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Τροποποίηση της απόφασης ΕΕΤ Α.Π. 390/3/13−6−2006
«Κανονισμός Γενικών Αδειών», όπως ισχύει σήμερα.  2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
        Αριθμ. 570/028 (1)
Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21−6−2007 «Κανονι−

σμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών 
Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης».

  Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α. το Νόμο 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών Επικοινω−

νιών και άλλες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 13/Α/2006), ιδίως το 
άρθρο 12, στοιχείο κα και μα καθώς και τα άρθρα 24 
και 25 αυτού,

β. την υπ’ αριθ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 απόφαση 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό 
Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών» (Φ.Ε.Κ. 768/Α/2007), όπως τροποποιήθη−
κε με την υπ’ αριθ. Οικ. 26073/937/26−5−2010 απόφαση 
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Οικ. 
26634/924/3−5−2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Φ.Ε.Κ. 805/Β/
9−6−2010),

γ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 441/121/21−6−2007 «Κα−
νονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτι−
κών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (Φ.Ε.Κ. 
1260/Β/2007), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της 
ΕΕΤΤ ΑΠ. 461/059/30−11−2007 «Παράταση της ημερομηνί−
ας απενεργοποίησης των σύντομων κωδικών υπηρεσιών 
σύντομων μηνυμάτων (SMS)/ πολυμεσικών μηνυμάτων 
(MMS) που λειτουργούν εκτός των σειρών 190−195 και 
54, τεθείσης δυνάμει του άρθρου 14, παρ.1, στοιχ. β. 
τη απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 441/121/2007 «Κανονισμός 

Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων 
του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (Φ.Ε.Κ. 2437/Β/
28−12−2007),

δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14−2−2006 «Κα−
νονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (Φ.Ε.Κ. 
314/Β/16.03.2006),

ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 529/160/30−6−2009 «Δι−
εξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την 
υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών 
και Επικοινωνιών για την τροποποίηση της υπουργικής 
απόφασης υπ’ αριθμ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 “Εθνικό 
Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών”, καθώς και την τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 
441/121/21−6−2007 “Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρη−
σης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 
Αριθμοδότησης”, καθώς και τις απαντήσεις των ενδια−
φερόμενων φορέων στην ως άνω δημόσια διαβούλευση 
που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ κατά το διάστημα από 2 Ιουλίου 
έως 3 Αυγούστου 2009, όπως δημοσιεύτηκαν στην ιστο−
σελίδα της ΕΕΤΤ, 

στ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 560/048/8−4−2010 «Διε−
ξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη χρήση 
αριθμοδοτικών πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδό−
τησης», καθώς και τις απαντήσεις των ενδιαφερόμενων 
φορέων στην ως άνω δημόσια διαβούλευση που διεξή−
γαγε η ΕΕΤΤ κατά το διάστημα από 12 Απριλίου έως 
12 Μαΐου 2010, όπως δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα 
της ΕΕΤΤ,

ζ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ:. 441/121/ 
12−6−2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των 
Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδό−
τησης», ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Το σημείο iii. της παρ. 5 του άρθρου 3 αντικαθίστα−
ται ως εξής:

«iii. επιτρέπεται η πρωτογενής εκχώρηση μη γεωγρα−
φικών αριθμών στις σειρές 800, 801, 806, 812, 825, 850, 
875, 901 και 909 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 
σε ομάδες των 1.000 αριθμών.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 αντι−
καθίσταται ως εξής:
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«Στην περίπτωση που σε κάποιον εκδοχέα είναι εκ−
χωρημένες ομάδες των 1.000 αριθμών και δεν έχει 
περατωθεί η εκχώρηση και των 10 ομάδων των 1.000 
αριθμών που ανήκουν στην ίδια ομάδα των 10.000 αριθ−
μών (περιπτώσεις ii. και iii. ανωτέρω), τότε ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

α) δεν εκχωρούνται από την ομάδα των 10.000 αριθ−
μών, όπως αυτή ορίζεται από τους αριθμούς με όμοια τα 
πρώτα έξι ψηφία, άλλες ομάδες 1.000 αριθμών σε άλλον 
αιτούντα διαφορετικό από τον εν λόγω εκδοχέα, 

