηά ηε δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε κία 

εξγάζηκε εκέξα. Η ΔΔΣΣ ιακβάλεη επίζεο, αλ ρξεηαζηεί, κέηξα κε ηα 

νπνία λα εμαζθαιίδεηαη όηη νη ζπλδξνκεηέο πξνζηαηεύνληαη θαζ’ όιε 

ηε δηαδηθαζία αιιαγήο θνξέα θαη δελ κεηαθέξνληαη ζε άιιν θνξέα 

παξά ηε ζέιεζή ηνπο. Η ΔΔΣΣ δύλαηαη, κε ηελ επηθύιαμε επηβνιήο ησλ 

θαη’ άξζξν 77 ηνπ παξόληνο δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ, λα ππνρξεώλεη 

ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ λα απνδεκηώλνπλ ηνπο ζπλδξνκεηέο ζε 

πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο κεηαθνξάο ή θαηαρξεζηηθήο κεηαθνξάο από 

ηνπο ίδηνπο ηνπο παξόρνπο ή γηα ινγαξηαζκό ηνπο. Ο ηξόπνο επηβνιήο 

ηεο ππνρξέσζεο, ππνινγηζκνύ ηεο απνδεκίσζεο, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία 

θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ».  

Δπηπξνζζέησο, ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 68, , όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην άξζξν 58, παξ. 3 ηνπ  Ν.4146/2013 πξνβιέπεη όηη «κε ηελ 

επηθύιαμε ηεο όπνηαο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ζύκβαζεο, ε ΔΔΣΣ 

εμαζθαιίδεη όηη νη όξνη θαη νη δηαδηθαζίεο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο 

δελ ιεηηνπξγνύλ απνηξεπηηθά γηα ηελ αιιαγή ησλ παξόρσλ ππεξεζηώλ. 

Οη πάξνρνη δελ δύλαληαη λα ζέηνπλ νπνηνδήπνηε θώιπκα, όπσο νη 

ζπκβαηηθνί όξνη, νη δηαδηθαζίεο, ηα ηέιε, θαηά ηελ πινπνίεζε 

αηηεκάησλ θνξεηόηεηαο». 

 

β. ηελ ππ’ αξηζ. (47) ζθέςε ηνπ Πξννηκίνπ ηεο Οδεγίαο 2009/136/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 

Ννεκβξίνπ 2009, αλαθέξεηαη όηη ε θνξεηόηεηα αξηζκνύ απνηειεί θύξην 
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παξάγνληα δηεπθόιπλζεο ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηνπ απνηειεζκαηηθνύ 

αληαγσληζκνύ ζε αγνξέο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ζα πξέπεη λα 

πινπνηείηαη κε ηελ ειάρηζηε θαζπζηέξεζε, έηζη ώζηε ν αξηζκόο λα 

ελεξγνπνηείηαη κέζα ζε κία εξγάζηκε εκέξα θαη ν ρξήζηεο λα κελ 

πθίζηαηαη απώιεηα ππεξεζηώλ γηα πεξηζζόηεξν από κία εξγάζηκε 

εκέξα. Οξίδεηαη πεξαηηέξσ όηη, νη αξκόδηεο εζληθέο αξρέο κπνξνύλ λα 

πξνδηαγξάθνπλ ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία κεηαθνξάο αξηζκώλ, ζύκθσλα 

κε ηηο εζληθέο δηαηάμεηο πεξί ζπκβάζεσλ θαη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 

Αλαθέξεηαη επίζεο όηη ε πείξα ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε έρεη δείμεη όηη 

ππάξρεη θίλδπλνο νη θαηαλαισηέο λα κεηαθεξζνύλ ζε άιιν πάξνρν 

ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπο θαη όηη, αλ θαη απηό είλαη δήηεκα πνπ ζα 

πξέπεη θαηαξρήλ λα αληηκεησπίδεηαη από ηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ λόκνπ, 

ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηβάιινπλ ηα ειάρηζηα 

αλαινγηθά κέηξα όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία αιιαγήο θνξέα, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη θπξώζεσλ, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα λα 

ειαρηζηνπνηνύληαη απηνί νη θίλδπλνη θαη λα εμαζθαιίδεηαη όηη νη 

ζπλδξνκεηέο πξνζηαηεύνληαη θαζ’ όιε ηε δηαδηθαζία αιιαγήο θνξέα, 

ρσξίο ε δηαδηθαζία λα θαζίζηαηαη ιηγόηεξν ειθπζηηθή γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο.  

 

γ. Βαζηθή ratio ηνπ λνκνζέηε θαηά ηε ζέζπηζε κέηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε, 

πξνώζεζε θαη νξζή δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ θνξεηόηεηαο απνηειεί ε 

απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, κε ηελ παξνρή 

πεξηζζνηέξσλ επηινγώλ ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ε ηαπηόρξνλε αύμεζε 

ηνπ αληαγσληζκνύ ζηνπο παξόρνπο δηθηύσλ ή/ θαη ππεξεζηώλ 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ. Καηά ηνύην,  νη πάξνρνη δηθηύσλ ή/ θαη 

ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ πξέπεη λα απέρνπλ από 

νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζα απνηξέπεη ηνπο ρξήζηεο από ηε ρξήζε ηεο 

δηεπθόιπλζεο ηεο θνξεηόηεηαο. 

 

δ. Η ΔΔΣΣ θαηά ξεηή θαη εηδηθή λνκνζεηηθή εμνπζηνδόηεζε ξπζκίδεη ηόζν 

ηα ζέκαηα θνξεηόηεηαο αξηζκώλ όζν θαη ηα ζέκαηα πεξί πξνζηαζίαο 

ηνπ θαηαλαισηή ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, 

εθδίδνληαο ηηο ζρεηηθέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, κε βαζηθό γλώκνλα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνύ, ηελ παξνρή πεξηζζνηέξσλ επηινγώλ 

(πνηόηεηαο θαη ηηκήο) θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ ηειηθνύ 

θαηαλαισηή ρξήζηε.   

 

ε. Η αλάγθε επαλαμηνιόγεζεο θαη κείσζεο, ζε κία (1) εξγάζηκε εκέξα, 

ηνπ πξνβιεπόκελνπ, ζηα ζρεηηθά θαλνληζηηθά θείκελα, ρξόλνπ 

δηεθπεξαίσζεο αηηεκάησλ θνξεηόηεηαο, απνηειεί πιένλ θνηλνηηθή 

επηηαγή (άξζξν 30 ηεο Οδεγίαο 2002/22/ΔΚ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη), ε νπνία άιισζηε κεηεθέξζε απηνύζηα κε ηελ παξάγξαθν 4, ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ λόκνπ 4070/2012, όπσο ηζρύεη. Αλ θαη ε επηηαγή απηή 

είρε ήδε πινπνηεζεί ζηελ ΑΠ. ΔΔΣΣ 566/016/3-6-2010, ην γεγνλόο 

απηό επηβάιιεη ηελ πεξαηηέξσ βειηηζηνπνίεζε θαη ηαρύηεξε ελεκέξσζε 
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ησλ εζσηεξηθώλ ζπζηεκάησλ όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ (παξόρσλ 

θαη ινηπώλ θνξέσλ) κε γλώκνλα ηελ ηαρύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε 

εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπλδξνκεηώλ. 

 

ζη. Με ηηο ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 28707/26-7-2012 θαη 44584/28-11-2012 

επηζηνιέο ηνπ πξνο ηελ ΔΔΣΣ, ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ εδήηεζε από 

ηελ ΔΔΣΣ, ζην πιαίζην ηεο Τπόζεζεο  κε ζέκα “EU-PILOT 

3652/12/INSO”, ηελ παξνρή όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ θαη 

ζηνηρείσλ σο πξνο ην ελδερόκελν αληίζεζεο εζληθώλ δηαηάμεσλ (θαη 

εηδηθόηεξα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4070/2012 θαη ηνπ 

άξζξνπ 9 ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 566/016) κε δηαηάμεηο 

θνηλνηηθνύ δηθαίνπ (ηνπ άξζξνπ 30 ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Καζνιηθή 

Τπεξεζία, όπσο ηζρύεη). πγθεθξηκέλα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θαηά 

ηελ ππνβνιή ησλ απόςεώλ ηεο, ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ ππόζεζεο, 

αλέθεξε νηη νη σο άλσ εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

πεξί ηεο θνξεηόηεηαο αξηζκνύ, θαίλεηαη λα πεξηνξίδνπλ νπζησδώο ην 

δηθαίσκα γηα θνξεηόηεηα αξηζκνύ ζε πεξίπησζε αλεμόθιεησλ 

ινγαξηαζκώλ θαη, ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο θνηλνηηθήο δηάηαμεο πεξί 

ηνπ νηη νη πάξνρνη δελ δύλαληαη λα ζέηνπλ νπνηνδήπνηε θώιπκα, 

λνκηθήο, ηερληθήο ή άιιεο θύζεσο θαηά ηελ πινπνίεζε αηηεκάησλ 

θνξεηόηεηαο, θάιεζε ηηο αξκόδηεο Διιεληθέο Αξρέο λα πξνβνύλ ζε 

«δηόξζσζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο». 

   

δ. Με ηελ ππ’ αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 5779/7-2-2013 επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ 

ΔΔΣΣ, ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, 

Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ελεκέξσζε ηελ ΔΔΣΣ όηη νη Τπεξεζίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αλαγλώξηζαλ όηη νη Διιεληθέο αξρέο ζα 

ρξεηαζηνύλ έλα ρξνληθό δηάζηεκα γηα λα επζπγξακκίζνπλ ηελ 

πξσηνγελή θαη ηε δεπηεξνγελή λνκνζεζία ηνπο κε ην άξζξν 30 ηεο 

νδεγίαο γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απαηηνύκελεο από ην Νόκν δηεμαγσγήο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο θαη 

δήηεζαλ από ηηο ειιεληθέο αξρέο λα θνηλνπνηήζνπλ κέρξη ην  ηέινο ηνπ 

1νπ εμακήλνπ ηνπ 2013 όια ηα λνκνζεηηθά θαη θαλνληζηηθά θείκελα 

ελαξκνληζκέλα κε ην γξάκκα θαη ην πλεύκα ηεο αλσηέξσ 

αλαθεξόκελεο θνηλνηηθήο δηάηαμεο πεξί άξζεο νηνπδήπνηε θσιύκαηνο 

θαηά ηελ πινπνίεζε αηηεκάησλ θνξεηόηεηαο αξηζκνύ.    

