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Μαρούσι, 26/3/2018 

ΑΠ 845/01 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Τροποποίηση του κανονισμού διαχείρισης και εκχώρησης των 

αριθμοδοτικών πόρων του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης, όπως ισχύει 

 

 

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

α. Το Νόμο τον Ν. 4070/2012 “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

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

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

αυτού, όπως ισχύει τροποποιηθείς,  

β. την υπ’ αριθ. Οικ. 26634/924/3-5-2007 Απόφαση του Υπουργού 

Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 768/Α/2007), όπως 

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

του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση 

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

Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 805/Β/9-6-2010), την υπ’ αριθ. Οικ. 20509/541 

«Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Οικ. 

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

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

την  υπ’ αριθ. Οικ. 85541/1300/27-11-2017 Τροποποίηση της 

υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Οικ. 26634/924/3.5.2007 «Εθνικό 

Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» 

(Β΄ 768), όπως ισχύει (ΦΕΚ 4493/Β/20-12-2017), 

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

κωδικοποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των  

Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης”, όπως 

τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ 685/16/12-3-2013 (ΦΕΚ 

734/Β/7-3-2013), 698/24/25-7-2013 (ΦΕΚ 2233/Β/10-9-2013), 

714/10/10-4-2014 (ΦΕΚ 1301/Β/22-5-2014), 737/11/23-10-2014 (ΦΕΚ 

3061/Β/13-11-2014) και 751/15/5-3-2015 (ΦΕΚ 496/Β/1-4-2015), 

δ την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/9-11-2017 «Κανονισμός Γενικών  

Αδειών» (ΦΕΚ 4262/Β/6-12-2017), 

ε.  την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 696/115/11-7-2013 «Τροποποίηση και 

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας 
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Αριθμών στην Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 1873/Β/2013), όπως ισχύει 

τροποποιηθείσα από τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ. 708/14/20-2-2014 

(ΦΕΚ 557/Β/2014), ΑΠ 735/006/9-10- 2014 (ΦΕΚ 2986/Β/2014) και 

837/2/30-11-2017 (ΦΕΚ 4413/Β/14-12-2017),   

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

Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ314/Β/16.03.2006), 

ζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 807/03/20-4-2017 « Διεξαγωγή Δημόσιας 

Διαβούλευσης αναφορικά με α) την τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 

441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των 

Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης», όπως 

ισχύει, και β) την εισήγηση για τροποποίηση  της υπουργικής απόφασης   

υπ’ Αριθμ. Οικ. 26634/924/3-5-2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης 

των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», 

η. τις απαντήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων στη δημόσια διαβούλευση 

η οποία διεξήχθη κατά το διάστημα 26 Απριλίου έως τις 29 Μαΐου 2017, 

ως εξής: 

 

Εταιρεία Αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 

OTE A.E. 14935/29-5-2017 

COSMOTE A.E. 15011/29-5-2017 

VODAFONE A.E. 15012/29-5-2017 

INOCENTIV-NEVAPARK 15020/29-5-2017 

WIND 15130/29-5-2017 

FORTHNET 15242/30-5-2017 

CYTA 15116/30-5-2017 

 

 

θ. τις επιστολές των ως άνω ενδιαφερόμενων φορέων με τις οποίες 

υποβλήθηκαν διευκρινιστικά σχόλια επί των ως άνω σχολίων τους: 

 

  

Εταιρεία Αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 

OTE A.E. 32001/9-11-2017 

COSMOTE A.E. 32000/9-11-2017 

VODAFONE A.E. 32248/10-11-2017 

WIND 32541/14-11-2017 
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FORTHNET 31998/9-11-2017 

CYTA 31999/9-11-2017 

 

ι.  τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με θέμα «Κανονισμός 

Γενικών Αδειών» η οποία διενεργήθηκε από την ΕΕΤΤ στο διάστημα 

20-12-2016 έως 27-3-2017. 