β) δεν επιτρέπεται να γίνει εκχώρηση στον εν λόγω 
εκδοχέα άλλης ομάδας 1.000 αριθμών πέραν αυτών που 
ανήκουν στους εναπομείναντες αριθμούς της υπόψη 
ομάδας των 10.000 αριθμών και μέχρι της περατώσεως 
αυτών, και 

γ) δεν επιτρέπεται να γίνει κατάργηση ομάδας 1.000 
αριθμών που έχουν εκχωρηθεί στον εν λόγω εκδοχέα 
πέραν αυτών που ανήκουν στην υπόψη ομάδα των 10.000 
αριθμών και μέχρι της περατώσεως αυτών. Ειδικότερα, 
στην περίπτωση των γεωγραφικών αριθμών ο ως άνω 
περιορισμός ισχύει για αριθμούς που ανήκουν σε ομάδες 
με τον ίδιο ΕΚΠ.» 

3. Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου α΄, της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Στην περίπτωση που ο υπογράφων την αίτηση για 
πρωτογενή εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων από το 
ΕΣΑ, η οποία υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ εντύπως ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση ηλεκτρονικής 
υπογραφής, δεν είναι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του νο−
μικού ή φυσικού προσώπου, η αίτηση περιλαμβάνει τα 
στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος την αίτηση 
φυσικού προσώπου, όπως, επώνυμο, όνομα, όνομα 
πατρός, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο οποίος 
εξουσιοδοτείται να υπογράψει την αίτηση. Υποβάλλεται 
στην ΕΕΤΤ και το συμβολαιογραφικό ή άλλο έγγραφο 
με το οποίο ο υπογράφων εξουσιοδοτείται νόμιμα να 
καταθέσει την αίτηση.»

4. Το άρθρο 5 παρ. 1 αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Οι αιτήσεις για πρωτογενή εκχώρηση αριθμοδοτι−

κών πόρων από το ΕΣΑ υποβάλλονται είτε εγγράφως, 
απευθυνόμενες στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων, στην διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 60, 
151 25 Μαρούσι, είτε μέσω του Συστήματος Ηλεκτρο−
νικής Υποβολής Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών. 

Για την πρόσβαση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υπο−
βολής Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοι−
νωνιών ο αιτών/ούσα υποβάλλει «Δήλωση Διαχειριστή» 
σύμφωνα με τα οριζόμενα σε ειδική προς το σκοπό 
αυτό απόφαση της ΕΕΤΤ. Οι προϋποθέσεις οι οποίες 
θα τίθενται από την ανωτέρω απόφαση δημοσιεύονται 
στο οικείο σημείο της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ.»

5. Στο άρθρο 6 παρ. 2 προστίθεται το στοιχείο ι, ως 
εξής:

«ι. η αίτηση εκχώρησης υποβλήθηκε από νέο πάροχο 
πριν την συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
ανάκλησης ή κατάργησης της προηγούμενης πρωτογε−
νούς εκχώρησης των αριθμοδοτικών πόρων.»

6. Το άρθρο 8 παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση ανακλήσεως, καταργήσεως ή τροπο−

ποιήσεως αποφάσεως για πρωτογενή εκχώρηση αριθ−
μοδοτικών πόρων, οι πόροι αυτοί δεν εκχωρούνται σε 
νέο πάροχο πριν την πάροδο τουλάχιστον έξι μηνών (6) 

από την ημερομηνία ανάκλησης ή κατάργησης ή τρο−
ποποίησης της πρωτογενούς εκχώρησης των αριθμο−
δοτικών πόρων. Κατ’ εξαίρεση δεν τηρείται η ανωτέρω 
προθεσμία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. σύντομων κωδικών που παραμένουν εκχωρημένοι 
και σε άλλους παρόχους 

β. καταργηθέντων αριθμών, οι οποίοι θα εκχωρηθούν 
δευτερογενώς από νέο πάροχο στον ίδιο χρήστη και 

γ. σύντομων κωδικών, η χρήση των οποίων καθορί−
ζεται με Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
εναρμονισμένη χρήση σε όλη την Ευρώπη.» 

7. Στο άρθρο 8 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«Σε περίπτωση που ο πάροχος στον οποίο έχει γί−

νει εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων υποβάλει αίτημα 
κατάργησης της απόφασης εκχώρησης εντός ενός (1) 
μήνα από την έκδοσή της και εφόσον δεν έχει γίνει 
ενεργοποίηση των αριθμοδοτικών πόρων στο διάστημα 
αυτό, ο πάροχος δεν επιβαρύνεται με τα τέλη χρήσης 
για τους εν λόγω αριθμοδοτικούς πόρους.» 

