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Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΤΟΥ 2004 
 

Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (στ), 38(2), 41 και 152  
 

 
 

N. 112(I)/2004,  
Ν.112(Ι)/2004 
N.84(I)/2005 
N.149(I)/2005 
N.67(I)2006 
N.113(I)/2007 
N.134(I)/2007 
N.46(I)/2008 
N.103(I)/2009 
Ν.51(Ι)/2012 
N. 160(I)/2013 
N.77(I)/2014 
N.104(I)/2016 
N.112(I)/2016 
N. 76(I)/2017 

 

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 
ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα Άρθρα 20(στ), 38 (2) και 41 του 
περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
Νόμου του 2004, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. 

  

 Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις 
  
Συνοπτικός Τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Αριθμοδότησης 

(Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα του 2018. 
  
Ερμηνεία. 2. (1)  Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια – 
  
 «αριθμοδοτικοί πόροι» σημαίνει ένα ή περισσότερους αριθμούς ή/και μία ή 

περισσότερες σειρές αριθμώνֹ 
  
 «αριθμός» σημαίνει (α) ένα αριθμό συνδρομητή και (β) οποιαδήποτε άλλη 

ακολουθία ψηφίων που έχει ορισθεί από το Σχέδιο Αριθμοδότησης της 
Δημοκρατίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον παροχέα ενός δημόσιου 
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσιών για σκοπούς εσωτερικής 
λειτουργίας του δικτύου ή/και της υπηρεσίας του ή για την διεπαφή, 
σηματοδότηση ή άλλες ανταλλαγές πληροφοριών με άλλα δίκτυα ή υπηρεσίεςֹ 

  
 «αριθμός συνδρομητή» σημαίνει μία ακολουθία ψηφίων του δεκαδικού 

συστήματος που εκχωρείται σε συνδρομητή δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή/και υπηρεσίας και δηλώνει κατά μοναδικό τρόπο ένα τερματικό 
σημείο σταθερού ή κινητού δημοσίου δικτύουֹ ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

  
 «ατομικό δικαίωμα χρήσης αριθμών» σημαίνει το ατομικό δικαίωμα που 

χορηγείται από τον Επίτροπο σε πρόσωπο, βάσει του οποίου χορηγούνται 
δικαιώματα χρήσης αριθμών 
 
«ατομικός αριθμός» σημαίνει αριθμό που εκχωρείται μεμονωμένα και όχι ως 
τμήμα εκχωρούμενης σειράς αριθμώνֹ 

  
 «δευτερογενής εκχώρηση» σημαίνει την εκχώρηση από έναν Οργανισμό προς 

έναν από τους συνδρομητές του, ενός αριθμού που έχει εκχωρηθεί 
πρωτογενώς στον εν λόγω Οργανισμόֹ 

  
 «Δικαιούχος Χρήστης» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει 

δικαίωμα να ζητήσει και δεχθεί πρωτογενή εκχώρηση και δικαίωμα χρήσης 
ενός ή περισσοτέρων κατηγοριών αριθμοδοτικών πόρων σύμφωνα με το 
παρόν Διάταγμα και τους τυχόν όρους της άδειάς τουֹ 

  
 «δικαίωμα χρήσης αριθμών» σημαίνει το δικαίωμα που χορηγείται από τον 



Επίτροπο σε πρόσωπο, βάσει του οποίου χορηγούνται δικαιώματα χρήσης 
αριθμών 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«εκδοχέας» σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχουν 
εκχωρηθεί αριθμοδοτικοί πόροιֹ 
 
"Εναρμονισμένοι αριθμοί για εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού 
ενδιαφέροντος" σημαίνει τον αριθμό που χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης 2007/116/ΕΚ και της Απόφασης της 
Επιτροπής ECC/DEC/(07)03 σχετικά με δέσμευση της εθνικής περιοχής 
αριθμοδότησης που αρχίζει με «116» για εναρμονισμένους αριθμούς που 
αφορούν εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος και 
οποιασδήποτε Απόφασης τις αντικαθιστά, τις τροποποιεί ή τις καταργεί. 
 
«Εναρμονισμένη υπηρεσία κοινωνικού ενδιαφέροντος» είναι υπηρεσία 
ανταποκρινόμενη σε κοινή περιγραφή και προσπελάσιμη από άτομα μέσω 
αριθμού ατελούς κλήσης, η οποία παρουσιάζει δυνητικό ενδιαφέρον για 
επισκέπτες από άλλες χώρες και ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη κοινωνική 
ανάγκη, ιδίως συμβάλλει στην ποιότητα ζωής ή την ασφάλεια των πολιτών, ή 
συγκεκριμένων ομάδων πολιτών, ή παρέχει αρωγή σε πολίτες που βρίσκονται 
σε δυσκολίες". 
 

 
 

«Ιδεατοί Παροχείς Σταθερών Δικτύων» σημαίνει τους παροχείς οι οποίοι δεν 
έχουν το δικό τους δίκτυο και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αγορά 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προσφέροντας κατά κύριο λόγο υπηρεσίες 
τηλεφωνίας μέσω του δικτύου άλλου παροχέα και έχοντας ως δραστηριότητα 
τη διαχείριση των πελατών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «Κωδικός Σημείου Σηματοδοσίας» (Signalling Point Code). Σημαίνει κωδικός 
ο οποίος χρησιμοποιείται, σύμφωνα με την σύσταση της ITU-T Q708, από 
παρόχους τηλεφωνικών δικτύων για τις ανάγκες της Σηματοδοσίας». 
 
«Νομαδική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία της οποίας η προσφορά δεν 
συνδέεται με συγκεκριμένη φυσική τοποθεσία και ότι η υπηρεσία δυνατό να 
παρασχεθεί από οποιοδήποτε τερματικό σημείο δικτύου στην Κύπρο για 
εισερχόμενη και εξερχόμενη επικοινωνία. 
 
«Νομαδική χρήση» σημαίνει τη χρήση του γεωγραφικού αριθμού εκτός των 
γεωγραφικών ορίων που έχουν οριστεί από το Σχέδιο Αριθμοδότησης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 
 
«Παροχέας Κινητού Ιδεατού (εικονικού) Δικτύου - ΠΚΙΔ (Mobile Virtual 
Network Operator – MVNO)» σημαίνει πρόσωπο το οποίο διαθέτει υποδομή 
δικτύου με τη δική του ταυτότητα παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, 
διαθέτει δικούς του μηχανισμούς τιμολόγησης, αναγνώρισης της ταυτότητας 
συνδρομητή (authentication), εμπορικής προώθησης (marketing) και δική του 
εμπορική ταυτότητα, αλλά δεν διαθέτει φάσμα ραδιοσυχνοτήτων. Ένας ΠΚΙΔ 
διατηρεί τα δικά του μέρη δικτύου (Home Location Register (HLR) και 
Gateway Mobile Switching Centre (GMSC) ως ελάχιστο). Με αυτό τον τρόπο, 
ο ΠΚΙΔ μπορεί να διαφοροποιήσει τα προϊόντα του από αυτά του Παροχέα 
Κινητών Δικτύων (ΠΚΔ). Δεν διαθέτει το δικό του φάσμα ραδιοσυχνοτήτων και 
επομένως χρησιμοποιεί το φάσμα ενός ή περισσότερων ΠΚΔ. Η λειτουργία 
ενός ΠΚΙΔ περιλαμβάνει τη χρήση δικών του καρτών SIM και δικού του 
κινητού κώδικα δικτύου (MNC). Παράλληλα ο ΠΚΙΔ μπορεί να προβαίνει στην 
υπογραφή των δικών του συμφωνιών διεθνούς περιαγωγής και διασύνδεσης 
με άλλα κινητά δίκτυα. 
 