ια.  την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/1/9-11-2017 «Έγκριση θέσεων της 

ΕΕΤΤ επί των βασικών σημείων της Δημόσιας Διαβούλευσης του 

Κανονισμού Γενικών Αδειών», 

ιβ.  την επιστολή της ΕΕΤΤ με αρ. πρωτ. 33002/ 17-11-2017 με θέμα 

«Εφαρμογή διάταξης της Απόφασης ΕΕΤΤ 834/2/9-11-2017» με την 

οποία ζητήθηκαν οι απόψεις παρόχων σχετικά με την εισαγωγή της 

αριθμοσειράς 137 για υπηρεσίες βλαβών προς τους καταναλωτές, 

ιγ.  τις επιστολές που υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ αναφορικά με τη χρήση των 

σύντομων κωδικών της σειράς 137: 

 

Εταιρεία Αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 

OTE A.E. 35340/7-12-2017 

COSMOTE A.E. 35264/6-12-2017 

VODAFONE A.E. 34822/4-12-2017 

WIND 34728/1-12-2017 

VIVA WALLET 34829/4-12-2017 

CYTA 34917/4-12-2017 

 

ιδ.   τη με αριθ. 32105/16.03.2018 Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της 

ΕΕΤΤ, 

 

Επειδή: 

 

α. Στο πλαίσιο των σχολίων που υποβλήθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση 

για τον «Κανονισμό Γενικών Αδειών», προτάθηκε η εισαγωγή νέας σειράς 

σύντομων κωδικών οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται για αναφορά βλαβών. Η 

αριθμοσειρά αυτή θα είναι η 137, στην οποία θα εκχωρούνται 5ψήφιοι 

σύντομοι κωδικοί αποκλειστικά για αναφορά βλαβών από τους συνδρομητές. 

Η κλήση στους ανωτέρω αριθμούς θα γίνεται ατελώς από όλα τα δίκτυα, ώστε 



 4 

για λόγους αμοιβαιότητας δε θα πρέπει να χρεώνονται τέλη διασύνδεσης της 

κλήσης.  

β. Είναι αναγκαίο  να καταστεί δυνατή το συντομότερο δυνατό η εφαρμογή 

της διάταξης του Παραρτήματος Β, παράγραφος 3.1.8.γ της Απόφασης της 

ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/9-11-2017,  

γ. Λόγω του επείγοντος της εφαρμογής της ως άνω διάταξης ζητήθηκαν οι 

απόψεις των παρόχων δικτύων ή/και ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την 

ΕΕΤΤ  οι οποίοι χρησιμοποιούν ήδη σύντομους κωδικούς της σειράς 138 για 

την εξυπηρέτηση των καταναλωτών τους, οι οποίοι και κατέθεσαν τις απόψεις 

τους στην ΕΕΤΤ με σχετικές επιστολές.  

δ. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης,  προτάθηκε η θέσπιση διάταξης με 

την οποία θα δίνεται η δυνατότητα εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων των 

σειρών 896 και 899, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως αριθμοί dial-up κλήσεων 

στο διαδίκτυο, σε ομάδες των 1.000 αριθμών, λόγω της μειωμένης χρήσης των 

εν λόγω αριθμών.  

ε. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, προτάθηκε, περαιτέρω, η εισαγωγή 

διευκρινιστικής διάταξης αναφορικά με τον τρόπο παροχής υπηρεσιών 

πολυμεσικής πληροφόρησης μέσω των σύντομων κωδικών των σειρών 14, 54 

και 190-196. Η θέσπιση σχετικής διάταξης κρίνεται εύλογη για λόγους 

αποσαφήνισης της χρήσης των εν λόγω αριθμοσειρών.   

στ. Κρίνεται αναγκαία η ρύθμιση της μορφής και των αναλογούντων τελών 

των προθεμάτων φορητότητας λόγω της αυξημένης ζήτησης σε αριθμούς της 

κατηγορίας αυτής και τη σημαντική μείωση των διαθέσιμων προς εκχώρηση 

πόρων. 

ζ. Η τροποποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου περί της Διαχείρισης 

και Εκχώρησης των  Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 

Αριθμοδότησης απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση των 

αριθμοδοτικών πόρων, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της χρηστής 

διοίκησης.  

η. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ. 

 

   Αποφασίζει : 

 

Άρθρο 1 

Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 677/03/2013, όπως ισχύει  

 

Η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ:. 677/03/2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση 

του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των  Αριθμοδοτικών Πόρων του 

Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης», όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: 
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1. Η παράγραφος 5, εδάφιο (iv) του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«iv. Οι μη γεωγραφικοί αριθμοί στις σειρές 800, 801, 806, 812, 825, 850, 875, 

896, 899, 901 και 909 εκχωρούνται σε ομάδες των 1.000 αριθμών.» 