8. Στον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 9 προ−
στίθεται η ακόλουθη γραμμή:

Κατηγορίες 
αριθμών

Εφάπαξ τέλη 
εκχώρησης ανά 

αριθμό
(σε Ευρώ)

Τέλη χρήσης ανά 
αριθμό (σε Ευρώ) 

για κάθε 
ημερολογιακό έτος

Αριθμοί των σειρών 
850 και 875

1,5 1,3

9. Στο άρθρο 10, Τμήμα Α: «Γενικοί Όροι» προστίθεται 
η παράγραφος 17, ως ακολούθως:

«17. Σε περίπτωση που ο χρήστης στον οποίο έχει 
εκχωρηθεί δευτερογενώς ομάδα των 10.000 αριθμών 
επιθυμεί τη μεταφορά της ομάδας αυτής σε άλλον πά−
ροχο (νέος πάροχος), η πρωτογενής εκχώρηση καταρ−
γείται, κατόπιν αιτήσεως του νέου παρόχου, και γίνεται 
εκ νέου εκχώρησή της στο νέο ως άνω πάροχο. Στην 
αίτηση του νέου παρόχου, η οποία υποβάλλεται στην 
ΕΕΤΤ με κοινοποίηση στον πάροχο στον οποίο είναι 
πρωτογενώς εκχωρημένη η εν λόγω ομάδα, θα πρέπει 
να περιλαμβάνεται και σχετική υπεύθυνη δήλωση του 
χρήστη με την οποία εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του. 
Τα ως άνω εφαρμόζονται και για ομάδες των δέκα αριθ−
μών για κλήσεις μέσω κάρτας ή/και για μεμονωμένους 
αριθμούς για κλήσεις μέσω κάρτας.» 

10. Στο άρθρο 10, Τμήμα Β «Όροι χρήσης των μη γε−
ωγραφικών αριθμών» οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 αντι−
καθίστανται, ως εξής:

«1. Αριθμοί ατελούς χρέωσης (σειρά 800 του ΕΣΑ): 
α. Επιτρέπεται η ατελής αποστολή/ λήψη σύντομων 

μηνυμάτων (SMS) από/ προς αριθμούς ατελούς χρέω−
σης. 

β. Απαγορεύεται να χρεώνεται ο καλών για κλήσεις 
ή/και αποστολή/λήψη σύντομων μηνυμάτων (SMS) από/ 
προς αριθμούς ατελούς χρέωσης, ανεξαρτήτως της 
ταυτότητας του παρόχου δικτύου ή/και υπηρεσιών ή 
των πελατών της υπηρεσίας. 

2. Αριθμοί μεριζόμενου κόστους (σειρά 801 του ΕΣΑ): 
α. Επιτρέπεται η αποστολή/ λήψη σύντομων μηνυμά−

των (SMS) από/ προς αριθμούς μεριζόμενου κόστους.
β. Η λιανική χρέωση κλήσης που εκκινεί από σταθερό 

δίκτυο προς αριθμό μεριζόμενου κόστους πρωτογενώς 
εκχωρημένου σε έναν πάροχο/δίκτυο δεν ξεπερνά τη 
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χρέωση που αντιστοιχεί σε κλήση προς γεωγραφικό 
αριθμό του δικτύου του εν λόγω παρόχου/δικτύου εντός 
της ίδιας γεωγραφικής περιοχής. 

γ. Η λιανική χρέωση κλήσης προς αριθμό μεριζόμενου 
κόστους που εκκινεί από κινητό δίκτυο δεν υπερβαίνει 
τη χρέωση που αντιστοιχεί σε κλήση προς γεωγραφικό 
αριθμό του δικτύου του παρόχου που είναι ο εκδοχέας 
του πρωτογενώς εκχωρηθέντος αριθμού μεριζόμενου 
κόστους. Σε περίπτωση που ο εκδοχέας του αριθμού 
μεριζόμενου κόστους δε διαθέτει γεωγραφικούς αριθ−
μούς, η λιανική χρέωση κλήσης προς αριθμούς μεριζό−
μενου κόστους δεν υπερβαίνει τη χρέωση κλήσης προς 
αριθμούς κινητής τηλεφωνίας. 