 

ε. Η παξνρή ζηελ ΔΔΣΣ, θαηόπηλ ηεο εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 68, παξ. 4, εδάθην 6, ηνπ λ. 4070/2012, όπσο ηζρύεη, ηεο 

δπλαηόηεηαο λα επηβάιεη θπξώζεηο, θαηά ην άξζξν 77 ηνπ λ. 4070/2012 

ζηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππνρξέσζεο 

λα απνδεκηώλνπλ ηνπ ζπλδξνκεηέο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 

κεηαθνξάο ή θαηαρξεζηηθήο κεηαθνξάο, εθηόο ηνπ όηη κεηαθέξεη 

απηνύζηα ηε ζρεηηθή θνηλνηηθή επηηαγή (άξζξν 30, παξ. 4 ηεο Οδεγίαο 

γηα ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία, όπσο ηζρύεη ηξνπνπνηεζείζα), ζεζπίδεη ην 
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πξώηνλ ηε δπλαηόηεηα έγεξζεο αμηώζεσλ απνδεκηώζεσλ ησλ 

ζπλδξνκεηώλ απεπζείαο από ηνπο εθάζηνηε θαη θαηά πεξίπησζε 

ππεύζπλνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ.  

 

ην πιαίζην απηό, θαη δεδνκέλνπ όηη ε ΔΔΣΣ θαηά ξεηή θαη εηδηθή 

λνκνζεηηθή εμνπζηνδόηεζε ξπζκίδεη ηα ζέκαηα πεξί πξνζηαζίαο ηνπ 

θαηαλαισηή ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, δύλαηαη λα 

εθαξκόδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 2251/1994 πεξί πξνζηαζίαο 

θαηαλαισηή, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3587/2007 «Σξνπνπνίεζε 

θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Ν.2251/94 «Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ», όπσο 

ηζρύεη – Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2005/29 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (EE Λ 149)» (ΦΔΚ 152/A/2007), 

ηδίσο δε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9α επ. απηνύ πεξί απαγόξεπζεο 

αζέκηησλ εκπνξηθώλ πξαθηηθώλ. Καηά ηνύην, θαζνξίδεηαη 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ) πξνζθπγήο 

ηνπ ζηγόκελνπ ζπλδξνκεηή ζηνλ αξκόδην πάξνρν θαη ελ ζπλερεία ζηελ 

ΔΔΣΣ θαη πεξαηηέξσ πξνζδηνξίδεηαη ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο θαηά 

πεξίπησζε αμίσζεο απνδεκίσζεο. Σα πνζά απνδεκίσζεο 

πξνζδηνξίδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο σο πνζό αλαθνξάο/βάζε ην πάγην 

ηεο ζύλδεζεο ηνπ ζηγόκελνπ ζπλδξνκεηή ζηνλ πάξνρν-δόηε. 

 

ζ. Η ΔΔΣΣ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πεξί δηελέξγεηαο δεκνζίσλ 

δηαβνπιεύζεσλ ελεξγεί ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

ακεξνιεςίαο, ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο 

ηερλνινγηθήο νπδεηεξόηεηαο, θαη ιακβάλεη ππόςε ηηο απόςεηο πνπ 

δηαηππώζεθαλ ζηελ εθάζηνηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε πξηλ θαηαιήμεη 

ζηελ πηνζέηεζε απνθάζεσλ/κέηξσλ επί ζεκάησλ ηα νπνία εμεηάζζεθαλ 

ζε απηήλ, ρσξίο σζηόζν λα δεζκεύεηαη σο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο 

ξύζκηζεο πνπ ελδέρεηαη λα αθνινπζήζεη, 

 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η : 

 

 

Άξζξν 1 

θνπόο-Πεδίν Δθαξκνγήο 

 

1. θνπόο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο είλαη ε ζέζπηζε θαλόλσλ ζρεηηθώλ κε 

ηελ παξνρή ηεο θνξεηόηεηαο αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή αγνξά 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ.  

2. α. Απαγνξεύεηαη ε θνξεηόηεηα αξηζκώλ κεηαμύ ππεξεζηώλ πνπ είλαη 

νπζησδώο δηαθνξεηηθέο, ηδίσο ε κεηαθνξά αξηζκώλ κεηαμύ δηθηύσλ πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε ζηαζεξέο ζέζεηο θαη δηθηύσλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ρξήζε ηνπ κεηαθεξζέληνο αξηζκνύ 

ππόθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ( Δ..Α). 
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β. ηνλ αλσηέξσ απαγνξεπηηθό θαλόλα δελ εκπίπηεη ε θνξεηόηεηα 

αξηζκνύ θηλεηήο ηειεθσλίαο κεηαμύ θηλεηώλ ππεξεζηώλ δεύηεξεο θαη 

ηξίηεο γεληάο. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 

3 ηεο παξνύζαο. 

 

 

Άξζξν 2 

Οξηζκνί 

 

1. “Γεσγξαθηθή πεξηνρή” : ε πεξηνρή ηνπ Διιεληθνύ γεσγξαθηθνύ 

ρώξνπ όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο ππ’ αξηζ. Οηθ. 

26634/924/3-5-2007 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Μεηαθνξώλ θαη 

Δπηθνηλσληώλ (ΦΔΚ 768/Β/2007), όπσο ηζρύεη θαη αληηζηνηρεί ζε έλαλ 

Δζληθό Κσδηθό Πξννξηζκνύ. 

“Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Αλαθνξάο γηα ηε Φνξεηόηεηα 

(ΔΒΓΑΦ)”: Η θεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ πνπ εγθαζίζηαηαη θαη 

ιεηηνπξγεί γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο παξνρήο ηεο θνξεηόηεηαο αξηζκώλ, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο. 

“Πάξνρνο-δέθηεο” : ν πάξνρνο δηθηύνπ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ή 

ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ πξνο ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ηνπ αξηζκνύ. 

 “Πάξνρνο-δόηεο” : ν πάξνρνο δηθηύνπ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ή 

ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ από ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ηνπ αξηζκνύ. 

 “πλδεδεκέλνη αξηζκνί”: Σειεθσληθνί αξηζκνί πνπ αλήθνπλ ζε έλα 

ζπλδξνκεηή θαη αληηζηνηρνύλ ζηελ ίδηα ζπλδξνκεηηθή γξακκή ππό έλαλ 

θεθαιηθό ή βαζηθό αξηζκό (π.ρ. αξηζκνί MSN ή DDI ζε ζπλδέζεηο 

ISDN ή αξηζκνί data θαη fax ζε ζπλδέζεηο θηλεηήο ηειεθσλίαο), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θεθαιηθνύ ή βαζηθνύ αξηζκνύ.   

 Οκάδα αξηζκώλ:  ζύλνιν δηαδνρηθώλ αξηζκώλ ην πιήζνο ησλ νπνίσλ 

είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 10, 100 ή 1.000 θαη δηαζέηνπλ ίδηα ηα πξώηα 8, 

7 ή 6, αληίζηνηρα, πξώηα ςεθία ηνπο. 

 “Σέινο” : ην πνζό πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ππεξεζίεο θνξεηόηεηαο, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ. 

“Φνξεηόηεηα Αξηζκνύ Κιήζεο” : ε δπλαηόηεηα ησλ ζπλδξνκεηώλ λα 

δηαηεξνύλ ηνλ ή ηνπο γεσγξαθηθνύο ή κε αξηζκνύο θιήζεο ηνπο όηαλ 

αιιάδνπλ θνξέα παξνρήο ππεξεζίαο. 

2. Δπηπιένλ ηζρύνπλ νη νξηζκνί ηνπ Ν.4070/2012, ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ’ 

αξηζ. Οηθ. 26634/924/3-5-2007 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Μεηαθνξώλ 

θαη Δπηθνηλσληώλ, ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.: 

676/41/20-12-2012 (ΦΔΚ 298/Β/2013) θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Απόθαζεο 

ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 677/03/8-1-2013 (ΦΔΚ 170/Β/31.01.2013), όπσο 

ηζρύνπλ. 



12 

 

 

3. ην πιαίζην ηνπ παξόληνο,  ηζρύνπλ ηα εμήο : 

α. ε έλλνηα «ζπλδξνκεηήο» πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο ρξήζηεο πνπ 

θάλνπλ ρξήζε ππεξεζηώλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηειεθσλίαο πξνπιεξσκέλνπ ρξόλνπ 

νκηιίαο (θαξηνθηλεηήο) ή /θαη ππεξεζηώλ δεδνκέλσλ..  

β. ε έλλνηα «πάξνρνο» πεξηιακβάλεη θαη ηνπο εηθνληθνύο παξόρνπο.  

 

Άξζξν 3 

Φνξεηόηεηα Γεσγξαθηθώλ θαη κε Γεσγξαθηθώλ Αξηζκώλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αξηζκώλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο 

 

1. Οη πάξνρνη δηθηύσλ ή/θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ 

ππνρξενύληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηε θνξεηόηεηα γεσγξαθηθώλ θαη κε 

γεσγξαθηθώλ αξηζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξηζκώλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο,  ώζηε νη ζπλδξνκεηέο λα κπνξνύλ λα δηαηεξνύλ ηνλ ή ηνπο 

αξηζκνύο ηνπο όηαλ αιιάδνπλ πάξνρν δηθηύνπ ή/θαη ππεξεζηώλ.  

           Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ησλ γεσγξαθηθώλ αξηζκώλ, ε θνξεηόηεηα 

αθνξά ζηε δηαηήξεζε ηνπ ή ησλ γεσγξαθηθώλ αξηζκώλ ηνπ  

ζπλδξνκεηή  εληόο ηεο ίδηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο όηαλ ν ζπλδξνκεηήο 

αιιάδεη πάξνρν δηθηύνπ ή/θαη ππεξεζηώλ.  

2. Όινη νη πάξνρνη δηθηύσλ ή/θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα πινπνηνύλ ηηο απαξαίηεηεο  δηαδηθαζίεο γηα ηε 

κεηαθνξά αξηζκώλ πξνο θαη από ην δίθηπό ηνπο θαζώο θαη λα 

ζπλδένληαη κε ηελ ΔΒΓΑΦ, ώζηε λα  είλαη δηαζέζηκε ε θνξεηόηεηα 

γεσγξαθηθώλ θαη κε γεσγξαθηθώλ αξηζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ αξηζκώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.  

3. Οη εθάζηνηε λενεηζεξρόκελνη ζηελ αγνξά πάξνρνη δηθηύσλ ή/θαη 

ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ 

θνξεηόηεηα γεσγξαθηθώλ θαη κε γεσγξαθηθώλ αξηζκώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξηζκώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ην αξγόηεξν 

εληόο ελόο κελόο από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζην 

θνηλό. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ πεξηνξίδνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ησλ 

παξόρσλ πνπ απνξξένπλ από ηε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνύο 

ζρεηηθά κε ηελ εθρώξεζε αξηζκώλ. 

4. Η δηαδηθαζία ηεο θνξεηόηεηαο αξηζκώλ δηέπεηαη από ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 7 ηεο παξνύζαο Απόθαζεο. 

5.    ηελ 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 
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ζρεηηθή πξάμε ζε άιινπο ζπλδξνκεηέο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε 

θνξεηόηεηαο απνξξηθζεί από ηνλ πάξνρν-δόηε, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 7 παξ. 6, γηα ηνπο ελεξγνύο αξηζκνύο ηόηε δε 

δύλαηαη λα γίλεη κεηαθνξά θαη ησλ επηπιένλ νκάδσλ ζπλερόκελσλ 

αξηζκώλ. 

6. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο κεηαθέξεη ηνπιάρηζηνλ 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 δύλαληαη λα παξακείλνπλ ζηνλ πάξνρν 

δόηε σο νκάδα ζπλδεδεκέλσλ αξηζκώλ. 

7. Οη θαηεγνξίεο κε γεσγξαθηθώλ αξηζκώλ, πέξαλ ησλ αξηζκώλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, γηα ηνπο νπνίνπο εθαξκόδεηαη ε ππνρξέσζε θνξεηόηεηαο 

είλαη νη αθόινπζεο :  

 α) νη εηαηξηθνί αξηζκνί θαη αξηζκνί πξόζβαζεο ζε VPN (ζεηξά 50) 

 β) νη πξνζσπηθνί αξηζκνί (ζεηξά 70) 

 γ) νη αξηζκνί αηεινύο ρξέσζεο (ζεηξά 800) 

δ) νη αξηζκνί κεξηδόκελνπ θόζηνπο (ζεηξά 801) 

 ε) νη αξηζκνί γηα θιήζεηο κέζσ θάξηαο (ζεηξά 807) 

 ζη) νη αξηζκνί ησλ ζεηξώλ 806, 812, 825, 850 θαη 875  

 δ) νη αξηζκνί ησλ ζεηξώλ 896 θαη 899 

 ε) νη αξηζκνί πξόζζεηεο ρξέσζεο (ζεηξά 90) 

 Η ΔΔΣΣ δύλαηαη κε αηηηνινγεκέλε Απόθαζή ηεο λα άξεη ή λα 

επεθηείλεη θαηά πεξίπησζε θαη ζε άιιεο ζεηξέο ή/θαη θαηεγνξίεο κε 

γεσγξαθηθώλ αξηζκώλ ηελ ππνρξέσζε θνξεηόηεηαο αξηζκνύ.  

 

 

Άξζξν 4 

Τπνρξεώζεηο δξνκνιόγεζεο θιήζεσλ πξνο αξηζκνύο πνπ έρνπλ 

κεηαθεξζεί 

 

1. Κάζε πάξνρνο δηθηύνπ ή/θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ 

από ην δίθηπν ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε εθθίλεζε ηεο θιήζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηιεγκέλσλ/πξνεπηιεγκέλσλ παξόρσλ ζε 

πεξίπησζε επηινγήο/πξνεπηινγήο θνξέα) έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ 

επζύλε ηεο δξνκνιόγεζήο ηεο ζην δίθηπν ηνπ θαινύκελνπ, αλεμάξηεηα 

από ην δίθηπν ζην νπνίν έρεη πξσηνγελώο εθρσξεζεί από ηελ ΔΔΣΣ ε 

αληίζηνηρε νκάδα αξηζκώλ.   

Δηδηθόηεξα: 

 α. Η ππνρξέσζε ηεο νξζήο δξνκνιόγεζεο ζην δίθηπν ηνπ θαινύκελνπ 

ησλ θιήζεσλ πνπ εθθηλνύλ εληόο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο βαξύλεη 

ηνλ πάξνρν δηθηύνπ ή/θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ από 

ηνλ νπνίν εθθηλεί ε θιήζε. 
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β. Η ππνρξέσζε ηεο νξζήο δξνκνιόγεζεο ζην δίθηπν ηνπ θαινύκελνπ 

ησλ θιήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη εθηόο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, βαξύλεη 

ηνλ πάξνρν δηθηύνπ ή/θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ από 

ην δίθηπν ηνπ νπνίνπ παξαιακβάλεηαη εληόο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο 

αξρηθά ε θιήζε. 

2. Κάζε πάξνρνο δηθηύνπ ή/θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ 

πνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο νξζήο δξνκνιόγεζεο ησλ θιήζεσλ 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, 

δύλαηαη : 

α) είηε λα πξνβεί ν ίδηνο ζηελ νξζή δξνκνιόγεζε ησλ θιήζεσλ ζην 

δίθηπν ηνπ θαινύκελνπ,  

β) είηε λα δξνκνινγήζεη ηηο θιήζεηο πξνο άιινλ πάξνρν θαηόπηλ 

ζρεηηθήο ζπκθσλίαο κε απηόλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο 

δξνκνιόγεζεο ηνπ παξόρνπ απηνύ.  

3. Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νξζή δξνκνιόγεζε ησλ 

θιήζεσλ ιακβάλνληαη από ηελ Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Αλαθνξάο γηα 

ηε Φνξεηόηεηα (ΔΒΓΑΦ), ε νπνία εγθαζίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 8 ηεο παξνύζαο Απόθαζεο. Όινη 

νη ππόρξενη, ζύκθσλα κε ην παξόλ άξζξν, πάξνρνη είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα ιακβάλνπλ θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ παξόληνο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο αλσηέξσ βάζεο, 

ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ, ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα, γηα ηελ νξζή δξνκνιόγεζε ησλ 

θιήζεσλ.  

4. Ο ρξόλνο πνπ πξέπεη λα κεζνιαβεί αλάκεζα ζε δύν δηαδνρηθέο 

ελέξγεηεο αλάθηεζεο  ζηνηρείσλ από ηελ Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ 

Αλαθνξάο γηα ηε Φνξεηόηεηα έρεη σο εμήο: 

α. Όινη νη πάξνρνη (ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ δηθηύσλ) ππνρξενύληαη λα 

ελεκεξώλνπλ κέζα ζε δύν (2) ώξεο από ηελ παξαιαβή ζρεηηθνύ  

κελύκαηνο επηβεβαίσζεο κεηαθνξάο αξηζκνύ από ηελ ΔΒΓΑΦ (RFS 

broadcast) ηνπο πίλαθεο δξνκνιόγεζεο ησλ θιήζεσλ κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ΔΒΓΑΦ πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνπλ ηε ζσζηή δξνκνιόγεζε ησλ 

θιήζεσλ. 

β. Δπηπξόζζεηα, νη πάξνρνη ππνρξενύληαη λα ειέγρνπλ γηα ηε ζσζηή 

ελεκέξσζε ησλ πηλάθσλ δξνκνιόγεζεο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 

εκεξεζίσο. 

5. Οη ππνρξεώζεηο δξνκνιόγεζεο ησλ θιήζεσλ πνπ νξίδνληαη από ην 

παξόλ άξζξν ηζρύνπλ γηα θιήζεηο ηόζν πξνο γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο 

όζν θαη πξνο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αξηζκώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη νπνίνη κεηαθέξνληαη κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο.  
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Άξζξν 5 

Πξνζέκαηα δξνκνιόγεζεο θιήζεσλ πξνο αξηζκνύο πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί 

1. Με ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, θάζε 

πάξνρνο-δέθηεο  ηαπηνπνηείηαη γηα ζθνπνύο δξνκνιόγεζεο θιήζεσλ κε 

ην πξόζεκα δξνκνιόγεζεο θνξεηόηεηαο πνπ ηνπ εθρσξείηαη από ηελ 

ΔΔΣΣ. Η δνκή ησλ πξνζεκάησλ δξνκνιόγεζεο θνξεηόηεηαο θαη ν 

ηξόπνο εθρώξεζήο ηνπο θαζνξίδνληαη από ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 

677/03/8-1-2013 (ΦΔΚ 170/Β/2013), όπσο ηζρύεη. 

2. Σα πξνζέκαηα δξνκνιόγεζεο θνξεηόηεηαο εθαξκόδνληαη ηόζν γηα ηνπο 

γεσγξαθηθνύο όζν θαη γηα ηνπο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξηζκώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

3. Οη εηθνληθνί πάξνρνη ρξεζηκνπνηνύλ : 

α. πξνζέκαηα δξνκνιόγεζεο θνξεηόηεηαο πνπ ηνπο εθρσξνύληαη από 

ηελ ΔΔΣΣ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλδένληαη νη ίδηνη απεπζείαο κε ηελ 

ΔΒΓΑΦ. 

β. εμαςήθηα πξνζέκαηα δξνκνιόγεζεο θνξεηόηεηαο πνπ αλήθνπλ ζην 

θάζκα ησλ πξνζεκάησλ δξνκνιόγεζεο θνξεηόηεηαο πνπ δηαζέηεη ν 

πάξνρνο ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ηα αξηζκνδνηηθά θάζκαηά ηνπο θαη ηηο 

αηηήζεηο θνξεηόηεηάο ηνπο σο παξόρσλ-δεθηώλ ζηελ ΔΒΓΑΦ. 

 

 

Άξζξν 6 

Κνζηνιόγεζε θαη ηηκνιόγεζε παξνρήο ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ 

Τμήμα Α : Τέλη σπηρεζιών τονδρικής 

1. Σα ηέιε πνπ αθνξνύλ ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θνξεηόηεηαο αξηζκώλ, 

είλαη ηα αθόινπζα : 

α. ηέινο αίηεζεο θνξεηόηεηαο 

β. Σέινο ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ δξνκνιόγεζεο 

γ. Σέινο ΔΒΓΑΦ 

 

2. Γηα θαζέλα από ηα αλσηέξσ ηέιε ηζρύνπλ ηα αθόινπζα : 

α. Τέλος αίηηζης θορηηόηηηας 

i. Ο πάξνρνο-δόηεο δύλαηαη λα αηηεζεί από ηνλ πάξνρν-δέθηε ηελ 

θαηαβνιή ηέινπο αίηεζεο θνξεηόηεηαο πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία 

δηεθπεξαίσζεο κηαο αίηεζεο ζπλδξνκεηή γηα θνξεηόηεηα 

αξηζκνύ(ώλ). Σν ελ ιόγσ ηέινο αθνξά ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο 

απνδνρήο θαη ηεο απόξξηςεο ηεο αίηεζεο θνξεηόηεηαο θαη 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο θνζηνζηξέθεηαο. 
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ii. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ελ ιόγσ ηέινπο ιακβάλνληαη ππόςε 

κόλν νη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ πάξνρν-δόηε 

γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο θνξεηόηεηαο κέρξη ηελ απνδνρή ή 

απόξξηςή ηεο. Γελ ιακβάλνληαη ππόςε νη επηπιένλ δηαδηθαζίεο 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απνζύλδεζε ηνπ ζπλδξνκεηή από ηνλ 

πάξνρν-δόηε, νύηε νη δηαδηθαζίεο αιιαγώλ ζηηο πιεξνθνξίεο 

δξνκνιόγεζεο.  

iii. Σν ηέινο αίηεζεο θνξεηόηεηαο ππόθεηηαη ζε έγθξηζε από ηελ 

ΔΔΣΣ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηέινπο  δύλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί Bottom-Up κνληέιν ππνινγηζκνύ. Οη πάξνρνη-

δόηεο ππνβάινπλ πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ ηα ζηνηρεία θόζηνπο 

πνπ νξίδεη ε παξνύζα ζε εηήζηα βάζε θαη ζπγθεθξηκέλα  εληόο 

ηνπ κελόο Ινπιίνπ θάζε έηνπο.  ε πεξίπησζε κε παξνρήο 

επαξθώλ θνζηνινγηθώλ ζηνηρείσλ από ηνπο ππόρξενπο 

παξόρνπο, ε ΔΔΣΣ δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

θόζηνπο δηθό ηεο Bottom-Up κνληέιν ρξεζηκνπνηώληαο ζηνηρεία 

ηεο αγνξάο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ή/θαη κεζνδνινγίεο 

ζπγθξηηηθώλ αλαθνξώλ (benchmarking).  