 

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 8, στις εξαιρέσεις της εφαρμογής της 

προθεσμίας των έξι μηνών από την κατάργηση αριθμοδοτικών πόρων, 

έως το πέρας της οποίας δεν γίνεται εκχώρηση των πόρων αυτών, 

προστίθεται και η ακόλουθη περίπτωση (ε): 

 

«ε. Σύντομων κωδικών 198ΥΧ, όπου Υ=8-9 και Χ=0-9» 

 

3. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του κανονισμού 

τροποποιείται ως εξής: 

 

«Τα ετήσια τέλη χρήσης για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος καταβάλλονται 

μέχρι την 1η Απριλίου του έτους αυτού.»  

 

 

4. Ο πίνακας της παραγράφου 4 του άρθρου 9 τροποποιείται ως προς τα 

εξής: 

α) Τροποποιείται η κατηγορία αριθμών «Κωδικοί Κινητού Δικτύου (MNC’s)» 

ως εξής: 

 

Κωδικοί Κινητού 

Δικτύου (MNC’s) και 

κωδικοί κινητού δικτύου 

TETRA  (ΤMNC’s) 

300 1.000 

 

β) Η κατηγορία αριθμών «Προθέματα δρομολόγησης ETNS 5599x, x-0,9» 

διαγράφεται. 

 

γ) Η κατηγορία αριθμών «Προθέματα δρομολόγησης φορητότητας 5zx, z=6-9, 

x=0,9» τροποποιείται ως εξής: 

 

Προθέματα δρομολόγησης 

φορητότητας  

5zxw, z=3, 6-9, x=0-9, 

w=0-9 και z=5, x=0-8, 

300 500 
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w=0-9 

 

 δ)  Η σειρά «5ψήφιοι Σύντομοι Κωδικοί εκτός των σειρών 118, 181-183, 12-

13 (πλην 138), 140-149, 190-195, 54» τροποποιείται ως εξής: 

 

5ψήφιοι Σύντομοι Κωδικοί 

εκτός των σειρών 118, 181-

183, 12-13 (πλην 138 και 137), 

140-149, 190-195, 54 

300 250 

 

ε)  Η σειρά «Σύντομοι Κωδικοί των σειρών 12Χ, Χ=0-9 και 13Υ, Υ=0-7,9» 

τροποποιείται ως εξής: 

 

Σύντομοι Κωδικοί των σειρών 

12Χ, Χ=0-9 και 13Υ, Υ=0-6,9 

Ατελώς Ατελώς 

 

στ) Προστίθεται νέα σειρά «Αριθμοί για υπηρεσίες επικοινωνιών «μηχανή-με-

μηχανή» (Machine-to-Machine communications, M2M)», ως εξής: 

 

Αριθμοί για υπηρεσίες 

επικοινωνιών «μηχανή-με-

μηχανή» (Machine-to-Machine 

communications, M2M) 

0,03 0,025 

 

 

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 16, Τμήμα Α του άρθρου 10 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 

 

«Στην περίπτωση αυτή, ο νέος πάροχος υποβάλει στην ΕΕΤΤ αίτημα για  την 

εκχώρηση της ομάδας αριθμών που ανήκουν οι εν λόγω αριθμοί, το οποίο 

εξετάζεται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, συνοδευόμενο 

από υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο νέος πάροχος δηλώνει ότι έχει δεχθεί 

αιτήματα από τους  συνδρομητές στους οποίους παρέχονταν υπηρεσίες από τον 

πάροχο σε παύση, για τη μεταφορά του αριθμού τους στο νέο αυτό πάροχο .» 
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6. Η ενότητα 8 του Τμήματος Β του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 

«8. Προθέματα Δρομολόγησης 

α. (Ι) Tα προθέματα δρομολόγησης των κλήσεων προς αριθμούς που έχουν 

μεταφερθεί περιλαμβάνουν την ταυτότητα του δικτύου του παρόχου-δέκτη και 

είναι μήκους τεσσάρων (4) ψηφίων με μορφή 5zxw, όπου τα δεκαδικά ψηφία 

zxw χαρακτηρίζουν τον πάροχο-δέκτη του αριθμού, z= 3,6,7,8,9, x=0-9 και 

w=0-9 καθώς επίσης και z=5 με x=0-8 και w=0-9. Ειδικότερα, το πρόθεμα 

5800 δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πάροχο και μπορεί να χρησιμοποιείται 

για τις εσωτερικές ανάγκες δρομολόγησης κάθε δικτύου.  