δ. Η λιανική χρέωση για αποστολή σύντομου μηνύ−
ματος (SMS) προς αριθμό μεριζόμενου κόστους δεν 
ξεπερνά τη χρέωση που αντιστοιχεί σε αποστολή απλού 
σύντομου μηνύματος προς γεωγραφικό αριθμό ή αριθμό 
κινητής τηλεφωνίας του δικτύου του παρόχου που είναι 
ο εκδοχέας του πρωτογενώς εκχωρηθέντος αριθμού με−
ριζόμενου κόστους. Απαγορεύεται να χρεώνεται η λήψη 
σύντομου μηνύματος από αριθμό μεριζόμενου κόστους 
ανεξαρτήτως της ταυτότητας του παρόχου δικτύου ή/ 
και υπηρεσιών ή των πελατών της υπηρεσίας. 

ε. Οι εκδοχείς, κατόπιν πράξεως εκχώρησης, των αριθ−
μών μεριζόμενου κόστους οφείλουν κατά τη διενέργεια 
διαφημίσεων των υπηρεσιών τους μέσω των ως άνω 
αριθμών να αναφέρουν με ευκρίνεια και σαφήνεια τις 
μέγιστες χρεώσεις των κλήσεων καθώς και των σύ−
ντομων μηνυμάτων, εφόσον υπάρχουν, προς τους εν 
λόγω αριθμούς τόσο από σταθερό όσο και από κινητό 
τηλέφωνο.

3. Προσωπικοί αριθμοί (σειρά 70): 
α. Επιτρέπεται η αποστολή/ λήψη σύντομων μηνυμά−

των (SMS) από/ προς προσωπικούς αριθμούς. 
β. Η λιανική χρέωση κλήσης προς προσωπικούς αριθ−

μούς που εκκινεί από σταθερό ή/ και κινητό δίκτυο δεν 
υπερβαίνει τη χρέωση που αντιστοιχεί σε κλήση προς 
γεωγραφικό αριθμό ή αριθμό κινητής τηλεφωνίας.

γ. Η λιανική χρέωση για την αποστολή σύντομου μη−
νύματος (SMS) προς προσωπικούς αριθμούς δεν υπερ−
βαίνει τη χρέωση που αντιστοιχεί σε αποστολή απλού 
μηνύματος προς γεωγραφικό αριθμό ή αριθμό κινητής 
τηλεφωνίας. 

δ. Δεν επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής 
πληροφόρησης μέσω προσωπικών αριθμών. 

ε. Δεν επιτρέπεται ο επιμερισμός εσόδων (revenue 
sharing) από τη χρέωση των κλήσεων ή/ και της απο−
στολής σύντομων μηνυμάτων προς προσωπικούς αριθ−
μούς με οποιονδήποτε τρόπο μεταξύ των εκδοχέων της 
πρωτογενούς και της δευτερογενούς εκχώρησης του 
προσωπικού αριθμού.

5. Αριθμοί των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875
α. Ο φορέας που παρέχει υπηρεσίες μέσω αριθμού 

των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875 δύναται να πα−
ρέχει εν μέρει τις υπηρεσίες του χρησιμοποιώντας και 
υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (SMS) από και προς 
τον εν λόγω αριθμό των σειρών 806, 812, 825, 850 και 
875 που του έχει εκχωρηθεί.

β. Η λιανική χρέωση για την αποστολή σύντομου μη−
νύματος (SMS) προς αριθμούς των σειρών 806, 812, 825, 
850 και 875 δε θα ξεπερνά τα 0,06 Ευρώ, 0,12 Ευρώ, 

0,25 Ευρώ, 0,50 Ευρώ και 0,75 Ευρώ αντίστοιχα. Απα−
γορεύεται να χρεώνεται η λήψη σύντομου μηνύματος 
από αριθμούς των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875 
ανεξαρτήτως της ταυτότητας του παρόχου δικτύου ή/ 
και υπηρεσιών ή των πελατών της υπηρεσίας. 

γ. Ο φορέας στον οποίο έχει δευτερογενώς εκχωρηθεί 
αριθμός των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875 έχει το 
δικαίωμα φορητότητας του αριθμού του.