β. Τέλος σπηρεζιών πληροθοριών δρομολόγηζης 

i. Σν ηέινο ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ δξνκνιόγεζεο αθνξά ζηε 

ιήςε ππεξεζηώλ από ηξίην πάξνρν κε αληηθείκελν ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ παξόρνπ-δέθηε.  

ii. Σν ελ ιόγσ ηέινο θαζνξίδεηαη θαηόπηλ ζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ 

παξόρσλ. 

 

γ. Σέινο ΔΒΓΑΦ 

i. Κάζε πάξνρνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ΔΒΓΑΦ θαηαβάιεη ζην 

δηαρεηξηζηή ηεο ηέινο, ζύκθσλα κε νξηδόκελα ζηε κεηαμύ ηνπο 

ζπλαθζείζα ζρεηηθή ζύκβαζε θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζηε 

ζύκβαζε αλάζεζεο από ηελ ΔΔΣΣ ηνπ έξγνπ ηεο ΔΒΓΑΦ. 

ii. Σα ηέιε ππέξ ηεο ΔΒΓΑΦ ππόθεηληαη ζε έγθξηζε από ηελ 

ΔΔΣΣ.  

 

Τμήμα Β : Τέλη σπηρεζιών λιανικής 

1.  Οη ζπλδξνκεηέο ηνπ παξόρνπ-δόηε δελ επηβαξύλνληαη άκεζα από απηόλ 

γηα ηελ παξνρή ηεο θνξεηόηεηαο ησλ αξηζκώλ ηνπο. 

2. α. Οη ηπρόλ ρξεώζεηο ησλ παξόρσλ-δεθηώλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο γηα ηελ 

παξνρή ηεο θνξεηόηεηαο ησλ αξηζκώλ ηνπο, δελ πξέπεη λα απνηξέπνπλ 

ηε ρξήζε ηεο θνξεηόηεηαο αξηζκνύ.  
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β. Γελ επηηξέπεηαη ε αλαδξνκηθή επηβνιή ηέινπο γηα ηελ παξνρή ηεο 

θνξεηόηεηαο αξηζκνύ από ηνπο παξόρνπο-δέθηεο θαηά ηελ απνζύλδεζε  

ησλ ζπλδξνκεηώλ από ην δίθηπό ηνπο. 

  

Άξζξν 7 

Γηαδηθαζία Παξνρήο ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ 

 

 α. Ο ζπλδξνκεηήο πνπ επηζπκεί λα κεηαθέξεη ηνλ(ηνπο) αξηζκό(νύο) ηνπ, 

απεπζύλεηαη ζηνλ πάξνρν-δέθηε θαη ππνβάιιεη ζε απηόλ, κε έλαλ από ηνπο 

ηξόπνπο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ηε 

ζρεηηθή αίηεζε θνξεηόηεηαο αξηζκνύ.  

β. Η αίηεζε θνξεηόηεηαο απνηειεί ηαπηόρξνλα θαη αίηεζε δηαθνπήο όισλ 

ησλ παξερόκελσλ από ηνλ πάξνρν-δόηε ππεξεζηώλ, νη νπνίεο  ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ(ηνπο) κεηαθεξόκελν(-νπο) αξηζκό(-νύο) (π.ρ. αθνξά θαη ζηελ ηπρόλ 

ππάξρνπζα ππεξεζία ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ηνπ παξόρνπ-δόηε), 

εθηόο αλ δεηεζεί δηαθνξεηηθά από ην ζπλδξνκεηή. Η δηαθνπή πινπνηείηαη 

κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θνξεηόηεηαο θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ζπλδξνκεηή 

ζηνλ πάξνρν-δέθηε, κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 17.  

γ. Ο πάξνρνο-δέθηεο κεξηκλά γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο αίηεζεο 

θνξεηόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα. 

 Οη αηηήζεηο θνξεηόηεηαο αξηζκνύ ππνβάιινληαη από ην ζπλδξνκεηή ζηνλ 

πάξνρν-δέθηε. Ο πάξνρνο-δέθηεο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο ησλ  

αηηήζεσλ θνξεηόηεηαο αξηζκνύ  κε  ηνπιάρηζηνλ έλαλ από ηνπο 

αθόινπζνπο ηξόπνπο:  

(1) έληππα, κε ηελ επηζύλαςε θσηνηππίαο ηαπηόηεηαο, 

 (2) κε ηειενκνηνηππία, κε ηελ επηζύλαςε θαη απνζηνιή 

θσηνηππίαο ηαπηόηεηαο,  

(3) κε ειεθηξνληθά κέζα, κε ρξήζε αζθαινύο κεζόδνπ 

ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε ή ζπλδξνκεηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο δπλαηόηεηαο ρξήζεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, 

(4) ηειεθσληθά κέζσ θιήζεσλ, νη νπνίεο θαηόπηλ ζρεηηθήο 

ελεκέξσζεο θαη ζπλαίλεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή, δύλαληαη λα 

καγλεηνθσλνύληαη. 

Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2251/1994 

(ΦΔΚ 191/Α) σο ηζρύεη ηξνπνπνηεζείο πεξί ζύλαςεο ύκβαζεο από απόζηαζε, 

θαη ηεο, ζύκθσλα κε απηέο, ππνρξέσζεο ελεκέξσζεο ηνπ ζπλδξνκεηή επί ησλ 

όξσλ ηεο πξνο ζύλαςε ύκβαζεο.  

α) ηελ αίηεζε θνξεηόηεηαο ηνπ ζπλδξνκεηή αλαγξάθνληαη ηα αθόινπζα 

πεξηνξηζηηθά αλαθεξόκελα ζηνηρεία:  

i. Δπώλπκν θαη Όλνκα (Δπσλπκία ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ), 

ii. ΑΦΜ (εθόζνλ είλαη θάηνρνο ΑΦΜ),  
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iii. Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο  ή Γηαβαηεξίνπ ζε πεξηπηώζεηο όπνπ 

δελ είλαη θάηνρνο ΑΦΜ, θαη  

iv. αξηζκόο (ή νκάδα αξηζκώλ) ηειεθώλνπ, 

β) Σα αλσηέξσ ζηνηρεία ειέγρνληαη θαη πηζηνπνηνύληαη από ηνλ πάξνρν-

δέθηε.  

 γ) Η κε δηάζεζε από ηνλ πάξνρν – δόηε θάπνηαο από ηηο αλσηέξσ 

απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο δελ δύλαηαη λα απνηειέζεη ιόγν απόξξηςεο ηεο 

αίηεζεο θνξεηόηεηαο ηνπ ζπλδξνκεηή. 

 α) Οη πάξνρνη-δέθηεο πνπ είλαη απνδέθηεο ησλ αληίζηνηρσλ σο άλσ 

αηηήζεσλ, νθείινπλ λα ηεξνύλ αξρείν κε ηηο θαηά πεξίπησζε πξσηόηππεο 

θαη απζεληηθέο αηηήζεηο θαη ηηο ζρεηηθέο θαηαγξαθέο (ειεθηξνληθέο ή 

ερεηηθέο) θαζώο θαη όια ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ζε όπνηα 

κνξθή έρνπλ ππνβιεζεί ή θαηαγξαθεί. Η ππνρξέσζε απηή ηζρύεη γηα 

δηάζηεκα έμη (6) κελώλ από ηελ ππνβνιή θάζε σο άλσ αίηεζεο. Δάλ ζην 

αλσηέξσ δηάζηεκα  αλαθύςνπλ δηαθνξέο ελώπηνλ νηαζδήπνηε αξκόδηαο 

Αξρήο ή Γηθαζηεξίνπ, ηα αξρεία πνπ αθνξνύλ ζηηο δηαθνξέο απηέο πξέπεη 

λα δηαηεξνύληαη κε επζύλε ηνπ παξόρνπ κέρξη ηελ ακεηάθιεηε επίιπζε 

ησλ σο άλσ δηαθνξώλ. 

β) Οη πάξνρνη-δέθηεο δελ ππνρξενύηαη ζηελ απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ σο 

άλσ πξσηόηππσλ αηηήζεσλ θνξεηόηεηαο αξηζκνύ θαζώο θαη ησλ 

ελδερόκελσλ ζπλνδεπηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηνπο παξόρνπο-δόηεο. ε 

πεξίπησζε πνπ πάξνρνο-δόηεο ππνβάιιεη εύινγν αίηεκα ππνβνιήο 

αθξηβώλ αληηγξάθσλ ησλ αηηήζεσλ θνξεηόηεηαο θαζώο θαη ησλ 

ελδερόκελσλ ζπλνδεπηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ, ν πάξνρνο-δέθηεο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ηα ελ ιόγσ αηηεζέληα ζηνηρεία ζηνλ πάξνρν-

δόηε εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, ρσξίο απηό λα 

επεξεάδεη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ θνξεηόηεηαο, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ παξνύζα.  

 α) Οη αηηήζεηο θνξεηόηεηαο πξνσζνύληαη από ηνλ πάξνρν-δέθηε 

απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ ζηνλ πάξνρν-δόηε εληόο ην πνιύ κίαο (1) 

εξγάζηκεο εκέξαο από ηελ ππνβνιή ηνπο από ην ζπλδξνκεηή. 

Απαγνξεύεηαη ε απνζηνιή ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο θνξεηόηεηαο κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν εθηόο ηεο ΔΒΓΑΦ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο έρεη αηηεζεί ηε κεηαθνξά κε 

ζπλερόκελσλ αξηζκώλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζηνλ πάξνρν-δόηε ηόηε 

πξνσζνύληαη κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ μερσξηζηέο αηηήζεηο γηα θάζε αξηζκό. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο έρεη αηηεζεί ηε κεηαθνξά νκάδαο 

αξηζκώλ ζηνλ πάξνρν-δόηε ηόηε πξνσζείηαη κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ κία αίηεζε 

γηα ηελ νκάδα αξηζκώλ. 

β) ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε θνξεηόηεηαο αξηζκνύ ζπλνδεύεηαη από 

αίηεζε πιήξνπο απνδεζκνπνίεζεο ηνπηθνύ βξόρνπ, ηόηε νη δύν αηηήζεηο 

ππνβάιινληαη από ηνλ πάξνρν-δέθηε, θαηά ηα νξηδόκελα ζηα ηζρύνληα 
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λνκνζεηηθά θαη θαλνληζηηθά θείκελα. ηελ ππνβαιιόκελε αίηεζε 

θνξεηόηεηαο αξηζκνύ ππάξρεη ζρεηηθή έλδεημε ε νπνία ζπκπιεξώλεηαη από 

ηνλ πάξνρν-δέθηε, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, ε αλσηέξσ αίηεζε ζπλνδεύεηαη 

από αίηεζε πιήξνπο απνδεζκνπνίεζεο ηνπηθνύ βξόρνπ. εκεηώλεηαη όηη ε 

ζρεηηθή δηαδηθαζία απνδεζκνπνίεζεο ηνπηθνύ βξόρνπ πινπνηείηαη εθόζνλ 

δελ έρεη απνξξηθζεί ε αίηεζε θνξεηόηεηαο.  