(ΙΙ) Το πρόθεμα φορητότητας που εκχωρεί η ΕΕΤΤ περιλαμβάνει τα πρώτα 

ψηφία του τελικού προθέματος φορητότητας το οποίο χρησιμοποιεί κάθε 

πάροχος. Το τελικό πρόθεμα φορητότητας έχει μήκος έξι (6) ψηφία και τα 

πρώτα τέσσερα (4) ψηφία εκχωρούνται από την ΕΕΤΤ ενώ τα υπόλοιπα 

αφορούν εσωτερικά κάθε δίκτυο.   

(IΙΙ) Προθέματα δρομολόγησης τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως 

προκύπτει από την ΕΒΔΑΦ, εντός ενός έτους από την εκχώρησή τους 

ανακαλούνται, κατόπιν αιτιολογημένης Απόφασης της ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ 

ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο Πάροχο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την 

έκδοση της ανωτέρω Απόφασής της περί ανάκλησης των μη 

χρησιμοποιούμενων προθεμάτων δρομολόγησης,  

(ΙV) Κάθε πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών δικαιούται την εκχώρηση το 

πολύ ενός προθέματος δρομολόγησης ανά τύπο δικτύου.» 

    

β. Οι αριθμοί των σειρών 559zx, z=0-8, x=0-9, του Εθνικού Σχεδίου 

Αριθμοδότησης χρησιμοποιούνται ως αριθμοί δρομολόγησης για τις ανάγκες 

δρομολόγησης κλήσεων μεταξύ δικτύων. Ειδικότερα, οι αριθμοί της σειράς 

55989 χρησιμοποιούνται ως αριθμοί δρομολόγησης για τις ανάγκες 

δρομολόγησης κλήσεων εσωτερικά σε κάθε δίκτυο. Δεν απαιτείται εκχώρηση 

των αριθμών δρομολόγησης της σειράς 55989 για τις ανάγκες δρομολόγησης 

των κλήσεων εσωτερικά στα δίκτυα. 

 

γ. Οι αριθμοί της μορφής 2Χ(Χ(Χ))01ΥΥ(Υ(Υ)), όπου 2Χ(Χ(Χ)) οι Εθνικοί 

Κωδικοί Προορισμού (ΕΚΠ) όπως ορίζονται από το Εθνικό Σχέδιο 

Αριθμοδότησης, δύνανται να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες δρομολόγησης 

κλήσεων προς σύντομους κωδικούς 1ΥΥ(Υ(Υ(Υ))), Υ=0-9, όταν απαιτείται 

προς τούτο η γεωγραφική πληροφορία της θέσης του καλούντος. Οι αριθμοί 

της μορφής αυτής δεν εκχωρούνται από την ΕΕΤΤ και παραμένουν 

δεσμευμένοι για την ως άνω χρήση. 

 

δ. Οι αριθμοί δρομολόγησης δεν πληκτρολογούνται από τους χρήστες 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
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7. Η παράγραφος 4 του Τμήματος Ε του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

 

« 4. α. Οι αριθμοί των σειρών 12 και 13 χρησιμοποιούνται ως 3ψήφιοι ή/και 

4ψήφιοι ή/και 5ψήφιοι ή/και 6ψήφιοι σύντομοι κωδικοί δικτύου για την 

παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης  μέσω 

υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων / πολυμεσικών μηνυμάτων 

(SMS/MMS), αποκλειστικά σε σχέση με το δίκτυο, όπως η 

εξυπηρέτηση πελατών και η αναφορά βλαβών.  

Ειδικότερα, για τη χρήση των σύντομων κωδικών δικτύου των σειρών 

12Χ, Χ=0-9, όπου και 13Υ, όπου Υ=0-6,9 δεν απαιτείται προηγούμενη 

Απόφαση της ΕΕΤΤ για πρωτογενή εκχώρηση. Οι αριθμοί της σειράς 

138 εκχωρούνται ως 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί δικτύου για την παροχή 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά σε σχέση με το δίκτυο 

ενός παρόχου, όταν καλούνται και από τα δίκτυα άλλων παρόχων. Κάθε 

πάροχος δικαιούται την εκχώρηση το πολύ τριών σύντομων κωδικών 

της σειράς 138 ανά τύπο δικτύου (σταθερό, κινητό, δορυφορικό). Οι 

αριθμοί της σειράς 137 εκχωρούνται ως 5ψήφιοι σύντομοι κωδικοί για 

την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών για θέματα βλαβών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/9-11-

2017 «Κανονισμός Γενικών Αδειών». Ο κάθε πάροχος δικαιούται την 

εκχώρηση ενός σύντομου κωδικού της  σειράς 137 ανά τύπο δικτύου. 