δ. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση εξερχόμενων 
κλήσεων από αριθμούς των σειρών 806, 812, 825, 850 
και 875.

ε. Απαγορεύεται η χρήση των αριθμών των σειρών 
806, 812, 825, 850 και 875 για κλήσεις dial−up πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο.

στ. Αριθμοί των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875 χρη−
σιμοποιούνται για υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρη−
σης, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που απευθύνονται 
μόνο σε ενήλικες, και εκχωρούνται δευτερογενώς από 
τους παρόχους μόνο σε παρόχους που λειτουργούν υπό 
καθεστώς Γενικής Άδειας για την παροχή υπηρεσιών 
πολυμεσικής πληροφόρησης. 

ζ. Οι πάροχοι που προβαίνουν στη δευτερογενή εκ−
χώρηση των εν λόγω αριθμών διασφαλίζουν με κάθε 
νόμιμο μέσο τη χρήση των εν λόγω αριθμών σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

η. Η παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης 
με χρήση των εν λόγω αριθμών πραγματοποιείται σύμ−
φωνα με τους όρους της Γενικής Άδειας των παρόχων 
καθώς και τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία.»

11. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 10, Τμήμα Β «Όροι 
χρήσης των μη γεωγραφικών αριθμών», προστίθεται το 
εδάφιο β, ως εξής:

«β. Αριθμοί για κλήσεις μέσω καρτών εκχωρούνται 
δευτερογενώς από τους παρόχους μόνο σε παρόχους 
που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την 
παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών μέσω προπληρωμένων 
καρτών.» 

12. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 10, 
Τμήμα Β «Όροι χρήσης των μη γεωγραφικών αριθμών» 
αντικαθίσταται, ως εξής:

«α. Τα προθέματα δρομολόγησης των κλήσεων προς 
αριθμούς που έχουν μεταφερθεί περιλαμβάνουν την 
ταυτότητα του δικτύου του παρόχου−δέκτη, είναι μή−
κους τριών (3) ψηφίων και έχουν τη μορφή 5zx, όπου τα 
δεκαδικά ψηφία zx χαρακτηρίζουν τον πάροχο−δέκτη 
του αριθμού, z= 6,7,8,9 και x=0−9. Ειδικότερα, το πρόθε−
μα 580 δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πάροχο και 
μπορεί να χρησιμοποιείται για τις εσωτερικές ανάγκες 
δρομολόγησης κάθε δικτύου.»

13. Στο άρθρο 10, Τμήμα Γ «Όροι χρήσης των γεω−
γραφικών αριθμών» προστίθεται παράγραφος 5, ως 
ακολούθως:

«5. Οι γεωγραφικοί αριθμοί εκχωρούνται δευτερογε−
νώς σε συνδρομητές: 

α) από τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσι−
ών, οι οποίοι έχουν άμεσα τον έλεγχο του σημείου τερ−
ματισμού δικτύου μέσω της υποδομής που διαθέτουν,

β) από τρίτους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών υπη−
ρεσιών ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 
οποίοι, εφόσον δεν έχουν άμεσα τον έλεγχο του σημεί−
ου τερματισμού δικτύου, συνάπτουν συμβάσεις με τους 
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παρόχους δικτύου οι οποίοι έχουν άμεσα τον έλεγχο 
του συγκεκριμένου σημείου τερματισμού δικτύου μέσω 
της υποδομής που διαθέτουν,

γ) από παρόχους υπηρεσιών VoIP.»
14. Στο άρθρο 10, Τμήμα Δ «Όροι χρήσης των αριθμών 

κινητής τηλεφωνίας» προστίθεται παράγραφος 4, ως 
ακολούθως:

«4. Οι αριθμοί κινητής τηλεφωνίας συνδέονται με ση−
μεία τερματισμού δικτύου τα οποία δεν βρίσκονται σε 
σταθερές θέσεις και η επικοινωνία με αυτά συνίσταται, 
εν όλω ή εν μέρει, στην εγκατάσταση ραδιοεπικοινω−
νιών.