 «Πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιλαμβάνει εταιρεία, 
συνεταιρισμό, σωματείο, ίδρυμα ή οποιαδήποτε άλλη ένωση ή σύμπραξη 
προσώπων, με νομική προσωπικότητα ή όχι 
 

 «πρωτογενής εκδοχέας» σημαίνει πρόσωπο στο οποίο έχουν εκχωρηθεί 
αριθμοδοτικοί πόροι με πρωτογενή εκχώρησηֹ 

  
  «πρωτογενής εκχώρηση» σημαίνει την εκχώρηση αριθμού από το Σχέδιο 

Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε δικαιούχο Οργανισμό 
σύμφωνα με τον Νόμο και τα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα Διατάγματα και 



Αποφάσεις  
  
 «χρυσός αριθμός» σημαίνει αριθμός από το Σχέδιο Αριθμοδότησης της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ως αριθμός με εξαιρετική 
εμπορική αξία σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος Διατάγματος 

  
Ν.112(Ι)/2004 
N.84(I)/2005 
N.149(I)/2005 
N.67(I)2006 
N.113(I)/2007 
N.134(I)/2007 
N.46(I)/2008 
N.103(I)/2009 
Ν.51(Ι)/2012 
N. 160(I)/2013 
N.77(I)/2014 
N.104(I)/2016 
N.112(I)/2016 
N.76(I)/2017 

 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004 και περιλαμβάνει κάθε νόμο που 
τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά˙ 

  
 (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν Διάταγμα και οι 

οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά σε αυτό θα έχουν την έννοια που αποδίδει 
στους όρους αυτούς ο Νόμος. 

  
Πεδίο Εφαρμογής. 3. Το παρόν Διάταγμα τυγχάνει εφαρμογής:  

 
(α) στους όρους και προϋποθέσεις για την εκχώρηση και χρήση αριθμών, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 20 (στ) και 41 του  Νόμου  
 

  
 Μέρος ΙΙ. Γενικές Αρχές Εκχώρησης και χρήσης Αριθμών 
  
Γενικό Δικαίωμα Χρήσης 
Αριθμών. 

4. (1)  Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2) κατωτέρω, οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να ζητήσει και να δεχθεί την πρωτογενή 
εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων από τον Επίτροπο και να τους 
χρησιμοποιεί στο εξής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος 
και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τον Νόμο, τα 
δυνάμει αυτού εκδιδόμενα Διατάγματα και Αποφάσεις και τους όρους της 
άδειάς του˙ 

  
 (2)  Το γενικό δικαίωμα αίτησης, εκχώρησης και χρήσης αριθμών που 

αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο (1) υπόκειται ιδιαίτερα στις εξής 
προϋποθέσεις και περιορισμούς: 

  
 (α) τη διαθεσιμότητα των σχετικών αριθμοδοτικών πόρων στο Σχέδιο 

Αριθμοδότησης της Δημοκρατίαςֹ 
  
(β)  την καταλληλότητά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Διατάγματος, για τη χρήση στην οποία αποσκοπεί ο αιτητήςֹ 
 

 (γ) την εκπλήρωση εκ μέρους του αιτητή των προϋποθέσεων για τον 
χαρακτηρισμό του ως Δικαιούχου Χρήστη ως προς τους συγκεκριμένους 
αριθμοδοτικούς πόρουςֹ 

  
 (δ) τη συμμόρφωση του αιτητή με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της πληρωμής των σχετικών τελών, τις 
τυχόν υποχρεώσεις φορητότητας, τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών 
καταλόγου συνδρομητών, και της συμμόρφωσής του με τους όρους χρήσης 
των εν λόγω αριθμοδοτικών πόρων. 

  
  
  
Δικαιούχοι Χρήστες και 
Όροι Χρήσης. 

5. (1)  Οι Δικαιούχοι Χρήστες και οι όροι χρήσης που αντιστοιχούν σε 
κάθε κατηγορία αριθμοδοτικών πόρων διαθέσιμων για πρωτογενή εκχώρηση 
καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Διατάγματος ˙ 

  



 (2)  Οι όροι χρήσης που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι δεν περιορίζουν, 
αντικαθιστούν ή καταργούν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση των Δικαιούχων 
Χρηστών σύμφωνα με τον Νόμο, τα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα  Διατάγματα 
και Αποφάσεις, και την τυχόν άδειά τους˙ 

  
 (3)   Ο Επίτροπος μπορεί να τροποποιήσει με Διάταγμα ή Απόφασή του το 

περιεχόμενο του Παραρτήματος Ι και δημοσιεύει ή/και διαθέτει σε οποιοδήποτε 
ενδιαφερόμενο μέρος το εκάστοτε ισχύον κείμενό του. 

 
  
Τροποποιήσεις του 
Σχεδίου Αριθμοδότησης 
της Δημοκρατίας. 

6. (1) Ο Επίτροπος είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία, περιοδική 
ενημέρωση και δημοσίευση του Σχεδίου Αριθμοδότησης της Δημοκρατίας, 
σύμφωνα με τα άρθρα 20 (στ) και 41 του Νόμου και τις διατάξεις του 
παρόντος Διατάγματος. 

  
 (2)  Το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας που ισχύει κατά 

την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Διατάγματος παρατίθεται στο 
Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Διατάγματος και- 

 
(α)  ενημερώνεται, σε συνεχή βάση, από τον Επίτροπο ως προς την 
καταχώρηση των εκχωρήσεων αριθμοδοτικών πόρων σε πρωτογενείς 
εκδοχείς, και  

 
 

(β)  τροποποιείται με Διάταγμα ή Απόφαση του Επιτρόπου ως προς την 
εισαγωγή, τροποποίηση ή κατάργηση κατηγοριών αριθμών που προβλέπει και 
τους σχετικούς όρους εκχώρησης και χρήσης που καθορίζονται στο 
Παράρτημα Ι του παρόντος, 

 
με την επιφύλαξη των γενικών αρχών που ορίζονται στο παρόν Διάταγμα και 
ιδιαίτερα των διατάξεων της παραγράφου (4) πιο κάτω. 

  
 (3)  Με την επιφύλαξη τυχόν εξαιρέσεων που είναι εύλογα αναγκαίες για 

λόγους Κρατικής και δημόσιας ασφάλειας, ο Επίτροπος διαθέτει έγκαιρα στο 
κοινό, μέσω δημοσιεύσεων τουλάχιστον στο διαδικτυακό τόπο του Επιτρόπου, 
το ενημερωμένο κείμενο του Σχεδίου Αριθμοδότησης της Δημοκρατίας και 
παρέχει, μετά από εύλογη έγγραφη αίτηση, οποιαδήποτε αναγκαία διευκρίνιση 
ή πληροφορία σε ενδιαφερόμενα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον ως 
προς τις σχετικές πληροφορίες˙ 

  
 (4) Κατά την μελέτη και εφαρμογή τροποποιήσεων στο Σχέδιο 

Αριθμοδότησης της Δημοκρατίας, εκτός από την περίπτωση των τακτικών 
ενημερώσεών του, ο Επίτροπος-  

  
 (α)  λαμβάνει υπ΄ όψη του τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο (2) 

του άρθρου 41 του Νόμου˙ 
  
 (β)  καθορίζει ή προσαρμόζει τα σχετικά τέλη για αριθμοδοτικούς πόρους ή/και 

καθορίζει οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις με συνθήκες 
διαφάνειας και ίσης και δίκαιης μεταχείρισης, με κατευθυντήρια αρχή την 
καλύτερη δυνατή χρήση των αριθμοδοτικών πόρων της Δημοκρατίας˙ και  

  
 (γ)  πριν από κάθε ουσιώδη αλλαγή  στο Σχέδιο Αριθμοδότησης της 

Δημοκρατίας ή/και οποιεσδήποτε αλλαγές αφορούν αριθμούς που έχουν ήδη 
εκχωρηθεί, καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε δημόσια διαβούλευση 
σύμφωνα με τα άρθρα 26 του Νόμου και 17 του παρόντος Διατάγματος και 
λαμβάνει υπ΄ όψιν, κατά την κρίση του, τις απόψεις και προτάσεις τους.  