Οι κλήσεις προς τους σύντομους κωδικούς της σειράς 137 γίνονται 

ατελώς για τον τελικό χρήστη και επιπλέον δεν εφαρμόζονται τέλη 

διασύνδεσης μεταξύ των δικτύων για τις εν λόγω κλήσεις.   Η υπηρεσία 

εξυπηρέτησης για θέματα βλαβών μπορεί να παρέχεται και μέσω 

σύντομου κωδικού της σειράς 138 εφόσον γίνεται χωρίς χρέωση από 

όλα τα δίκτυα και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Απόφασης της 

ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/9-11-2017 «Κανονισμός Γενικών Αδειών».  

β. Οι πάροχοι ενημερώνουν επαρκώς τους χρήστες σχετικά με το ύψος 

της χρέωσης των κλήσεων προς τους σύντομους κωδικούς των σειρών 

12 και 13.  

γ. Οι πάροχοι δεν χρεώνουν τους καταναλωτές για την αναμονή για τη 

σύνδεση με τις υπηρεσίες των σύντομων κωδικών των σειρών 12 και 13 

ή, αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, δεν απαντούν σε κλήση 

καταναλωτή, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη γραμμή για την παροχή της 

υπηρεσίας.  

δ. Η ικανοποίηση αιτήματος διασύνδεσης παρόχου με σκοπό την 

παροχή της υπηρεσίας, η οποία παρέχεται μέσω σύντομου κωδικού των 

σειρών 12 και 13 (πλην των σειρών 138 και 137), στους συνδρομητές 

του δικτύου ενός άλλου παρόχου δεν αποτελεί υποχρέωση του 

τελευταίου.» 

 

8. Προστίθεται νέα ενότητα 9 στο Τμήμα Β του άρθρου 10 ως εξής: 
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«9. Αριθμοί για υπηρεσίες επικοινωνιών «μηχανή-με-μηχανή» (Machine-to-

Machine communications, M2M) 

α. Για τις υπηρεσίες «Μηχανή-με-Μηχανή» χρησιμοποιούνται αριθμοί της 

σειράς 40. Αριθμοδοτικοί πόροι από άλλες αριθμοσειρές που έχουν ήδη 

εκχωρηθεί δευτερογενώς και χρησιμοποιούνται για τις εν λόγω υπηρεσίες 

μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται, ενώ προαιρετικά μπορούν να 

μεταφερθούν σταδιακά στη σειρά 40 για λόγους συμβατότητας με το σχέδιο 

αριθμοδότησης και συμμόρφωσης με μελλοντικές διατάξεις που ενδέχεται να 

εφαρμοστούν για τις εν λόγω νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι 

αριθμοί αυτοί θα πρέπει να δηλωθούν στην ΕΕΤΤ εντός ένα (1) μήνα από τη 

δημοσίευση της παρούσας απόφασης.  

β. Σε περίπτωση παράλληλης χρήσης αριθμού για υπηρεσίες «μηχανή-με- 

μηχανή» με άλλες υπηρεσίες, όπως φωνή, θα χρησιμοποιούνται αριθμοί 

κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας. 

     

 

9. Το εδάφιο δ της παραγράφου 5 του Τμήματος Ε του άρθρου 10 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«δ. Ο φορέας που παρέχει υπηρεσίες μέσω εκχωρηθέντος σύντομου 

κωδικού 14ΧΧΧ, δύναται να παρέχει, εν μέρει, τις υπηρεσίες για τις 

οποίες του εκχωρήθηκε ο εν λόγω σύντομος κωδικός χρησιμοποιώντας 

και υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων/πολυμεσικών μηνυμάτων 

(SMS/MMS) από και προς τον εν λόγω σύντομο κωδικό 14ΧΧΧ που 

του έχει εκχωρηθεί. Η χρήση των υπηρεσιών σύντομων 

μηνυμάτων/πολυμεσικών μηνυμάτων (SMS/MMS) γίνεται 

συμπληρωματικά με σκοπό τον ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Δεν 

επιτρέπεται η αυτόνομη παροχή υπηρεσίας με χρήση σύντομων 

μηνυμάτων/πολυμεσικών μηνυμάτων (SMS/MMS).»  