Οι αριθμοί κινητής τηλεφωνίας εκχωρούνται δευτε−
ρογενώς σε συνδρομητές:

α) από τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσι−
ών οι οποίοι έχουν άμεσα τον έλεγχο του σημείου τερ−
ματισμού δικτύου μέσω της υποδομής που διαθέτουν,

β) από τρίτους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών υπη−
ρεσιών ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι 
οποίοι, εφόσον δεν έχουν άμεσα τον έλεγχο του σημεί−
ου τερματισμού δικτύου, συνάπτουν συμβάσεις με τους 
παρόχους δικτύου οι οποίοι έχουν άμεσα τον έλεγχο 
του συγκεκριμένου σημείου τερματισμού δικτύου μέσω 
της υποδομής που διαθέτουν.» 

15. Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 10, 
Τμήμα E «Όροι χρήσης σύντομων κωδικών» τροποποι−
είται, ως ακολούθως:

«β. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους εν λόγω σύντο−
μους κωδικούς και οι όροι χρήσης τους καθορίζονται 
από αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδίως 
την απόφαση αριθ. 2007/116/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης 
Φεβρουαρίου 2007, όπως ισχύει.»

16. Το εδάφιο δ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, 
Τμήμα E «Όροι χρήσης σύντομων κωδικών» αντικαθί−
σταται ως εξής:

«δ. Οι σύντομοι κωδικοί των σειρών 116ΧΧΧ μπορούν 
να χρησιμοποιούνται για παροχή υπηρεσιών και μέσω 
σύντομων μηνυμάτων/ πολυμεσικών μηνυμάτων (SMS/
MMS), σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρονται στο εδάφιο 
β.»

17. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 10, Τμήμα E «Όροι 
χρήσης σύντομων κωδικών» προστίθεται εδάφιο ζ, ως 
ακολούθως:

«ζ. Οι σύντομοι κωδικοί της σειράς 14 εκχωρούνται 
δευτερογενώς από τους παρόχους μόνο σε παρόχους 
που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την 
παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης.»

18. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 10, Τμήμα E «Όροι 
χρήσης σύντομων κωδικών» προστίθεται εδάφιο γ, ως 
ακολούθως:

«γ. Οι σύντομοι κωδικοί των σειρών 190−195 και 54 
εκχωρούνται δευτερογενώς από τους παρόχους μόνο 
σε παρόχους που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής 
Άδειας για την παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πλη−
ροφόρησης.»

19. Στο άρθρο 10, Τμήμα E «Όροι χρήσης σύντομων κω−
δικών» προστίθεται παράγραφος 20, ως ακολούθως:

«20. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των σύντο−
μων κωδικών των σειρών 10, 11 (με την επιφύλαξη όσων 
ειδικά ορίζονται για τις σειρές 116 και 118), 15, 181−183 και 
188 δύναται να παρέχονται εν όλω ή εν μέρει και μέσω 

σύντομων μηνυμάτων/ πολυμεσικών μηνυμάτων (SMS/
MMS). Η λιανική χρέωση για αποστολή σύντομου μηνύ−
ματος (SMS) ή/και πολυμεσικού μηνύματος (ΜΜS) προς 
σύντομο κωδικό των σειρών 10, 11 (πλην των σειρών 116 
και 118), 15, 181−183 και 188 δεν ξεπερνά τη χρέωση που 
αντιστοιχεί σε αποστολή απλού σύντομου μηνύματος 
ή/και πολυμεσικού μηνύματος (MMS) αντίστοιχα προς 
γεωγραφικό αριθμό ή αριθμό κινητής τηλεφωνίας του 
δικτύου του παρόχου που είναι ο εκδοχέας του πρω−
τογενώς εκχωρηθέντος σύντομου κωδικού. Απαγορεύ−
εται να χρεώνεται η λήψη σύντομου μηνύματος από 
σύντομο κωδικό των σειρών 10, 11 (πλην της σειράς 
118), 15, 181−183 και 188 ανεξαρτήτως της ταυτότητας 
του παρόχου δικτύου ή/ και υπηρεσιών ή των πελατών 
της υπηρεσίας.»

Άρθρο 2
Καταργούμενες Διατάξεις

Από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργείται 
κάθε αντίθετη διάταξη.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Ιουλίου 2010

Ο Πρόεδρος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

F
    Αριθμ. 570/032 (2)
Τροποποίηση της απόφασης ΕΕΤ Α.Π. 390/3/13−6−2006 

«Κανονισμός Γενικών Αδειών», όπως ισχύει σήμερα.