  
Αιτήσεις ανάλογες με τις 

ανάγκες. 
7. (1)  Οι οποιοιδήποτε ενδιαφερόμενοι Δικαιούχοι Χρήστες ζητούν, 
κρατούν και κάνουν αποδοτική χρήση των αριθμοδοτικών πόρων που τους 
έχουν εκχωρηθεί ανάλογα με τις εύλογες, παρούσες ή προβλεπόμενες, 
ανάγκες τους, σύμφωνα με το επίπεδο ανάπτυξης και τις εσωτερικές 
προβλέψεις που αναφέρονται στο δίκτυο ή στα δίκτυα και τις υπηρεσίες τους, 
και δεν μπορούν να ζητούν ή να κρατούν υπερβολικούς αριθμοδοτικούς 
πόρους με σκοπό να αποκλείσουν ή καταστήσουν δυσχερέστερη την 
πρόσβαση των ανταγωνιστών τους σε κάποιους αριθμοδοτικούς πόρους˙ 



  

 (2)  Ο Επίτροπος μπορεί να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο ζητά 
αριθμούς να δικαιολογήσει τη σχετική αίτησή του για πρωτογενή εκχώρηση 
και τις ανάγκες του ως προς τους ζητούμενους αριθμοδοτικούς πόρους, και 
μπορεί να απορρίψει μέρος ή το σύνολο της αίτησης αυτής, εάν υπάρχει 
εύλογη βάση αμφιβολίας ως προς τη συμμόρφωση του προσώπου αυτού με 
τις προϋποθέσεις της παραγράφου (1) πιο πάνω˙ 

  
 (3)  Για κάθε ξεχωριστή κατηγορία αριθμών οι πρωτογενείς εκδοχείς οφείλουν 

να διατηρούν ενημερωμένα στοιχεία ως προς το ποσοστό αριθμών που 
χρησιμοποιούν και οφείλουν να τα θέτουν στη διάθεση του Επιτρόπου 
εφόσον τους τα ζητήσει˙ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κ.Δ.Π. 851/2004 

(4)  Ο Επίτροπος μπορεί να καθορίσει, στην Απόφασή του για Εκχώρηση 
Αριθμοδοτικών πόρων που εκδίδεται σύμφωνα με το περί Αδειοδότησης 
Διάταγμα, ή σε μία μετέπειτα Απόφαση που απευθύνεται στον πρωτογενή 
εκδοχέα:- 
 
(α)  προθεσμία μέσα στην οποία ένα αριθμός ή σειρά αριθμών που έχουν 
εκχωρηθεί πρέπει να ενεργοποιηθούν από τον πρωτογενή εκδοχέα˙ 
 
(β)  στην περίπτωση σειρών αριθμών το ελάχιστο ποσοστό ενεργοποίησης 
αριθμών από τη συγκεκριμένη σειρά που απαιτείται μέσα στην προθεσμία 
αυτή˙ και 
 
και μπορεί να ανακαλέσει με Απόφασή του, σύμφωνα με το περί 
Αδειοδότησης Διάταγμα, την εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των σχετικών 
αριθμοδοτικών πόρων εάν ο ενδιαφερόμενος πρωτογενής εκδοχέας δεν 
συμμορφωθεί με την υποχρέωση αυτή. 

  
Έλλειψη ιδιοκτησιακών 

δικαιωμάτων. 
8. (1)  Η πρωτογενής και δευτερογενής εκχώρηση αριθμοδοτικών 
πόρων περιορίζονται στην παροχή δικαιώματος χρήσης, κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις, και δε δημιουργούν κανενός είδους ιδιοκτησιακό δικαίωμα του 
εκδοχέα στους σχετικούς εκχωρημένους αριθμοδοτικούς πόρους˙ 

  
 (2)  Ο πρωτογενής εκδοχέας έχει το δικαίωμα να επιστρέψει, ανά πάσα 

στιγμή, αριθμοδοτικούς πόρους που του έχουν εκχωρηθεί ή κρατηθεί από τον 
Επίτροπο˙ 

  
 (3)  Η επιστροφή που αναφέρεται στην παράγραφο (2) του παρόντος τίθεται 

σε ισχύ από την ημερομηνία της παραλαβής από τον Επίτροπο της σχετικής 
ανακοίνωσης του ενδιαφερόμενου πρωτογενούς εκδοχέα ή από μία μετέπειτα 
ημερομηνία που ζητείται ρητά στην ανακοίνωση αυτή, και δεν παρέχει 
δικαίωμα στον εν λόγω πρωτογενή εκδοχέα να απαιτήσει από τον Επίτροπο 
οποιαδήποτε επιστροφή τελών που έχουν ήδη καταβληθεί ή οφείλονται ως 
προς τους εν λόγω αριθμοδοτικούς πόρους κατά την ημερομηνία εκείνη. 

  
Δευτερογενής 
Εκχώρηση. 

 

9. (1)  Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο παρόν Διάταγμα, οι 
πρωτογενείς εκδοχείς είναι ελεύθεροι να μεταφέρουν, μέσω δευτερογενούς 
εκχώρησης, τους αριθμοδοτικούς πόρους που τους έχουν εκχωρηθεί 
στους συνδρομητές των δικτύων ή/και υπηρεσιών τους για τον τύπο 
χρήσης που επιτρέπεται, σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους και 
προϋποθέσεις που οι εν λόγω πρωτογενείς εκδοχείς εφαρμόζουν προς 
τους συνδρομητές τους˙ 
  

(2) Οι προϋποθέσεις δευτερογενούς εκχώρησης, συμπεριλαμβανομένων 
των σχετικών τελών που μπορεί να οφείλονται από τους συνδρομητές του 
Δικαιούχου Χρήστη, οφείλουν να είναι διαφανείς, χωρίς διακρίσεις και 
δίκαιες˙ 
 
(3) Οι πρωτογενείς εκδοχείς  δεν μπορούν να εισάγουν διακρίσεις ως προς 
οποιαδήποτε δευτερογενή εκχώρηση  ανάμεσα σε τελικούς χρήστες, 
παροχείς υπηρεσιών ή άλλα μέρη που ανήκουν ή ελέγχονται πλήρως ή εν 
μέρει, από τον πρωτογενή εκδοχέα αφενός, και οποιοδήποτε τρίτο 
πρόσωπο αφετέρου. 
 



(4) Στις περιπτώσεις όπου οι πρωτογενείς εκδοχείς αρνηθούν να 
ικανοποιήσουν ένα αίτημα για δευτερογενή εκχώρηση, θα πρέπει να 
ενημερώσουν εγγράφως τον αιτούντα: 

 
(α) για τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους, 
 
(β) για τη δυνατότητα του αιτούντα να προσφύγει στον Επίτροπο για 
επίλυση διαφορών, όπως προβλέπεται στα άρθρα 34 και 36 του Νόμου. 
 
(5) (α) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του ως προς τη διαφάνεια και 
ίση μεταχείριση και τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 41(4) του 
Νόμου, εφόσον πρωτογενής εκδοχέας θεωρεί ότι κάποιοι συγκεκριμένοι 
αριθμοί ή συγκεκριμένες σειρές αριθμών που έχει λάβει με πρωτογενή 
εκχώρηση έχουν εξαιρετική οικονομική αξία (ως «χρυσοί αριθμοί»), ο αυτός 
εκδοχέας δικαιούται κατόπιν διαβούλευσης με τον Επίτροπο να εκχωρήσει 
τους αριθμούς αυτούς στους συνδρομητές του έναντι υψηλότερου 
τιμήματος από εκείνο που χρεώνεται κανονικά για αριθμούς αυτής της 
κατηγορίας ή μέσω πλειστηριασμού ή ανάλογης διαδικασίας. 
 
(β) Κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του παρόντος Διατάγματος και 
τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 41(4) του Νόμου, ο Επίτροπος 
δύναται να χαρακτηρίσει συγκεκριμένους αριθμούς από το Σχέδιο 
Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αριθμούς εξαιρετικής 
οικονομικής αξίας («χρυσοί αριθμοί») και οι οποίοι θα παρέχονται με 
διαδικασίες ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής κατά τις οποίες δύναται 
να τίθενται ειδικές υποχρεώσεις στον πρωτογενή εκδοχέα.  
 