 

10.  Το εδάφιο γ της παραγράφου 9 του Τμήματος Ε του άρθρου 10 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«γ. Ο φορέας που παρέχει υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων / 

πολυμεσικών μηνυμάτων (SMS/MMS) μέσω εκχωρηθέντος σύντομου 

κωδικού των σειρών 190-196 και 54, δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες 

που παρέχει μέσω του εν λόγω σύντομου κωδικού εν μέρει και μέσω 

φωνής από τον εν λόγω σύντομο κωδικό των σειρών 190-196 και 54 

που του έχει εκχωρηθεί. Η χρήση φωνής γίνεται συμπληρωματικά με 

σκοπό τον ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται η αυτόνομη 

παροχή υπηρεσίας με φωνή.»  
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11. Στην παράγραφο 3, του τμήματος Ζ, του άρθρου 10, προστίθεται η 

ακόλουθη διάταξη: 

 

«Οι Κωδικοί Κινητού Δικτύου TETRA ((Τ)MNCs), που αποτελούν το δεύτερο 

πεδίο της  Ταυτότητας Κινητού Συνδρομητή TETRA (ITSI), εκχωρούνται από 

την ΕΕΤΤ προς τους παρόχους σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύσταση Ε.218 

της ITU-T και το πρότυπο ΕΤSI  EN 300 392-1.» 

 

 

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«2. Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού κλήσης αριθμών, εκτός των αριθμών που 

αντιστοιχούν σε υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης, εξασφαλίζει τη 

θέσπιση, σωρευτικά ή εναλλακτικά κατά περίπτωση,  

α. εφόσον η αλλαγή αυτή δεν γίνεται με πρωτοβουλία του χρήστη, εύλογης 

περιόδου παράλληλης λειτουργίας κατά την οποία θα λειτουργούν και οι δυο 

αριθμοί, χωρίς επιπλέον χρέωση του χρήστη του αριθμού, 

β. ηχογραφημένης ειδοποίησης των καλούντων τον παλαιό αριθμό για 

διάστημα έξι (6) μηνών, χωρίς χρέωση των καλούντων, κατόπιν αιτήματος του 

χρήστη του αριθμού.»  

 

 

  Άρθρο 2 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

 

1. Η μετάβαση των προθεμάτων δρομολόγησης από την τριψήφια στην 

τετραψήφια μορφή τους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 

ακόλουθη διαδικασία: 

 

Α. Έως τις 31/12/2018, τα προθέματα δρομολόγησης των κλήσεων προς 

αριθμούς που έχουν μεταφερθεί περιλαμβάνουν την ταυτότητα του δικτύου 

του παρόχου-δέκτη και παραμένουν μήκους τριών (3) ψηφίων με τη μορφή  

5zx, όπου τα δεκαδικά ψηφία zx χαρακτηρίζουν τον πάροχο-δέκτη του 

αριθμού, z= 3,6,7,8,9 και x=0-9 καθώς επίσης και z=5 με x=0-8. Ειδικότερα, 

το πρόθεμα 580 δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πάροχο και μπορεί να 

χρησιμοποιείται για τις εσωτερικές ανάγκες δρομολόγησης κάθε δικτύου.  

 

B. Aπό τις 1/1/2019 έως 11/1/2020 θα γίνεται εκχώρηση τετραψήφιων 

προθεμάτων δρομολόγησης τα οποία θα έχουν ως τελευταίο ψηφίο το 0. Η 

μορφή τους θα είναι 5zxw, όπου τα δεκαδικά ψηφία zxw χαρακτηρίζουν τον 

πάροχο-δέκτη του αριθμού, z= 3,6,7,8,9 , x=0-9 και w=0 καθώς επίσης και z=5 
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με x=0-8 και w=0. Κατά το διάστημα αυτό, δε θα εκχωρείται άλλο πρόθεμα 