  H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

  Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 21, παράγρ. 5 και 7 του Ν.3431/2006 ‘‘Περί 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις’’ (Φ.Ε.Κ. 
13/Α/3−2−2006),

β) την απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13−6−2006 «Κανονι−
σμός Γενικών Αδειών», (Φ.Ε.Κ. 748/Β/21−6−2006), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με τις αποφάσεις 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 442/68/28−6−2007 (Φ.Ε.Κ. 1279/Β/25−7−07) 
και ΑΠ 513/014/3−3−2009 (Φ.Ε.Κ. 492/Β/18−3−09), ιδίως το 
άρθρο 6 παρ. 1, 

γ) την υπ’ αριθ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο 
Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών» (Φ.Ε.Κ. 768/Α/2007), όπως εκάστοτε ισχύει,

δ) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 441/121/21−6−2007 «Κα−
νονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτι−
κών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (Φ.Ε.Κ. 
1260/Β/2007), όπως εκάστοτε ισχύει,

ε) την απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 375/10/14−2−2006, «Κανο−
νισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (Φ.Ε.Κ. 
460/Β΄/17−4−2003), 

στ) την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 529/160/30−6−2009 «Δι−
εξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την 
υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών 
και Επικοινωνιών για την τροποποίηση της Υπουργικής 
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απόφασης υπ’ αριθμ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 “Εθνικό 
Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών”, καθώς και την τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 
441/121/21−6−2007 “Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρη−
σης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 
Αριθμοδότησης”» καθώς και τις απαντήσεις των ενδια−
φερόμενων φορέων στην ως άνω δημόσια διαβούλευση 
που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ κατά το διάστημα από 2 Ιουλίου 
έως 3 Αυγούστου 2009, όπως δημοσιεύτηκαν στην ιστο−
σελίδα της ΕΕΤΤ, 

ζ) την υπ’ αριθ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 απόφαση 
του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό 
Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών» (Φ.Ε.Κ. 768/Α/2007), όπως τροποποιήθη−
κε με την υπ’ αριθ. Οικ. 26073/937/26−5−2010 απόφαση 
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Οικ. 
26634/924/3−5−2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Φ.Ε.Κ. 805/Β/
9−6−2010),

η) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δημιουρ−
γείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ: 
390/3/13−6−2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», όπως 
ισχύει σήμερα, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Η απόφαση της ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13.6.2006 «Κανονισμός 
Γενικών Αδειών», όπως ισχύει σήμερα, τροποποιείται 
ως εξής:

1. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και ειδικότερα η περίοδος η οποία 
ακολουθεί την Υπεύθυνη Δήλωση του Αιτούντος την 
Καταχώρηση της Δήλωσης για άσκηση Δραστηριοτή−
των Ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής 
Άδειας το περιεχόμενο της οποίας είναι «οι αιτήσεις 

υποβάλλονται εγγράφως, απευθυνόμενες στην Εθνι−
κή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στην 
διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι» τροπο−
ποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως, απευθυ−
νόμενες στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων, στην διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 60, 
151 25 Μαρούσι, είτε μέσω του Συστήματος Ηλεκτρο−
νικής Υποβολής Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών. 

Για την πρόσβαση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υπο−
βολής Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοι−
νωνιών ο αιτών/ούσα υποβάλλει «Δήλωση Διαχειριστή» 
σύμφωνα με τα οριζόμενα σε ειδική προς το σκοπό 
αυτό απόφαση της ΕΕΤΤ. Οι προϋποθέσεις οι οποίες θα 
τίθενται από την ανωτέρω απόφαση θα δημοσιεύεται 
στο οικείο σημείο της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ.»

2. Το Παράρτημα Β, και ειδικότερα, στο τέλος της 
παραγράφου 3.5 εδ. (i) αυτού προστίθεται φράση με το 
ακόλουθο περιεχόμενο:

«Της ανωτέρω υποχρέωσης εξαιρούνται οι πάροχοι 
υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης οι οποίοι πα−
ρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω των σειρών 806, 812, 
825, 850 και 875.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Ιουλίου 2010

Ο Πρόεδρος 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ    
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•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή
Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν
Β΄ 320 € 225 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 € 645 €
Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 € Δωρεάν
Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €
Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

•  Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα..
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η 
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•   Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
•   Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−

ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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