(6)  Οι πρωτογενείς εκδοχείς οφείλουν να ενημερώσουν τον Επίτροπο το 
αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την δευτερογενή 
εκχώρηση οποιωνδήποτε «χρυσών αριθμών» στους συνδρομητές τους, ως 
προς τους σχετικούς αριθμούς, τη διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για τον 
προσδιορισμό του τιμήματός τους και το καταβλητέο ποσό ή τα ποσά από 
τον συνδρομητή (ή τους συνδρομητές) για τους εν λόγω αριθμούς˙ 
 
(7)  Με την επιφύλαξη των σχετικών υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τον 
Νόμο και τα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα Διατάγματα και Αποφάσεις, οι 
πρωτογενείς εκδοχείς οφείλουν να δημοσιοποιούν κατάλληλες, 
ενημερωμένες και σαφείς τιμολογιακές πληροφορίες ως προς τα τέλη που 
εφαρμόζουν για κλήσεις προς οποιουσδήποτε αριθμούς του Σχέδιου 
Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
(8) Οι πρωτογενείς εκδοχείς διατηρούν πλήρη ευθύνη για την διαχείριση 
και σωστή χρήση των αριθμοδοτικών πόρων που τους εκχωρούνται ακόμα 
και μετά την δευτερογενή εκχώρησή τους στους συνδρομητές τους και 
οφείλουν να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι οι συνδρομητές αυτοί θα σεβασθούν τους όρους χρήσης 
των σχετικών αριθμοδοτικών πόρων και θα τους χρησιμοποιούν στην 
μορφή υπό την οποία τους έχουν εκχωρηθεί. 

 
Νοείται ότι σε περιπτώσεις φορητότητας αριθμού, η διαχείριση και ευθύνη 
αριθμοδοτικού πόρου θα βαραίνει τον παροχέα στον οποίο μεταβιβάστηκε 
ο συγκεκριμένος αριθμός. 

 
 

  

 Μέρος ΙΙΙ. Διαδικασία πρωτογενούς εκχώρησης  
  
Αίτηση. 
Κ.Δ.Π. 851/2004 
 
 
 
 
Κ.Δ.Π. 851/2004 

10. (1)  Οι Δικαιούχοι Χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν 
αριθμοδοτικούς πόρους οφείλουν να υποβάλουν γραπτή αίτηση στον 
Επίτροπο σύμφωνα με τον τύπο που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ του περί 
Αδειοδότησης Διατάγματος ή το τυχόν μετέπειτα τροποποιητικό κείμενό του.  
 
(2) Η διαδικασία εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων, η καταβολή τελών και η 
ενεργοποίηση αριθμών, ρυθμίζονται στο περί Αδειοδότησης Διάταγμα του 
2004. 

  
 



 Μέρος ΙΙΙ.  Φορητότητα αριθμών  
  
Φορητότητα αριθμών. 
 
Κ.Δ.Π. 64/2017 

11. (1)  Οι πρωτογενείς εκδοχείς οφείλουν να τηρούν οποιεσδήποτε από 
τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του Περί Φορητότητας Αριθμών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών Διατάγματος του 2017 και των Διαταγμάτων ή Αποφάσεων του 
Επιτρόπου που το τροποποιούν ή συμπληρώνουν. 

  
  
Διεθνείς Κλήσεις  12. (1) Οι Οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν τηλεφωνικές υπηρεσίες σε 

τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένου των χρηστών των κοινόχρηστων 
τηλεφώνων, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το πρόθεμα «00» για κλήσεις 
από την Κυπριακή Δημοκρατία προς χώρες του εξωτερικού. 
 

(2) Οι Οργανισμοί οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο (1) ανωτέρω, δεν 
έχουν την υποχρέωση αυτή σε κλήσεις προς αριθμούς διεθνών υπηρεσιών 
ατελών κλήσεων. 

  
 Μέρος ΙV. Κωδικοί Σηματοδοσίας και Αριθμοί Αναγνώρισης Δικτύου Επίγειας 

Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ) 
  
Κωδικοί Σημείων 

Σηματοδοσίας. 
 
Κ.Δ.Π. 851/2004 

13.  Οι Οργανισμοί οι οποίοι δικαιούνται να δεσμεύσουν Κωδικό Σημείου 
Σηματοδοσίας πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 
(α) Να έχουν Άδεια παροχής φωνητικής τηλεφωνίας (κινητής και σταθερής), 
σύμφωνα με το περί Αδειοδότησης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα 
του 2004. 
(β) Να τεκμηριώνουν προς τον Επίτροπο την τεχνική ικανότητα που 
απαιτείται για την διαχείριση Κωδικών Σημείων Σηματοδοσίας. 
(γ) Να τεκμηριώνουν προς τον Επίτροπο την τεχνική υποδομή που απαιτείται 
για την διαχείριση Κωδικών Σημείων Σηματοδοσίας. 
(δ) Να χρησιμοποιούν αποδοτικά τους ήδη εκχωρημένους  σ΄ αυτούς 
Κωδικούς Σημείων Σηματοδοσίας. 
  

Διαδικασία δέσμευσης  
Εθνικού Κώδικού 
Σημείου Σηματοδοσίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ν. 112(Ι)/2004 

14. (1) (α) Ο Οργανισμός ο οποίος επιθυμεί να δεσμεύσει  Εθνικό 
Κωδικό Σημείου Σηματοδοσίας (National Signalling Point Code) θα πρέπει να 
στείλει έγγραφη αίτηση στον Επίτροπο, η οποία θα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα:  
 
(i) Τη διεύθυνση του κέντρου καθώς επίσης και το όνομα του Σημείου 
Σηματοδοσίας το οποίο θα χρησιμοποιήσει τον αιτούμενο κωδικό. 
Σημειώνεται ότι το όνομα πρέπει να είναι προσδιορισμένο μοναδικά. 
(ii) Δέσμευση αναφορικά με την χρήση του Κωδικού Σημείου Σηματοδοσίας 
αποκλειστικά στα όρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
(β) Οι Επίτροπος λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη τα κριτήρια του 
Άρθρου 19 του παρόντος Διατάγματος εκδίδει Απόφαση δέσμευσης των 
αιτούμενων Κωδικών Σημείων Σηματοδοσίας. Ο Επίτροπος υπέχει 
υποχρέωση ανακοίνωσης και δημοσιοποίησης της σχετικής απόφασης του 
εντός τριών (3) εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης δέσμευσης 
Εθνικού Κωδικού Σημείου Σηματοδοσίας. 
 
(γ) Οι δεσμευμένοι Κωδικοί Σημείων Σηματοδοσίας θα πρέπει να 
ενεργοποιούνται το αργότερο ένα (1) έτος από την ημερομηνία δέσμευσής 
τους. Στην περίπτωση όπου ο Οργανισμός δεν έχει χρησιμοποιήσει τον 
δεσμευμένο Κωδικό Σημείου Σηματοδοσίας εντός ενός (1) έτους, ο 
Επίτροπος δύναται με νέα Απόφασή του να ακυρώσει την Απόφαση 
δέσμευσης, με την επιφύλαξη της επιβολής διοικητικών / ποινικών κυρώσεων 
όπως προβλέπεται στον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004, και των δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενων Διαταγμάτων και Αποφάσεων. 
 

(2)  (α) Ο  Επίτροπος  αξιολογεί την αίτηση με βάση τη σύσταση της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών(ITU), Q.708 ή και με βάση τις εκάστοτε σχετικές 
Συστάσεις που καθορίζονται από την ΙΤU. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω 
κριτήρια, ο Επίτροπος κοινοποιεί με επιστολή το Δικαιούχο Εκδοχέα για την εν 
λόγω εκχώρηση του Διεθνούς Κωδικού Σημείου Σηματοδοσίας. Ταυτόχρονα, ο 
Επίτροπος έχει την ευθύνη να κοινοποιήσει την εν λόγω εκχώρηση στην ΙΤU. 
Ο Πρωτογενής Εκδοχέας έχει την υποχρέωση να διαχειρίζεται τον Διεθνή 



Κωδικό Σημείου Σηματοδοσίας με βάση τους όρους και προϋποθέσεις όπως 
περιγράφονται στην Σύσταση της  ΙΤU Q.708 ή και με βάση τις εκάστοτε 
σχετικές Συστάσεις που καθορίζονται από την ΙΤU. 
 