φορητότητας με κοινά τα τρία πρώτα ψηφία με τα τετραψήφια που έχουν 

εκχωρηθεί. Επιπλέον, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, θα γίνει και η 

προετοιμασία των δικτύων για τη μετάβαση σε τετραψήφια προθέματα 

φορητότητας. Τα τριψήφια προθέματα φορητότητας τα οποία θα έχουν 

εκχωρηθείμέψρι τις 31/12/2018, θα χρησιμοποιούνται παράλληλα με τα 

τετραψήφια κατά το διάστημα αυτό. Το πρόθεμα 580 παραμένει δεσμευμένο 

για εσωτερικές ανάγκες δρομολόγησης κάθε δικτύου.  

 

Γ. Στις 12/1/2020 (Κυριακή)  θα μετατραπούν όλα τα ισχύοντα τριψήφια 

προθέματα φορητότητας σε τετραψήφια με την προσθήκη του ψηφίου 0 στο 

τέλος κάθε προθέματος. Επίσης, από την ημερομηνία αυτή και μετά όλα τα 

προθέματα δρομολόγησης θα είναι πλέον μήκους τεσσάρων (4) ψηφίων με 

μορφή 5zxw, όπου τα δεκαδικά ψηφία zxw χαρακτηρίζουν τον πάροχο-δέκτη 

του αριθμού, z= 3,6,7,8,9 , x=0-9 και w=0-9 καθώς επίσης και z=5 με x=0-8 

και w=0-9. Το πρόθεμα 580 μετατρέπεται σε 5800, το οποίο και παραμένει 

δεσμευμένο για εσωτερικές ανάγκες δρομολόγησης κάθε δικτύου. Η 

μετατροπή των προθεμάτων από τριψήφια σε τετραψήφια θα ολοκληρωθεί με 

σχετική ενημέρωση της ΕΒΔΑΦ.  

 

Δ.  Το τελικό πρόθεμα φορητότητας έχει μήκος έξι (6) ψηφία και τα πρώτα 

τρία (3) ή τέσσερα (4) ψηφία, ανάλογα με τους χρόνους εκχώρησης και χρήσης 

όπως αναφέρονται στις παραγράφους Α, Β και Γ),  εκχωρούνται από την ΕΕΤΤ 

ενώ τα υπόλοιπα αφορούν εσωτερικά κάθε δίκτυο.  

  

Ε. Τα τέλη τα οποία εφαρμόζονται για τα προθέματα δρομολόγησης 

φορητότητας κατά την περίοδο μετάβασης από τριψήφια σε τετραψήφια μορφή 

ορίζονται ως εξής: 

 

Κατηγορίες αριθμών Τέλη εκχώρησης ανά 

αριθμό  

Ετήσια τέλη χρήσης 

Προθέματα δρομολόγησης 

φορητότητας:  

Έως 31/12/2018:  

5zx, z=3, 6-9, x=0-9 και 

z=5, x=0-8  

300 250 

Προθέματα δρομολόγησης 

φορητότητας  

Από 1/1/2019 έως 

11/1/2020: 

5zx, z=3, 6-9, x=0-9 και 

z=5, x=0-8 

 500 
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Για τα τέλη των τετραψηφίων από 1/1/2019 ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 1 

παρ. 4.γ.  

 

ΣΤ. Οι πάροχοι δικτύων ή/ και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους 

οποίους είναι εκχωρημένα τριψήφια προθέματα φορητότητας υποχρεούνται να 

υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ πλάνο μετάβασης των δικτύων τους σε λειτουργία με 

βάση τα νέα τετραψήφια προθέματα μέχρι τις 30/11/2018, ενώ ακολούθως και 

ανά τρίμηνο θα υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ ενημέρωση αναφορικά με την πορεία 

των εργασιών μετάβασης, το αργότερο εντός 10 ΗΗ,  μετά το πέρας του 

τριμήνου.  

 

Ζ. Τα τέλη κωδικών για κινητά δίκτυα TETRA (TMNC), τα οποία ορίζονται 

στο άρθρο 1 παρ.  4.1, εφαρμόζονται από 1/1/2019. 

 

 

2. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 1 της 

παρούσας απόφασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

 

 

1. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την εξαίρεση των διατάξεων για τις 

οποίες ορίζεται διαφορετικά ανωτέρω στην παρούσα.   

 

 

 

 
     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

         ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 

 