 Ο πάξνρνο-δόηεο πνπ ιακβάλεη κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ ηελ αίηεζε θνξεηόηεηαο 

από ηνλ πάξνρν-δέθηε νθείιεη λα πξνβεί ζηε δηαθνπή ηεο ζύλδεζεο θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε/ιύζε ηεο ζύκβαζεο κε ην ζπλδξνκεηή ζην κέηξν πνπ αθνξά 

ην κεηαθεξόκελν αξηζκό, εθηόο από ηηο αθόινπζεο πεξηνξηζηηθά 

αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο, νη νπνίεο απνηεινύλ ιόγνπο απόξξηςεο ηεο 

αίηεζεο θνξεηόηεηαο: 

Α.  Όηαλ ν Α.Φ.Μ. ή εάλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν πνπ δελ 

είλαη θάηνρνο Α.Φ.Μ., ν Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο ή 

Γηαβαηεξίνπ δηαθέξνπλ από ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ έρεη 

ζηελ θαηνρή ηνπ.  

ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ αξηζκνύ  Γειηίνπ Σαπηόηεηαο ή 

Γηαβαηεξίνπ, εθόζνλ ν ζπλδξνκεηήο δελ είλαη θάηνρνο Α.Φ.Μ., 

νπόηε θαη απόξξηςεο ηεο αίηεζεο από ηνλ πάξνρν-δόηε ιόγσ κε 

ζπκθσλίαο ηνπ Αξηζκνύ Γειηίνπ Σαπηόηεηαο ή ηνπ Αξηζκνύ 

Γηαβαηεξίνπ, ν ζπλδξνκεηήο δύλαηαη λα ππνβάιιεη λέα αίηεζε 

επηζπλάπηνληαο αληίγξαθν ηνπ ηζρύνληνο  Γειηίνπ Σαπηόηεηαο ή 

ησλ ζειίδσλ ηνπ Γηαβαηεξίνπ, ζηηο νπνίεο θαίλεηαη ν ηζρύνλ 

αξηζκόο. Σν αλσηέξσ αληίγξαθν θνηλνπνηείηαη από ηνλ πάξνρν-

δέθηε ζηνλ πάξνρν-δόηε, ν νπνίνο νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηα 

ζηνηρεία πνπ ηεξεί θαη λα πξνβεί ζε εμέηαζε ηεο αίηεζεο, 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

 

Β.   ηελ πεξίπησζε αίηεζεο θνξεηόηεηαο γηα νκάδα ζπλερόκελσλ 

αξηζκώλ, όηαλ δελ εθπιεξνύληαη ηα αθόινπζα : 

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. 

Β2. θάπνηνη εθ ησλ αξηζκώλ ηεο νκάδαο είλαη εθρσξεκέλνη ζε 

άιιν ζπλδξνκεηή, ζπκπεξηιακβαλόκελεο ηεο πεξίπησζεο ηεο 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3. 

ηηο 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. 

Γ.  Όηαλ ν αξηζκόο γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε δελ είλαη 

ελεξγόο ζηνλ πάξνρν-δόηε, κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 

ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνύζαο. 
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 Ο πάξνρνο-δόηεο νθείιεη, ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ σξώλ 

από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θνξεηόηεηαο κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ, λα 

απαληήζεη κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ ζηνλ πάξνρν-δέθηε εάλ απνδέρεηαη ή 

απνξξίπηεη ηελ αίηεζε θνξεηόηεηαο. Απόξξηςε ηεο αίηεζεο κπνξεί λα γίλεη 

κόλν γηα ηνπο πεξηνξηζηηθά αλαθεξόκελνπο ιόγνπο ζηελ παξάγξαθν 5. ε 

πεξίπησζε απόξξηςεο, ν πάξνρνο-δόηεο νθείιεη κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ λα 

γλσζηνπνηήζεη ηελ απάληεζή ηνπ ζηνλ πάξνρν-δέθηε θαη λα αλαθέξεη ζε 

απηή ηνπο αθξηβείο ιόγνπο απόξξηςεο. ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξόδνπ 

ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ σξώλ ηεθκαίξεηαη όηη 

δελ πθίζηαηαη από ηελ πιεπξά ηνπ παξόρνπ-δόηε θαλέλαο ιόγνο απόξξηςεο 

ηεο αίηεζεο θνξεηόηεηαο ηνπ ζπλδξνκεηή. 

 Ο πάξνρνο-δέθηεο ππνρξενύηαη εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο κίαο (1) 

εξγάζηκεο εκέξαο από ηελ θνηλνπνίεζε κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ ηεο απόξξηςεο 

ηεο αίηεζεο θνξεηόηεηαο, λα ελεκεξώζεη κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν ην 

ζπλδξνκεηή γηα ηνλ αθξηβή ιόγν απόξξηςεο ηεο αίηεζήο ηνπ θαη λα ηνλ  

πιεξνθνξήζεη γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί γηα ηελ 

επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηεο αίηεζήο ηνπ. 

 Η αίηεζε θνξεηόηεηαο παξακέλεη ελεξγή ζηελ ΔΒΓΑΦ γηα : 

α. 45 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζηελ πεξίπησζε αξηζκώλ ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο θαη κε γεσγξαθηθώλ αξηζκώλ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αξηζκώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο)  

β. 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζηελ πεξίπησζε αξηζκώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο    

από ηελ ππνβνιή ηεο ζηελ ΔΒΓΑΦ από ηνλ πάξνρν-δέθηε. Η αίηεζε 

θνξεηόηεηαο αξηζκνύ πνπ δελ έρεη πινπνηεζεί εληόο ηεο αλσηέξσ 

πξνζεζκίαο, αθπξώλεηαη απηνδηθαίσο. 

 Ο ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο ηεο κεηαθνξάο αξηζκνύ δελ δύλαηαη λα 

ππεξβαίλεη  ηε κία (1) εξγάζηκε εκέξα από ηελ εκεξνκελία πνπ ε ζρεηηθή 

αίηεζε ηνπ ζπλδξνκεηή γίλεη απνδεθηή,  κε ηελ επηθύιαμε γηα ηε ζηαζεξή 

ηειεθσλία, ηεο ππνβνιήο αίηεζεο θνξεηόηεηαο πνπ ζπλνδεύεηαη από 

αίηεζε πιήξνπο απνδεζκνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ ή θαηαζθεπήο λένπ 

βξόρνπ, όπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 5, ζεκείν β ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ππνβνιήο αίηεζεο θνξεηόηεηαο πνπ ζπλνδεύεηαη από 

αίηεζε πιήξνπο απνδεζκνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ, ε κεηαθνξά ηνπ ή 

ησλ αξηζκώλ δηεθπεξαηώλεηαη ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ πιήξνπο 

απνδεζκνπνίεηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ, γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ νη πξνζεζκίεο 

πνπ νξίδνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Οπνηαδήπνηε έγγξαθε επηθνηλσλία ηνπ παξόρνπ-δόηε κε ην ζπλδξνκεηή 

πνπ έρεη αηηεζεί ηε θνξεηόηεηα ηνπ αξηζκνύ πεξηνξίδεηαη ζε ελεκέξσζε σο 

πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε/ιύζε ηεο κεηαμύ ηνπο ζύκβαζεο θαη ηηο νθεηιέο ηνπ 

γηα ην θιείζηκν ηνπ ινγαξηαζκνύ. Η αλσηέξσ επηθνηλσλία δελ ζα δξα 

απνηξεπηηθά ηεο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο θνξεηόηεηαο αξηζκώλ.  
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 Ο ζπλδξνκεηήο έρεη δηθαίσκα θνξεηόηεηαο αξηζκνύ αθόκε θαη αλ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ πάξνρν κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ. Ωζηόζν, ην 

δηθαίσκα απηό δελ πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

ζπλδξνκεηή πνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζή ηνπ κε ηνλ πάξνρν-δόηε. 

 α. Ο ζπλδξνκεηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη αθύξσζε ηεο 

αίηεζεο θνξεηόηεηαο νπνηαδήπνηε ζηηγκή κέρξη : 

i. δύν εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία απνδεζκνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ ή 

θαηαζθεπήο λένπ βξόρνπ, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλππνβνιήο αηηήζεσλ 

θνξεηόηεηαο θαη πιήξνπο απνδεζκνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ πνπ 

νξίδεη ε παξ. 5 εδάθην β, 

ii. ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.  

β. Η αθύξσζε ηεο αίηεζεο θνξεηόηεηαο ππνβάιιεηαη από ην ζπλδξνκεηή 

ζηνλ πάξνρν-δέθηε θαη ζε απηή αλαγξάθνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία ηνπ 

ζπλδξνκεηή πνπ έρνπλ αλαγξαθεί ζηελ αίηεζε θνξεηόηεηαο. Ο πάξνρνο-

δέθηεο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο ησλ  αηηήζεσλ αθύξσζεο κε  

ηνπιάρηζηνλ έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο:   

(1) έληππα, κε ηελ επηζύλαςε θσηνηππίαο ηαπηόηεηαο,  

(2) κε ηειενκνηνηππία, κε ηελ επηζύλαςε θαη απνζηνιή 

θσηνηππίαο ηαπηόηεηαο,  

(3) κε ειεθηξνληθά κέζα, κε ρξήζε αζθαινύο κεζόδνπ 

ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο 

ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο.  

Η αίηεζε αθύξσζεο ππνβάιιεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πώιεζεο ηνπ 

παξόρνπ-δέθηε αλεμαξηήησο ηνπ ηξόπνπ πνπ ν ζπλδξνκεηήο είρε ππνβάιεη 

ηελ αξρηθή αίηεζε θνξεηόηεηαο.  

Δπηπξόζζεηα, εάλ ν πάξνρνο-δέθηεο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο 

αηηήζεσλ θνξεηόηεηαο κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο ηξόπνπο  (1), (2), 

(3) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ηόηε ππνρξενύηαη λα παξέρεη 

θαη ηελ αληίζηνηρε δπλαηόηεηα ππνβνιήο αίηεζεο αθύξσζεο κε θαζέλαλ 

από ηνπο ηξόπνπο απηνύο. 

     ε θάζε πεξίπησζε, νη δπλαηνί ηξόπνη αθύξσζεο κηαο αίηεζεο θνξεηόηεηαο 

παξνπζηάδνληαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ παξόρνπ, καδί κε 

ηηο πιεξνθνξίεο ππνβνιήο αίηεζεο θνξεηόηεηαο. 

γ. Ο πάξνρνο-δέθηεο ππνβάιιεη ηηο αθπξώζεηο αίηεζεο θνξεηόηεηαο 

αξηζκνύ ζηνλ πάξνρν-δόηε εληόο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο από ηε ιήςε 

ηνπο, κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ.  