(β) Οι δεσμευμένοι διεθνείς Κωδικοί Σημείων Σηματοδοσίας θα πρέπει να 
ενεργοποιούνται το αργότερο ένα (1) έτος από την ημερομηνία δέσμευσής 
τους. Στην περίπτωση όπου ο Οργανισμός δεν έχει χρησιμοποιήσει τον 
δεσμευμένο διεθνή Κωδικό Σημείου Σηματοδοσίας εντός ενός (1) έτους, ο 
Επίτροπος δύναται με νέα Απόφασή του να ακυρώσει την Απόφαση 
δέσμευσης, με την επιφύλαξη της επιβολής διοικητικών / ποινικών κυρώσεων 
όπως προβλέπεται στον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004, και των δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενων Διαταγμάτων και Αποφάσεων. 

 
Υποχρεώσεις 
Οργανισμών  

15. Οι Οργανισμοί οι οποίοι έχουν δεσμεύσει Κωδικούς Σημείων 
Σηματοδοσίας υποχρεούνται να: 
 
(α) ενημερώνουν άμεσα τον Επίτροπο για την ενεργοποίησης των εν λόγω 
Κωδικών, 
 
(β) ενημερώνουν άμεσα τον Επίτροπο για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει 
αναφορικά με τη χρήση δεσμευμένων Κωδικών Σημείων Σηματοδοσίας. 
 
(γ) υποχρεούνται να παρέχουν άμεσα στον Επίτροπο οποιοδήποτε στοιχείο 
τους ζητηθεί αναφορικά με την χρήση των Κωδικών Σημείων Σηματοδοσίας. 
 

 
 
 
 
 
 
 Αριθμoί Αναγνώρισης 
Δικτύου Επίγειας 
Ψηφιακής Τηλεόρασης 
(Network ID) 

16.  (1) Οι Οργανισμοί οι οποίοι δικαιούνται να δεσμεύουν Αριθμούς 
Αναγνώρισης Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (Network ID) πρέπει να 
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
(α) Να έχουν Άδεια παροχής δικτύων και υπηρεσιών επίγειας Ψηφιακής 
Τηλεόρασης σύμφωνα με το περί Αδειοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) 
Διάταγμα του 2004 
 
(β) Να τεκμηριώνουν προς τον Επίτροπο τη δυνατότητα υλοποίησης τεχνικής 
υποδομής που απαιτείται για την εκχώρηση Αριθμών Αναγνώρισης Δικτύου 
ΕΨΤ 
 
(γ) Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τους εκχωρημένους σε αυτούς Αριθμούς 
Αναγνώρισης Δικτύου ΕΨΤ στα όρια της Κυπριακής Δημοκρατίας 
 
(2) (α) Ο Οργανισμός ο οποίος επιθυμεί να δεσμεύσει Αριθμό Αναγνώρισης 
Δικτύου ΕΨΤ (Network ID) θα πρέπει να στείλει έγγραφο αίτημα προς τον 
Επίτροπο. 
 
(β) Ο Επίτροπος λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τα κριτήρια  του 
παρόντος Διατάγματος εκδίδει Απόφαση εκχώρησης των αιτούμενων αριθμών 
Αναγνώρισης Δικτύου ΕΨΤ. Ο Επίτροπος υπέχει υποχρέωση ανακοίνωσης 
και δημοσιοποίησης της σχετικής απόφασης του εντός τριών (3) εβδομάδων 
από την παραλαβή της αίτησης. 
 
(γ) Τα τέλη που χρεώνονται για την πρωτογενή εκχώρηση των Αριθμών 
Αναγνώρισης Δικτύου ΕΨΤ ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων πενήντα 
ευρώ (€250) εφάπαξ κατά την εκχώρηση. 
 
(δ) Οι δεσμευμένοι αριθμοί Αναγνώρισης Δικτύου ΕΨΤ θα πρέπει να 
ενεργοποιούνται το αργότερο ένα (1) έτος από την ημερομηνία δέσμευσης 
τους. Στην περίπτωση όπου ο Οργανισμός δεν έχει χρησιμοποιήσει τον 
δεσμευμένο Αριθμό Αναγνώρισης Δικτύου ΕΨΤ εντός ενός (1) έτους, ο 
Επίτροπος δύναται με νέα Απόφαση του να ακυρώσει την Απόφαση 
δέσμευσης, με την επιφύλαξη της επιβολής διοικητικών /ποινικών κυρώσεων 
όπως προβλέπεται στον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004, και των δυνάμει αυτού 
εκδιδομένων Διαταγμάτων και Αποφάσεων. 
 
(3) Οι Οργανισμοί οι οποίοι έχουν δεσμεύσει Αριθμό Αναγνώρισης Δικτύου 
ΕΨΤ υποχρεούνται να: 



 
(α) ενημερώνουν άμεσα τον Επίτροπο για την ενεργοποίηση των εν λόγω 
Αριθμών 
 
(β) ενημερώνουν άμεσα τον Επίτροπο για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει 
αναφορικά με τη χρήση των δεσμευμένων Αριθμών Αναγνώρισης Δικτύου 
ΕΨΤ. 
 
(4) Οι εν λόγω Οργανισμοί υποχρεούντα να παρέχουν άμεσα στον Επίτροπο 
οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί αναφορικά με τη χρήση των Αριθμών 
Αναγνώρισης Δικτύου ΕΨΤ.  

  

 Μέρος V. Διαβουλεύσεις, Διατάγματα και Συμμόρφωση 
  
Δημόσιες 
διαβουλεύσεις/ακροάσεις. 

17. (1)  Ο Επίτροπος δύναται με Διάταγμα ή Απόφαση του να τροποποιεί και/ή 
να αντικαθιστά το παρόν Διάταγμα. Για την τροποποίηση του παρόντος 
Διατάγματος, ο Επίτροπος δύναται να προβαίνει σε διαβουλεύσεις και ή 
ακροάσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, και ειδικότερα τους παροχείς 
δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τους εκπροσώπους 
των καταναλωτών ή/και χρηστών ηλεκτρονικών επικοινωνιών˙ 
 

  
 18. (1)  Με την επιφύλαξη των άλλων εξουσιών που του παρέχει ο Νόμος και 

τα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα Διατάγματα και Αποφάσεις, ο Επίτροπος δύναται 
να εκδίδει οποιαδήποτε Διατάγματα ή Αποφάσεις είναι αναγκαία/ες για την 
πρακτική εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος και τη συμμόρφωση 
Οργανισμών με τις διατάξεις τους και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία 
δημοσίευση για τους ίδιους σκοπούς. 
 

  
Κυρώσεις και ποινές 

. 
19.  Δυνάμει του εδαφίου (κ) του άρθρου 20 του Νόμου, και χωρίς περιορισμό 
των τυχόν αυστηρότερων  κυρώσεων που μπορεί να προβλέπει ο Νόμος, τα 
δυνάμει αυτού εκδιδόμενα Διατάγματα, Αποφάσεις ή οι όροι της σχετικής  
άδειας του Υπόχρεου Οργανισμού, ο Επίτροπος μπορεί να επιβάλει διοικητικό 
πρόστιμο κατ’ εφαρμογή του Διατάγματος περί Συλλογής Πληροφοριών και 
επιβολής Διοικητικού Προστίμου  (Κ.Δ.Π. 300/2008) σε κάθε Οργανισμό που 
παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που ορίζονται στο παρόν 
Διάταγμα. . 
  

  

 Μέρος VΙ. Τελικές Διατάξεις 
  
Κ.Δ.Π. 850/2004 20. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, το περί 

Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα του 2004, 
καταργείται. 

 
21. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
 Όροι και Προϋποθέσεις Πρωτογενούς Εκχωρήσεως και Χρήσης Κατηγοριών Αριθμών 

 

 

Κατηγορία Αριθμών Γεωγραφικοί αριθμοί 

Ψηφιακή Δομή 8ψήφιοι αριθμοί με την εξής δομή: 
ΥΧΧΧΧΧΧΧ, όπου Υ = 2 και το δεύτερο ψηφίο αποτελείται από κωδικό 
περιοχής προορισμού (με την επιφύλαξη δυνατών εξαιρέσεων στην 
περίπτωση μεταφοράς αριθμού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις περί φορητότητας), ακολουθείται δε από 6ψήφιους αριθμούς 
συνδρομητών, όπου Χ = 0 έως 9. 

Περιγραφή Οι γεωγραφικοί αριθμοί μπορούν να χρησιμοποιούνται για την παροχή 
πρόσβασης στους συνδρομητές σταθερού δημοσίου δικτύου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Δικαιούχοι Πρωτογενείς 
Εκδοχείς 

1. Δεόντως αδειοδοτημένοι παροχείς σταθερών δημοσίων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που τεκμηριώνουν: 
 
α. τεχνική ικανότητα να ελέγχουν αποκλειστικά πρόσβαση σε 

τερματικά σημεία δικτύου, και 
 
β. υπάρχουσα ή δυνατή βάση συνδρομητών. 
 

2. Δεόντως αδειοδοτημένοι παροχείς φωνητικής τηλεφωνίας, που 
ελέγχουν πρόσβαση σε τερματικά σημεία δεόντως 
εξουσιοδοτημένου σταθερού δημοσίου τηλεπικοινωνιακού 
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τεκμηριώνουν: 

 
α. τεχνική ικανότητα να ελέγχουν αποκλειστικά τερματικό σημείο 

δικτύου, και 
 
β. υπάρχουσα ή δυνατή βάση συνδρομητών. 

 

Τέλη Σειρά 1.000 αριθμών: 
10 € /έτος: 
 
. 
 

Πρωτογενής Εκχώρηση 
(μέγεθος σειρών) 

Μόνο σε σειρές των 1.000  

Προϋποθέσεις και όροι χρήσης Επιτρέπεται η δευτερογενής εκχώρηση σε συνδρομητές με την 
επιφύλαξη, ιδιαίτερα, των διατάξεων του Άρθρου 9 του παρόντος 
Διατάγματος 

Ειδικές προϋποθέσεις 1. Κατά κανόνα, κλήσεις προς γεωγραφικούς 
αριθμούς πρέπει να δρομολογούνται σε σταθερό 
προορισμό σε διακριτή γεωγραφική περιοχή.  Οι 
κλήσεις θα πρέπει να προωθούνται και σε άλλους 
προορισμούς, στον βαθμό που αυτό είναι 
συμβατό με τις υποχρεώσεις του Πρωτογενούς 
Εκδοχέα ως προς την φορητότητα αριθμών και 
εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται πρόσθετα τέλη για 
τον συνδρομητή που κάνει την κλήση. 

 
2. Η νομαδική χρήση στο πλαίσιο παροχής 

υπηρεσιών VoIP (Voice over Internet Protocol) δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω 
απαγορευτικού κανόνα. 

 
3. Σε περίπτωση χρήσης γεωγραφικών αριθμών για 

την παροχή υπηρεσιών VoIP  χρησιμοποιείται ο 
κωδικός περιοχής προορισμού της μόνιμης 
διεύθυνσης που δηλώνει ο συνδρομητής. Ο 
χρήστης δεν επιτρέπεται να κάνει σε μόνιμη βάση 
χρήση του αριθμού εκτός των ορίων της 
γεωγραφικής περιοχής για την οποία εκχωρήθηκε 
ο αριθμός του σχετικού γεωγραφικού προορισμού. 



 

Κατηγορία Αριθμών Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας (ή κινητοί αριθμοί). 

Ψηφιακή Δομή 8ψήφιοι αριθμοί με την ακόλουθη δομή: 
9ΥΧΧΧΧΧΧ, όπου Υ= 1 έως 9 και Χ= 0 έως 9   

Περιγραφή Οι κινητοί αριθμοί μπορούν να χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε 
συνδρομητές κινητού δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Δικαιούχοι Πρωτογενείς 
Εκδοχείς 

Δεόντως αδειοδοτημένοι παροχείς κινητών δημοσίων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δεόντως αδειοδοτημένοι παροχείς 
κινητών ιδεατών δικτύων οι οποίοι διαθέτουν ως ελάχιστο 

(1)Το δικό του πάτριο καταχωρητή θέσης αναζήτησης (Home 
location register (HLR), ή εξοπλισμό παρόμοιας λειτουργίας και 
Κέντρο Πιστοποίησης (Authontication Centre (Auc) 
 
(2) Δυνατότητα μεταγωγής ή έλεγχο της δρομολόγησης των 
κλήσεων 

Τέλη Σειρά 1.000 αριθμών: 
  10 €/έτος. 
 

Πρωτογενής Εκχώρηση 
(μέγεθος σειρών) 

Μόνο σε σειρές των 1.000  

Προϋποθέσεις και όροι χρήσης Επιτρέπεται η δευτερογενής εκχώρηση σε συνδρομητές με την 
επιφύλαξη, ιδιαίτερα, των διατάξεων του Άρθρου 9 του παρόντος 
Διατάγματος. 
 
Η δευτερογενής εκχώρηση σε συνδρομητές μέσω παροχέων υπηρεσιών 
ή αντιπροσώπων επιτρέπεται, αλλά δεν απαλλάσσει τον Πρωτογενή 
Εκδοχέα από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το  παρόν Διάταγμα. 

Ειδικές προϋποθέσεις Κατά κανόνα, κλήσεις προς κινητούς αριθμούς πρέπει να 
δρομολογούνται σε κινητό προορισμό. Οι κλήσεις θα πρέπει να 
προωθούνται και σε άλλους προορισμούς, στον βαθμό που αυτό είναι 
συμβατό με τις υποχρεώσεις του Πρωτογενούς Εκδοχέα ως προς την 
φορητότητα αριθμών και εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται πρόσθετα τέλη 
για τον συνδρομητή που κάνει την κλήση. 

 
 

Κατηγορία Αριθμών Αριθμοί υπηρεσιών υπερτιμημένων κλήσεων. 

Ψηφιακή Δομή 8ψήφιοι αριθμοί με την εξής δομή: 
900ΧΧΧΧΧ για ψυχαγωγικούς σκοπούς ή 
909ΧΧΧΧΧ για επιχειρηματικούς, πληροφοριακούς ή μη κερδοσκοπικούς 
σκοπούς 
όπου Χ =  0 έως 9 εκτός αριθμών με δομή 9090ΥΧΧΧ όπου Υ=2 και Χ=0 
έως 9 οι οποίοι  χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε υπηρεσίες 
διαδικτύου με υπερτιμημένη χρέωση. 

Περιγραφή Υπηρεσία υπερτιμημένης κλήσης είναι τηλεφωνική υπηρεσία που 
χρεώνεται στον καλούντα συνδρομητή με ποσό που περιλαμβάνει την 
προσθήκη ειδικού τέλους στα υπόλοιπα τέλη.  Μέρος του τέλους που 
πληρώνεται από τον συνδρομητή για την κλήση αυτή αποδίδεται από τον 
Πρωτογενή Εκδοχέα σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει 
στην παροχή της σχετικής υπηρεσίας. 

Δικαιούχοι Πρωτογενείς 
Εκδοχείς 

Οποιοσδήποτε δικαιούχος πρωτογενούς εκχωρήσεως γεωγραφικών 
αριθμών και αριθμών κινητής τηλεφωνίας. 

Τέλη  
Σειρά 100 αριθμών: 

200 €/έτος  
 

Πρωτογενής Εκχώρηση 
(μέγεθος σειρών) 

Μόνο σε σειρές των 100 αριθμών. 

Προϋποθέσεις και όροι χρήσης Επιτρέπεται η δευτερογενής εκχώρηση σε συνδρομητές με την 
επιφύλαξη, ιδιαίτερα, των διατάξεων του Άρθρου 9 του παρόντος 
Διατάγματος. 
 