δ. Δάλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλππνβνιήο αηηήζεσλ θνξεηόηεηαο θαη 

πιήξνπο απνδεζκνπνίεζεο ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ πνπ νξίδεη ε παξ. 5 εδάθην 

β, ν ηνπηθόο βξόρνο δελ είλαη επηιέμηκνο θαη αθπξσζεί ην αίηεκα ηνπ 

βξόρνπ, ηόηε ν πάξνρνο-δέθηεο νθείιεη λα αθπξώζεη ηελ αίηεζε 

θνξεηόηεηαο κέζσ ηεο ΔΒΓΑΦ εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο εκέξαο από 



22 

 

ηελ εκέξα πνπ ελεκεξώλεηαη από ην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηνπ ΟΣΔ γηα 

ηε κε επηιεμηκόηεηα θαη ηελ αθύξσζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ηνπηθνύ βξόρνπ. 

 Η δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηεο θνξεηόηεηαο αξηζκνύ πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη θαηά ην κέγηζην δπλαηόλ αδηάθνπε παξνρή ππεξεζηώλ ζην 

ζπλδξνκεηή. Δηδηθόηεξα: 

α. ε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηνύλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία 

κεηαθνξάο ελόο αξηζκνύ θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηεο, ζα 

θαηαβάιιεηαη θάζε εύινγε πξνζπάζεηα απηά λα ιύλνληαη εληόο 24 

σξώλ. Η πξνζπάζεηα απηή πεξηιακβάλεη, εάλ ρξεηαζηεί, θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ππεξεζίαο από ηνλ πάξνρν-δόηε. Γηα απηό, 

ν πάξνρνο-δόηεο πξέπεη λα δηαηεξεί ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο έηζη 

ώζηε λα κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη ηελ αξρηθή ππεξεζία κέζα ζε  24 

ώξεο κεηά από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ παξόρνπ-δέθηε.  

β. Ο πάξνρνο-δόηεο θαη ν πάξνρνο-δέθηεο κεξηκλνύλ ηδηαίηεξα γηα ηελ 

αδηάιεηπηε παξνρή ππεξεζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο 

αξηζκώλ ζε πεξηπηώζεηο όπνπ εμππεξεηείηαη ηδηαίηεξε θνηλσληθή 

αλάγθε, όπσο ζηα λνζνθνκεία.   

γ. ε πεξίπησζε αλάγθεο ζπγρξνληζκνύ αίηεζεο θνξεηόηεηαο κε άιιε 

κνξθή πξόζβαζεο από ηελ πθηζηάκελε, απνηειεί επζύλε ηόζν ηνπ 

παξόρνπ-δέθηε όζν θαη ηνπ παξόρνπ-δόηε, ε θαηά ην δπλαηόλ 

αδηάιεηπηε παξνρή ππεξεζίαο. 

δ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε θνξεηόηεηαο αξηζκνύ ή αξηζκώλ 

ζπλνδεύεηαη από αίηεζε απνδεζκνπνίεζεο ηνπηθνύ βξόρνπ ή απαηηείηαη 

εγθαηάζηαζε λέαο γξακκήο, νη εκπιεθόκελνη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

θνξεηόηεηαο πάξνρνη  ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ νθείινπλ λα 

κεξηκλνύλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ κε παξνρήο ππεξεζηώλ 

ζην ζπλδξνκεηή, γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπλδξνκεηή. 

 

Άξζξν 8 

Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Φνξεηόηεηαο 

1. Γηα ηε δηεπθόιπλζε παξνρήο ηεο θνξεηόηεηαο αξηζκώλ ζπληζηάηαη 

Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Αλαθνξάο γηα ηε Φνξεηόηεηα (ΔΒΓΑΦ). Η 

ΔΒΓΑΦ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε θνξεηόηεηα όισλ ησλ αξηζκώλ γηα ηνπο 

νπνίνπο ε θνξεηόηεηα είλαη ππνρξεσηηθή (γεσγξαθηθώλ θαη κε 

γεσγξαθηθώλ αξηζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξηζκώλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο). 

2. Η ΔΒΓΑΦ ζπλδέεηαη κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ όισλ ησλ παξόρσλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηππνπνηεκέλε ππνδνκή επηθνηλσλίαο, ε νπνία 

ππνζηεξίδεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ηνπ παξόρνπ-δόηε θαη 

ηνπ παξόρνπ-δέθηε θαη ηε καδηθή απνζηνιή πξνο όινπο ηνπο παξόρνπο 

ησλ αιιαγώλ ζρεηηθά κε ηε δξνκνιόγεζε σο απνηέιεζκα ηεο 

κεηαθνξάο αξηζκώλ. 
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3. α. Η επηινγή ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο ΔΒΓΑΦ γίλεηαη από ηελ ΔΔΣΣ κε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο 

ΔΒΓΑΦ  αλαηίζεηαη από ηελ ΔΔΣΣ γηα κία πεληαεηία. Ο ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο κπνξεί λα είλαη είηε έλαο αλεμάξηεηνο ησλ παξόρσλ 

νξγαληζκόο είηε θνηλνπξαμία όισλ ησλ παξόρσλ ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ.  

β. Ο δηαρεηξηζηήο ηεο ΔΒΓΑΦ ιεηηνπξγεί ππό ηελ επνπηεία ηεο ΔΔΣΣ, 

παξέρνληαο ζηελ ΔΔΣΣ πιήξε πξόζβαζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, θαζώο 

θαη, θαηόπηλ αηηήκαηόο ηεο, αληίγξαθα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ΔΒΓΑΦ, 

ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο ΔΔΣΣ. Σν πεξηερόκελν ηεο ΔΒΓΑΦ 

αλήθεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ΔΔΣΣ. Ο δηαρεηξηζηήο ηεο ΔΒΓΑΦ 

δηαρεηξίδεηαη θαη ζπληνλίδεη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε βάζε δεδνκέλσλ αλαθνξάο θαη παξέρεη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζε 

όινπο αλεμαηξέησο ηνπο παξόρνπο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ κε ίζνπο 

όξνπο, δηαθάλεηα, αληηθεηκεληθόηεηα θαη ρσξίο δηαθξίζεηο.  

4. Σν θόζηνο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο ΔΒΓΑΦ 

αλαιακβάλεηαη εμ νινθιήξνπ από ηνπο  παξόρνπο ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ. Σν θόζηνο απηό θαηαλέκεηαη κεηαμύ ησλ παξόρσλ 

ιακβάλνληαο ππόςε:  

α. ην πιήζνο ησλ αξηζκώλ πνπ κεηαθέξνληαη ζην δίθηπν θάζε παξόρνπ, 

θαζώο θαη 

β. ην γεγνλόο όηη όινη νη πάξνρνη, άκεζα ή έκκεζα, ρξεζηκνπνηνύλ ηελ 

πεξηερόκελε ζηελ ΔΒΓΑΦ πιεξνθνξία. 

5.  Οη πάξνρνη ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ αλαιακβάλνπλ ην θόζηνο 

ζύλδεζήο ηνπο κε ηελ ΔΒΓΑΦ. Σν θόζηνο απηό βαξύλεη θαζέλαλ από 

ηνπο παξόρνπο γηα ην δίθηπό ηνπ. 

  

Άξζξν 9 

Πξνζηαζία Καηαλαισηή 

1. Οη πάξνρνη ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ αλαπηύζζνπλ ζπζηήκαηα 

αηεινύο πιεξνθόξεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηώλ θαη 

δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο ηνπο ώζηε ην θνηλό λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θνξεηόηεηαο. Οη πάξνρνη 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε θνξεηόηεηα αξηζκώλ ζε όια ηα ζεκεία παξνρήο λέσλ 

ζπλδέζεσλ.  

2.  Οη πάξνρνη δηθηύνπ ή/θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ δελ 

πεξηνξίδνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ηελ παξνρή θαη πξνώζεζε ηεο 

θνξεηόηεηαο αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή αγνξά πξνο ηνπο ζπλδξνκεηέο. 

πγθεθξηκέλα, νη πάξνρνη δηθηύνπ ή/θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ εμαζθαιίδνπλ όηη νη παξερόκελεο δπλαηόηεηεο 

εμππεξέηεζεο ή/θαη νη όξνη παξνρήο λέσλ ζπλδέζεσλ δελ 

δηαθνξνπνηνύληαη νύηε πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην ζε πεξίπησζε πνπ ν 
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ζπλδξνκεηήο αηηείηαη ηε λέα ζύλδεζε κε θνξεηόηεηα ηνπ αξηζκνύ ηνπ. 

Οη πάξνρνη δηθηύνπ ή/θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ 

εμαζθαιίδνπλ ηδίσο όηη νη αηηήζεηο θνξεηόηεηαο ππνβάιινληαη  ζε όια 

ηα ζεκεία ππνβνιήο αηηήζεσλ λέσλ ζπλδέζεσλ. 

3. Ο πάξνρνο-δέθηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξώλεη ηνπο 

ζπλδξνκεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα κεηαθέξνπλ ηνλ αξηζκό ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ ηηκνιόγεζε θαη ηε ρξέσζε ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηώλ.  

4.   H ζύκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμύ ζπλδξνκεηή θαη παξόρνπ 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ή ππεξεζηώλ πεξηιακβάλεη, κε ζαθήλεηα, 

κεηαμύ άιισλ, θάζε επηβάξπλζε γηα ηε θνξεηόηεηα αξηζκώλ, θαη ηε 

κεζνδνινγία απόζβεζεο ηπρόλ επηδνηνύκελσλ ζπζθεπώλ. 

 5. α. Οη πάξνρνη ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ νθείινπλ λα αλαπηύζζνπλ 

ζπζηήκαηα αηεινύο πιεξνθόξεζεο ησλ ζπλδξνκεηώλ ηνπο ζρεηηθά κε 

ηε ρξέσζε πνπ ζα έρνπλ πηζαλέο θιήζεηο ηνπο πξνο κεηαθεξζέληεο 

αξηζκνύο. Η ππνρξέσζε απηή δελ πθίζηαηαη γηα ηελ πεξίπησζε 

εθαξκνγήο εληαίαο ρξέσζεο αλά ηύπν θιήζεσλ (πξνο ζηαζεξά ή πξνο 

θηλεηά).  

 β. Δλαιιαθηηθά, αληί γηα ηε ρξέσζε ν πάξνρνο δύλαηαη λα παξέρεη 

απιώο ηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ πάξνρν ηνπ θαινύκελνπ θαη λα 

παξαπέκπεη ζηνλ ηηκνθαηάινγό ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε ρξέσζε είλαη 

εληαία γηα εθηόο δηθηύνπ (off-net) θιήζεηο, αξθεί ε παξνρή ηεο 

πιεξνθόξεζεο όηη νη  θιήζεηο είλαη εθηόο δηθηύνπ (off-net). 