Η δευτερογενής εκχώρηση σε συνδρομητές μέσω παροχέων υπηρεσιών 
ή αντιπροσώπων επιτρέπεται, αλλά δεν απαλλάσσει τον Πρωτογενή 
Εκδοχέα από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το παρόνΔιάταγμα . 

Ειδικές προϋποθέσεις Ο Επίτροπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο της προσφερόμενης 
υπηρεσίας. 



 

Κατηγορία Αριθμών Αριθμοί ελεύθερων κλήσεων. 

Ψηφιακή Δομή 8ψήφιοι αριθμοί με την εξής δομή: 
800ΧΧΧΧΧ  
όπου Χ = 0 έως 9. 

Περιγραφή Οι ελεύθερες κλήσεις επιτρέπουν την πρόσβαση στον καλούμενο 
συνδρομητή χωρίς την χρέωση τέλους στον καλούντα συνδρομητή.  Το 
σύνολο του κόστους της ελεύθερης κλήσης φέρεται από τον καλούμενο 
συνδρομητή. 

Δικαιούχοι Πρωτογενείς 
Εκδοχείς 

Οποιοσδήποτε δικαιούχος πρωτογενούς εκχωρήσεως γεωγραφικών 
αριθμών και αριθμών κινητής τηλεφωνίας. 

Τέλη Σειρά 1.000 αριθμών: 
  

 100 €/έτος,  

Πρωτογενής Εκχώρηση 
(μέγεθος σειρών) 

Μόνο σε σειρές των 1.000 αριθμών. 

Προϋποθέσεις και όροι χρήσης Επιτρέπεται η δευτερογενής εκχώρηση σε συνδρομητές με την 
επιφύλαξη, ιδιαίτερα, των διατάξεων του Άρθρου 9 του παρόντος 
Διατάγματος   και την συμφωνία αυτών των συνδρομητών να φέρουν το 
πλήρες κόστος των σχετικών κλήσεων. 
 

Ειδικές προϋποθέσεις Ο καλών συνδρομητής δεν μπορεί να χρεώνεται για κλήσεις του προς 
αριθμούς ελεύθερων κλήσεων, ανεξάρτητα από την ταυτότητα των 
παροχέων δικτύων, υπηρεσιών ή κατόχων αριθμών ελεύθερων κλήσεων 
που εμπλέκονται σε κάθε συγκεκριμένη κλήση. 

 
 
 
 

Κατηγορία Αριθμών Προσωπικοί αριθμοί. 

Ψηφιακή Δομή 8ψήφιοι αριθμοί με την εξής δομή: 
700ΧΧΧΧΧ όπου Χ = 0 έως 9  

Περιγραφή Οι προσωπικοί αριθμοί επιτρέπουν στον καλούμενο συνδρομητή να 
δέχεται κλήσεις σε διαφορετικές θέσεις ή τερματικά σημεία, που μπορούν 
να περιλαμβάνουν και κινητά τηλέφωνα, ανάλογα με την χρονική στιγμή 
της κλήσης ή ανάλογα με άλλες παραμέτρους που μπορεί να 
προκαθορίζεται ο καλούμενος συνδρομητής. 

Δικαιούχοι Πρωτογενείς 
Εκδοχείς 

Οποιοσδήποτε δικαιούχος πρωτογενούς εκχωρήσεως γεωγραφικών 
αριθμών και αριθμών κινητής τηλεφωνίας. 

Τέλη Σειρά 1.000 αριθμών: 
100€/έτος 

Πρωτογενής Εκχώρηση 
(μέγεθος σειρών) 

Μόνο σε σειρές των 1.000 αριθμών. 

Προϋποθέσεις και όροι χρήσης Επιτρέπεται η δευτερογενής εκχώρηση σε συνδρομητές με την 
επιφύλαξη, ιδιαίτερα, των διατάξεων του Άρθρου 9 του παρόντος 
Διατάγματος  και την συμφωνία των συνδρομητών στους οποίους 
εκχωρούνται αυτοί οι αριθμοί με τις αναγκαίες ειδικές ρυθμίσεις 
τιμολόγησης. 
 

Ειδικές προϋποθέσεις Το τέλος κλήσης για τον καλούντα συνδρομητή δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο τέλος λιανικής για εθνικές σταθερές 
κλήσεις σε γεωγραφικούς αριθμούς.  Η κλήση μπορεί να ολοκληρωθεί 
σε περισσότερα από ένα στάδια, αλλά αυτό δεν μπορεί να επηρεάζει το 
τέλος που χρεώνεται στον καλούντα συνδρομητή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κατηγορία Αριθμών Αριθμοί καθολικής πρόσβασης 

Ψηφιακή Δομή 8ψήφιοι αριθμοί με την εξής δομή: 
77ΧΧΧΧΧΧ όπου Χ = 0 έως 9. 

Περιγραφή Οι αριθμοί καθολικής πρόσβασης επιτρέπουν στον καλούμενο 
συνδρομητή να λαμβάνει κλήσεις προς τον αριθμό του είτε σε ένα μόνο 
σημείο είτε σε ένα σημείο ανά επαρχία (στην περίπτωση αυτή οι κλήσεις 
δρομολογούνται στην επαρχία από την οποία προέρχονται). 

Δικαιούχοι Πρωτογενείς 
Εκδοχείς 

Οποιοσδήποτε δικαιούχος πρωτογενούς εκχωρήσεως γεωγραφικών 
αριθμών και αριθμών κινητής τηλεφωνίας. 

Τέλη Σειρά 1.000 αριθμών: 
100 €/έτος 

Πρωτογενής Εκχώρηση 
(μέγεθος σειρών) 

Μόνο σε σειρές των 1.000 αριθμών. 

Προϋποθέσεις και όροι χρήσης Επιτρέπεται η δευτερογενής εκχώρηση σε συνδρομητές με την 
επιφύλαξη, ιδιαίτερα, των διατάξεων του Άρθρου 9 του 
παρόντοςΔιατάγματος   και την συμφωνία των συνδρομητών στους 
οποίους εκχωρούνται αυτοί οι αριθμοί με τις αναγκαίες ειδικές ρυθμίσεις 
τιμολόγησης. 

Ειδικές προϋποθέσεις  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατηγορία Αριθμών Αριθμοί πρόσβασης στο Διαδίκτυο. 

Ψηφιακή Δομή 8ψήφιοι αριθμοί με την εξής δομή: 
8090ΧΧΧΧ   
8090ΥΧΧΧ όπου Υ=1 ή 2 και Χ = =0 έως 9. και  
9090ΥΧΧΧ όπου Υ= 2 και Χ=0 έως 9 για υπερτιμημένη χρέωση. 

Περιγραφή Οι αριθμοί πρόσβασης στο Διαδίκτυο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
για πρόσβαση σε Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου από τους 
συνδρομητές του. 

Δικαιούχοι Πρωτογενείς 
Εκδοχείς 

Δεόντως αδειοδοτημένοι Παροχείς Υπηρεσιών Διαδικτύου. 

Τέλη Ανά αριθμό: 
100 €/έτος. 

Πρωτογενής Εκχώρηση 
(μέγεθος σειρών) 

Ανά αριθμό. 

Προϋποθέσεις και όροι χρήσης Επιτρέπεται η δευτερογενής εκχώρηση σε πρόσωπα που παρέχουν 
υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο με την επιφύλαξη, ιδιαίτερα, των 
διατάξεων του Άρθρου 9 του παρόντος Διατάγματος  . 
 