γ. Η παξνρή ηεο πιεξνθόξεζεο απηήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ  

ηειεθώλνπ (κε  αηειή θιήζε από ην ζπλδξνκεηή ή κε αηειή απνζηνιή 

θαη ιήςε γξαπηνύ κελύκαηνο) ή κέζσ δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο.  

δ. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ παξόρνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη δηαζέζηκνη 

από ηνλ πάξνρν ηξόπνη παξνρήο ηεο ελ ιόγσ πιεξνθόξεζεο. 

6. Η ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ΔΒΓΑΦ θαζώο θαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ 

αηηήζεσλ θνξεηόηεηαο πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα.  

7. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο δελ πεξηνξίδνπλ ηα δηθαηώκαηα ησλ 

ζπλδξνκεηώλ κε βάζε ην Ν.2251/94, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 

ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε δηαπίζησζε αζέκηησλ εκπνξηθώλ πξαθηηθώλ 

θαη ην δηθαίσκα ππαλαρώξεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή ζηελ πεξίπησζε 

ζπλάςεσο ζπκβάζεσο από απόζηαζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο αζθήζεη λνκίκσο ην δηθαίσκα 

ππαλαρώξεζεο θαη έρεη ήδε ελεξγνπνηεζεί ε θνξεηόηεηα ηνπ αξηζκνύ 

ηνπ ζην δίθηπν ηνπ παξόρνπ-δέθηε, ηόηε ν πάξνρνο-δέθηεο κεξηκλά γηα 

ηελ επηζηξνθή ηνπ ζπλδξνκεηή ζην δίθηπν ηνπ παξόρνπ-δόηε, ην δε 

θόζηνο ηεο επηζηξνθήο απηήο αλαιακβάλεηαη από ηνλ πάξνρν-δέθηε.   
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8.   Η θαζπζηέξεζε κεηαθνξάο θαη ε θαηαρξεζηηθή κεηαθνξά αξηζκώλ από 

ηνπο παξόρνπο ή γηα ινγαξηαζκό ηνπο δύλαηαη λα εγείξεη ηελ θαη’ 

άξζξν 68, παξ.4 ηνπ Ν. 4070/2012, αμίσζε απνδεκίσζεο από ηνπο 

ζπλδξνκεηέο, αλεμαξηήησο θαη πέξαλ ησλ ηπρόλ επηβιεζεηζώλ από ηελ 

ΔΔΣΣ δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ ιόγσ παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξνύζαο Απόθαζεο. Η δηαδηθαζία θαη ην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνύζαο.  Οη πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο 

δύλαηαη λα εγεξζεί ε αμίσζε απνδεκίσζεο από ηνπο ζπλδξνκεηέο είλαη 

ηδίσο νη αθόινπζεο: 

α. εάλ δεισζνύλ από ηνλ πάξνρν-δέθηε ή πξνζηεζέληα απηνύ 

αλαθξηβώο ηα ζηνηρεία θάπνηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ 

(ζπλδξνκεηή) σο ζπκθσλνύληνο κε ηελ ελεξγνπνίεζε θνξεηόηεηαο, θαη 

νινθιεξσζεί ε θνξεηόηεηα. 

β. εάλ δεισζνύλ από ηνλ πάξνρν-δέθηε ή πξνζηεζέληα απηνύ 

αλαθξηβώο ηα ζηνηρεία θάπνηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ 

(ζπλδξνκεηή) σο ζπκθσλνύληνο κε ηελ αθύξσζε θνξεηόηεηαο, θαη 

αθπξσζεί ε αίηεζε θνξεηόηεηαο. 

γ. εάλ δελ ηεξεζνύλ  από ηνλ πάξνρν-δόηε ή/θαη ηνλ πάξνρν-δέθηε νη 

θαηά πεξίπησζε πεξηγξαθόκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 4α, 6 θαη 9 ηνπ 

άξζξνπ 7, επηκέξνπο πξνζεζκίεο κε απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο 

πινπνίεζεο ηεο θνξεηόηεηαο.  

δ. εάλ πξνβιεζεί από ηνλ πάξνρν-δόηε ιόγνο απόξξηςεο  ρσξίο λα 

ζπληξέρεη ή/θαη λα πξνβιέπεηαη από ην ηζρύνλ θαλνληζηηθό πιαίζην.  

ε. εάλ δελ ηεξεζεί από θάπνηνλ πάξνρν ε ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 4, 

παξ. 4 γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πηλάθσλ δξνκνιόγεζεο κε απνηέιεζκα 

ηελ απώιεηα εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ, γηα θαζπζηεξήζεηο άλσ ηεο κίαο 

εκεξνινγηαθήο εκέξαο. 

ζη. εάλ ν πάξνρνο-δέθηεο πξνβεί ζε πξόσξε ελεξγνπνίεζε ηεο 

θνξεηόηεηαο ηνπ ζπλδξνκεηή ρσξίο ηελ εμαζθάιηζε ζύλδεζεο ηνπ 

θπζηθνύ κέζνπ.  

δ. εάλ νινθιεξσζεί ε θνξεηόηεηα ζπλδξνκεηή παξά ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο αθύξσζήο ηεο εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 12α ηνπ άξζξνπ 7.  

9. Η ΔΔΣΣ ζπλεξγάδεηαη, γηα ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, κε 

ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ, 

ζηελ νπνία θαη δύλαηαη λα παξαπέκπεη δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

αξκνδηόηεηα απηήο.  
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Άξζξν 10 

Απνδεκίσζε ζπλδξνκεηή 

1.  Γηθαηνύρνο απνδεκίσζεο είλαη ν ζπλδξνκεηήο ν νπνίνο ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 9, παξάγξαθνο 8 ηεο παξνύζαο πθίζηαηαη θαζπζηέξεζε 

κεηαθνξάο ή θαηαρξεζηηθή κεηαθνξά. 

2. Τπόρξενο απνδεκίσζεο είλαη νπνηνζδήπνηε εκπιεθόκελνο θαηά ηελ 

πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ηεο θνξεηόηεηαο αξηζκώλ, πάξνρνο 

ππεξεζηώλ, γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ νπνίνπ δύλαηαη λα ζπληξέμεη 

πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο κεηαθνξάο ή θαηαρξεζηηθήο κεηαθνξάο, 

θαηά ηα νξηδόκελα  ζην άξζξν 9, παξάγξαθνο 8, ηεο παξνύζαο. 

3.  Ο δηθαηνύρνο απνδεκίσζεο ζπλδξνκεηήο απεπζύλεηαη πξώηα ζηνλ 

πάξνρν–δέθηε γηα λα πιεξνθνξεζεί ηνπο ιόγνπο θαζπζηέξεζεο ή 

θαηαρξεζηηθήο κεηαθνξάο ηνπ αξηζκνύ ηνπ. 

4. Ο δηθαηνύρνο απνδεκίσζεο ζπλδξνκεηήο απεπζύλεηαη ζηνλ πάξνρν, πνπ 

ζεσξεί ππεύζπλν γηα ηελ θαηά πεξίπησζε θαζπζηέξεζε ή θαηαρξεζηηθή 

κεηαθνξά ηνπ αξηζκνύ ηνπ, αηηνύκελνο ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα. 

5.     ε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο θάλεη δεθηό ην αίηεκα απνδεκίσζεο, 

θαηαβάιιεη ην πνζό απνδεκίσζεο εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 30 

εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο, 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην παξόλ άξζξν. 

6.  ηελ πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο δελ θάλεη δεθηό ην αίηεκα απνδεκίσζεο 

θαη δελ θαηαβάιιεη ηελ απνδεκίσζε εληόο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο ή 

ακθηζβεηεί όηη ζπληξέρνπλ νη ιόγνη ηεο αηηεζείζαο απνδεκίσζεο, ν 

ζπλδξνκεηήο  δύλαηαη λα πξνζθύγεη ζηελ ΔΔΣΣ.  

7. Η εμέηαζε από ηελ ΔΔΣΣ ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ζπλδξνκεηή ηειεί ππό ηελ 

αίξεζε ηεο πξνεγνύκελεο, θαηά ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ππνβνιήο 

ζρεηηθνύ αηηήκαηνο πξνο ηνλ ππόρξεν πάξνρν. 

 8.    Η εμέηαζε ηεο πξνζθπγήο ηνπ ζπλδξνκεηή από ηελ ΔΔΣΣ γίλεηαη 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 77 ηνπ Ν.4070/2012, θαη 

δηελεξγείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Αθξνάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ. 

9.     Σα πνζά απνδεκίσζεο γηα θαζεκία από ηηο πεξηπηώζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 9 έρνπλ σο εμήο : 

α. Σν πνζό απνδεκίσζεο γηα ηελ πεξίπησζε α, ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 9 

απνηειείηαη από ην άζξνηζκα ηνπ παγίνπ ηνπ ηειεπηαίνπ ινγαξηαζκνύ 

γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζπλδξνκεηή θαη ησλ εμόδσλ  

επαλαζύλδεζεο ζηνλ πάξνρν-δόηε (κε βάζε ηα ηηκνιόγηα ηνπ παξόρνπ-

δόηε), πνιιαπιαζηαζκέλν επί δύν. 
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β. Σν πνζό απνδεκίσζεο γηα ηελ πεξίπησζε β, ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 9 

απνηειείηαη από ην πάγην ηνπ ηειεπηαίνπ ινγαξηαζκνύ γηα ην ζύλνιν 

ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζπλδξνκεηή πνιιαπιαζηαζκέλν επί δύν. 

γ. Σν πνζό απνδεκίσζεο γηα ηελ πεξίπησζε γ, ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 9 

απνηειείηαη από ην πάγην ηεο θσλεηηθήο ππεξεζίαο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ ζπλδξνκεηή, θαηά ην πνζνζηό πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 

εκέξεο θαζπζηέξεζεο, πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηέζζεξα. ε πεξίπησζε 

πνπ ε θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο ηεο θνξεηόηεηαο επεξεάδεη θαη ηπρόλ 

άιιεο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηειεθσληθό αξηζκό (π.ρ. ηε 

ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν), ηα πάγηα όισλ ησλ ππεξεζηώλ απηώλ, πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηηο εκέξεο θαζπζηέξεζεο, πνιιαπιαζηαζκέλα επί 

ηέζζεξα. 

δ. Σν πνζό απνδεκίσζεο γηα ηελ πεξίπησζε δ, ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 9 

απνηειείηαη από ην πάγην ηνπ ηειεπηαίνπ ινγαξηαζκνύ γηα ην ζύλνιν 

ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζπλδξνκεηή πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηέζζεξα. 

ε. Σν πνζό απνδεκίσζεο γηα ηελ πεξίπησζε ε, ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 9 

απνηειείηαη από ην πάγην ηεο θσλεηηθήο ππεξεζίαο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ ζπλδξνκεηή, θαηά ην πνζνζηό πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 

εκέξεο θαζπζηέξεζεο, πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηέζζεξα. 

ζη. Σν πνζό απνδεκίσζεο γηα ηελ πεξίπησζε ζη, ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 

9 απνηειείηαη από ην πάγην ηεο θσλεηηθήο ππεξεζίαο  ηνπ ηειεπηαίνπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ ζπλδξνκεηή, πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηέζζεξα. ε 

πεξίπησζε πνπ επεξεάδνληαη θαη ηπρόλ άιιεο ππεξεζίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ ηειεθσληθό αξηζκό (π.ρ. ηε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν), 

ηα πάγηα όισλ ησλ ππεξεζηώλ απηώλ, πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο εκέξεο κε 

παξνρήο ππεξεζίαο, πνιιαπιαζηαζκέλα επί ηέζζεξα. 

δ. Σν πνζό απνδεκίσζεο γηα ηελ πεξίπησζε δ, ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 9 

απνηειείηαη από ην πάγην ηνπ ηειεπηαίνπ ινγαξηαζκνύ γηα ην ζύλνιν 

ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζπλδξνκεηή, πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηέζζεξα. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ζπλδξνκεηήο ιακβάλεη ππεξεζίεο από 

πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο παξόρνπο, σο πάγην ηνπ ηειεπηαίνπ 

ινγαξηαζκνύ λνείηαη ην άζξνηζκα ησλ παγίσλ ηνπ ηειεπηαίνπ 

ινγαξηαζκνύ ησλ παξόρσλ απηώλ.     

ε πεξίπησζε πνπ εγείξεηαη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ελόο ζπλδξνκεηή 

γηα πεξηζζόηεξεο από κία από ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ 

άξζξνπ 9, ην ζπλνιηθό πνζό απνδεκίσζεο πξνθύπηεη σο ην άζξνηζκα 

ησλ επηκέξνπο πνζώλ απνδεκίσζεο. 

ε πεξίπησζε πεξηζζόηεξσλ ππόρξεσλ παξόρσλ γηα θαηαβνιή 

απνδεκίσζεο, ην πνζό απνδεκίσζεο επηκεξίδεηαη κεηαμύ ησλ παξόρσλ 

θαηόπηλ ζπκθσλίαο ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ ην δήηεκα ησλ απνδεκηώζεσλ δηεπζεηεζεί θαη νη 

απνδεκηώζεηο θαηαβιεζνύλ από ηνλ πάξνρν ζην ζπλδξνκεηή ρσξίο ηελ 
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πξνζθπγή ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ ΔΔΣΣ, ηόηε ηα αλσηέξσ πνζά 

απνδεκίσζεο κεηώλνληαη θαηά ην ήκηζπ. 

 

 

Άξζξν 11 

Γηαρείξηζε Αξηζκώλ πνπ έρνπλ Μεηαθεξζεί 

1. α. Δπηηξέπεηαη ζηνλ πάξνρν ζηνλ νπνίν έρεη πξσηνγελώο εθρσξεζεί από 

ηελ ΔΔΣΣ νκάδα 10.000 αξηζκώλ πνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλε, λα 

παξαηηεζεί από ηα δηθαηώκαηα ρξήζεο ηεο θαη λα αηηεζεί ηελ 

θαηάξγεζε ηεο πξσηνγελνύο εθρώξεζήο ηεο από ηελ ΔΔΣΣ, κόλνλ όηαλ 

όινη νη ελεξγνπνηεκέλνη αξηζκνί ηεο νκάδαο έρνπλ κεηαθεξζεί ζε 

άιινπο παξόρνπο.  

β.  Η νκάδα αξηζκώλ πνπ θαηαξγείηαη ζύκθσλα κε ην εδάθην α 

κεηαθέξεηαη άκεζα κε απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ππνρξεσηηθά ζηνλ πάξνρν-

δέθηε ζηνλ νπνίν έρνπλ κεηαθεξζεί νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο 

ελεξγνπνηεκέλνπο αξηζκνύο ηεο νκάδαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν  

κέγηζηνο αξηζκόο κεηαθεξζέλησλ αξηζκώλ αληηζηνηρεί ζε δύν ή 

πεξηζζόηεξνπο παξόρνπο, ηόηε ε κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη ζε εθείλνλ 

ηνλ πάξνρν-δέθηε από απηνύο, ν νπνίνο έρεη κεηαθέξεη πξώηνο ζην 

δίθηπό ηνπ αξηζκό από ηελ ελ ιόγσ νκάδα.  

γ. Ο πάξνρνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε κεηαθνξά ηεο νκάδαο αξηζκώλ 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ β δελ νθείιεη ηέιε εθρώξεζεο 

ζηελ ΔΔΣΣ αιιά κόλν ηα ηέιε ρξήζεο γηα ηελ νκάδα αξηζκώλ απηή. 

Ωζηόζν, ν παξνρνο απηόο ππέρεη γηα ηελ ελ ιόγσ νκάδα όιεο ηηο 

ππόινηπεο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα 

ηνπο εθδνρείο πξσηνγελώλ εθρσξήζεσλ.  

δ. Σα εδάθηα β θαη γ εθαξκόδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πάξνρνο 

ζηνλ νπνίν έρεη πξσηνγελώο εθρσξεζεί από ηελ ΔΔΣΣ νκάδα αξηζκώλ 

παύζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

2. α. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζύλδεζεο ζπλδξνκεηή πνπ έρεη 

κεηαθεξζεί ζε άιινλ πάξνρν (πάξνρνο-δέθηεο), ν αξηζκόο ηνπ 

επηζηξέθεη κεηά ηελ πάξνδν έμη κελώλ από ηε δηαθνπή ζηνλ αξρηθό 

πάξνρν ζηνλ νπνίν έρεη πξσηνγελώο εθρσξεζεί από ηελ ΔΔΣΣ ε νκάδα 

αξηζκώλ ζηελ νπνία (ν αξηζκόο) αλήθεη.. Η επηζηξνθή 

πξαγκαηνπνηείηαη ην αξγόηεξν εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηε 

ζπκπιήξσζε έμη κελώλ από ηε δηαθνπή ηεο ζύλδεζεο.  

β. Ο ζπλδξνκεηήο ζηνλ νπνίν ήηαλ εθρσξεκέλνο ν αξηζκόο πξηλ ηε 

δηαθνπή ηεο ζύλδεζεο έρεη ην δηθαίσκα εληόο ηεο αλσηέξσ εμάκελεο 

πεξηόδνπ λα αηηεζεί λέα ζύλδεζε ζηνλ ηειεπηαίν πάξνρν κε ηε ρξήζε 

ηνπ ελ ιόγσ αξηζκνύ. Ο πάξνρνο απηόο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ γίλεη δεθηό ην αίηεκα λέαο ζύλδεζεο λα εθρσξήζεη 

δεπηεξνγελώο ηνλ ελ ιόγσ αξηζκό ζην ζπλδξνκεηή.  
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γ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ εμακήλνπ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ αξηζκνύ 

ζηνλ αξρηθό πάξνρν, ν αξηζκόο απηόο δύλαηαη λα εθρσξεζεί ζε 

νπνηνλδήπνηε ζπλδξνκεηή. 

3. Κάζε πάξνρνο-δέθηεο θαηαβάιεη εηεζίσο, κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ 

εθάζηνπ έηνπο, ζηνπο παξόρνπο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ πξσηνγελώο 

εθρσξεζεί από ηελ ΔΔΣΣ νη νκάδεο αξηζκώλ πνπ αλήθνπλ νη αξηζκνί 

πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζε απηόλ, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα ηέιε 

ρξήζεο ησλ ελ ιόγσ αξηζκώλ. Ο ππνινγηζκόο ηνπ αλσηέξσ πνζνύ 

γίλεηαη κε βάζε ηα ηζρύνληα ηέιε ρξήζεο αξηζκώλ, όπσο θαζνξίδνληαη 

από ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ θαη αθνξά ηνπο κεηαθεξκέλνπο 

αξηζκνύο ζηνλ πάξνρν-δέθηε ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ 

έηνπο. 

 

Άξζξν 12 

Καηαγγειίεο θαη θπξώζεηο 

Οη θαηαγγειίεο γηα κε ζπκκόξθσζε ησλ παξόρσλ δηθηύσλ ή/θαη ππεξεζηώλ 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζεζπίδνληαη κε ηνλ 

παξόληα Καλνληζκό ππνβάιινληαη ζηελ ΔΔΣΣ, ε νπνία ηηο εμεηάδεη θαη 

δύλαηαη λα επηβάιιεη ηηο δηνηθεηηθέο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 77 

ηνπ Νόκνπ 4070/2012, εθδίδνληαο εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε, ύζηεξα από 

πξνεγνύκελε αθξόαζε ησλ παξόρσλ. 

 

Άξζξν 13 

Καηαξγνύκελεο Γηαηάμεηο 

 

1.  Καηαξγείηαη ε Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.: 566/016/3-6-2010 

«Σξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ 

ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά» (ΦΔΚ 967/Β/2010), 

όπσο ηζρύεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηηο ππ’ αξηζ. ΑΠ. 586/06/30−11−2010 

(ΦΔΚ 2052/Β/2010) θαη ΑΠ. ΔΔΣΣ 598/10/31-3-2011 (ΦΔΚ 

987/Β/2011) Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ νξηδνκέλσλ 

ζην άξζξν 14 ηεο παξνύζαο.  

2. Καηαξγείηαη θάζε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη θαηά δηαθνξεηηθό ηξόπν όζα 

ξπζκίδνληαη από ηελ παξνύζα. 

 

Άξζξν 14 

Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

 

1. Οη πάξνρνη δηθηύσλ ή/ θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ νθείινπλ 

εληόο ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο λα πξνβνύλ ζε 

όιεο ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηνπο, κε 

ζθνπό ηε ζπκκόξθσζή ηνπο κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα Απόθαζε.  
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2. Έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ σο άλσ αιιαγώλ ησλ πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ ησλ Παξόρσλ, ε δηαδηθαζία θνξεηόηεηαο δηελεξγείηαη ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ζηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ.: 566/016/3-6-2010 

«Σξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο 

Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά» (ΦΔΚ 967/Β/2010), όπσο 

ηζρύεη ηξνπνπνηεζείζα κε ηηο ππ’ αξηζ. ΑΠ. 586/06/30−11−2010 (ΦΔΚ 

2052/Β/2010) θαη ΑΠ. ΔΔΣΣ 598/10/31-3-2011 (ΦΔΚ 987/Β/2011) Απνθάζεηο 

ηεο ΔΔΣΣ. 

 

Άξζξν 15 

Έλαξμε ηζρύνο 

Η παξνύζα Απόθαζε ηίζεηαη ζε ηζρύ  από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ εθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

3. Δξσηήζεηο 

 

1. Αλαπηύμηε ηα ζρόιηά ζαο ζην αλσηέξσ ζρέδην ηξνπνπνίεζεο θαη 

θσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο 

Αξηζκώλ. 

 

2. Έρεηε λα πξνζζέζεηε/πξνηείλεηε θάηη άιιν πνπ ζεσξείηε ζεκαληηθό θαη 

δελ έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ; Αλαιύζηε θαη αηηηνινγήζηε ηηο 

πξνηάζεηο ζαο. 

 