Ειδικές προϋποθέσεις . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κατηγορία Αριθμών Κωδικοί Επιλογής και Προεπιλογής φορέα 

Ψηφιακή Δομή 1ΖΧΧ, όπου 
 Ζ = 0 και ΧΧ = 0 έως  49 για Επιλογή Φορέα 
 και 
1ΖΥΥ, όπου Ζ=0 και ΥΥ= 50 έως 99 για Προεπιλογή Φορέα  

Περιγραφή Οι κωδικοί επιλογής φορέα χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο 
δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσίες ενός παροχέα 
(υπόχρεος οργανισμός) μέσω της χρήσης σύντομων κωδικών 
προθεμάτων για επιλογή φορέα ανά κλήση και οι κωδικοί προεπιλογής 
φορέα, χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο δημόσιο 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και υπηρεσίες ενός παροχέα (υπόχρεος 
οργανισμός) σε σταθερή βάση μέσω της χρήσης της υπηρεσίας 
προεπιλογής φορέα 

Δικαιούχοι Πρωτογενείς 
Εκδοχείς 

Δεόντως αδειοδοτημένοι παροχείς δημοσίων σταθερών δημοσίων και 
κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και δεόντως 
αδειοδοτημένοι παροχείς  φωνητικής τηλεφωνίας συμπεριλαμβανομένων 
παροχέων σταθερών ιδεατών δικτύων. 

Τέλη  10.000€/έτος  

Πρωτογενής Εκχώρηση 
(μέγεθος σειρών) 

Μόνο ατομικοί αριθμοί. 

Προϋποθέσεις και όροι χρήσης Δεν επιτρέπεται η δευτερογενής εκχώρηση.  Η επιτρεπόμενη χρήση 
περιορίζεται στην επιλογή και προεπιλογή φορέα.  
 
Στην περίπτωση που ο πρωτογενής εκδοχέας δεν έχει διασύνδεση με 
τον υπόχρεο οργανισμό, τα αιτήματα δρομολόγησης κλήσεων προς τον 
υπόχρεο οργανισμό, παροχέα του δημόσιου σταθερού δικτύου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποβάλλονται από παροχέα ο οποίος 
διατηρεί διασύνδεση με τον υπόχρεο οργανισμό και με τον οποίο ο 
πρωτογενής εκδοχέας έχει συμβληθεί γι’ αυτό το σκοπό. 
 
Επιτρέπεται η κοινή χρήση αριθμού προεπιλογής φορέα από πέραν του 

ενός παροχέα εφόσον 
(i) ο πρωτογενώς εκχωρηθέντας παροχέας διατηρεί 

διασύνδεση με τον υπόχρεο οργανισμό και κάθε παροχέας 
πέραν του πρωτογενώς εκχωρηθέντος τον αριθμό 
προεπιλογής συνάψει σχετική συμφωνία με τον 
πρωτογενώς εκχωρηθέντα παροχέα 

(ii) τα αιτήματα δρομολόγησης κλήσεων προς τον υπόχρεο 
οργανισμό, παροχέα του δημόσιου σταθερού δικτύου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποβάλλονται από τον 
δικαιούχο πρωτογενή εκδοχέα ο οποίος διατηρεί 
διασύνδεση με τον υπόχρεο οργανισμό.   

Ειδικές προϋποθέσεις Η αρίθμηση 1ΖΥΥ, όπου Ζ=0 και ΥΥ= 50 έως 99 για Προεπιλογή Φορέα 
είναι φραγμένη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κατηγορία Αριθμών 3ψήφιοι αριθμοί ειδικών υπηρεσιών 
4ψήφιοι αριθμοί ειδικών υπηρεσιών 
5ψήφιοι αριθμοί ειδικών υπηρεσιών 

Ψηφιακή Δομή 3 ψηφία: 1ΥΧ, όπου Υ = 1, 2,3,5 ή 9 και Χ = 0 έως 9. 
4 ψηφία: 1ΥΧΧ, όπου Υ = 4 και Χ = 0 έως 9. 
5 ψηφία. 1ΥΧΧΧ, όπου Υ = 7, και Χ = 0 έως 9. 

Περιγραφή Χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε υπηρεσίες δημοσίου ή εθνικού 
συμφέροντος, για κοινωνικούς, οικονομικούς ή/και άλλους σημαντικούς 
σκοπούς (π.χ. κλήσεις άμεσης ανάγκης, υπηρεσίες πληροφοριών κλπ.) 

Δικαιούχοι Πρωτογενείς 
Εκδοχείς 

Οποιοσδήποτε δικαιούχος πρωτογενούς εκχωρήσεως γεωγραφικών 
αριθμών και αριθμών κινητής τηλεφωνίας., εφόσον εκπληρώνεται μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις: 
 
(α)  η εκχώρηση του σχετικού σύντομου κωδικού εξυπηρετεί το εθνικό 
συμφέρον για κοινωνικούς, οικονομικούς ή/και άλλους σημαντικούς 
λόγους˙ 
 
(β)  η χρήση σύντομου κωδικού είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση 
της κλήσης˙ 
 
(γ)  η σχετική υπηρεσία αναμένεται να προκαλέσει, παροδικά ή μόνιμα, 
υψηλή συχνότητα κλήσεων˙ 
 
(δ)  ο κωδικός είναι αναγκαίος για να επιτρέψει/διευκολύνει την 
εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή ή/και διεθνή αριθμοδοτική πολιτική˙ 
 
(ε)  η εκχώρηση δεν θα προκαλέσει νόθευση του ανταγωνισμού˙ ή/και 
 
(στ)  ο αριθμός που ζητείται δεν βρίσκεται κοντά σε αριθμό που έχει 
εκχωρηθεί για διαφορετικής φύσης υπηρεσίες. 
 

Τέλη Εξαρτώνται από την υπηρεσία που προσφέρεται.  Δεν χρεώνονται τέλη 
για: 
 
(α)  αριθμούς που πρέπει να είναι διαθέσιμοι για ελεύθερες κλήσεις με 
βάση της υποχρεώσεις καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας του 
πρωτογενούς εκδοχέα˙ 
 
(β)  αριθμούς που, κατά την εύλογη κρίση του Επιτρόπου, 
χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες ιδιαίτερης εθνικής ή κοινωνικής 
ωφέλειας. 
 
Τα τέλη που θα χρεώνονται για τους άλλους 3ψήφιους έως 5ψήφιους 
αριθμούς θα έχουν ως εξής: 
 
(α) 3ψήφιοι: 
 
 1.000 €/έτος 
 
(β) 4ψήφιοι: 
 
0.Δεν χρεώνονται τέλη. 
 
(γ) 5ψήφιοι: 
 
  100 €/έτος 
 

Πρωτογενής Εκχώρηση  Μόνο ατομικοί αριθμοί. 

Προϋποθέσεις και όροι χρήσης 
 

Επιτρέπεται η εκχώρηση αριθμών προς τον δικαιούχο πρωτογενή 
εκδοχέα για αποκλειστική χρήση τους από οποιοδήποτε φορέα για 
κοινωφελείς, οικονομικούς ή/και άλλους σημαντικούς σκοπούς, μετά από 
έγκριση του αιτήματος από τον Επίτροπο.  Τα τέλη που χρεώνονται στον 
καλούντα συνδρομητή εξαρτώνται από την υπηρεσία και ποικίλουν από 
μηδενικά μέχρι υπερτιμημένα τέλη. Δεν χρεώνονται τέλη στον καλούντα 
συνδρομητή για τους 4ψήφιους αριθμούς ειδικών υπηρεσιών. 
 

Ειδικές προϋποθέσεις Εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 



Κατηγορία Αριθμών 4ψήφιοι αριθμοί εμπορικών υπηρεσιών 
 

Ψηφιακή Δομή 4 ψηφία: 1ΥΧΧ, όπου Υ =   8 και Χ = 0 έως 9. 
 

Περιγραφή Χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε υπηρεσίες για εμπορικούς σκοπούς 

Δικαιούχοι Πρωτογενείς 
Εκδοχείς 

Οποιοσδήποτε δικαιούχος πρωτογενούς εκχωρήσεως γεωγραφικών 
αριθμών και αριθμών κινητής τηλεφωνίας.,  
 

Τέλη   10.000 €/έτος 

Πρωτογενής Εκχώρηση  Μόνο ατομικοί αριθμοί. 

Προϋποθέσεις και όροι χρήσης «Επιτρέπεται η εκχώρηση αριθμών προς τον δικαιούχο πρωτογενή 
εκδοχέα για αποκλειστική χρήση τους από οποιοδήποτε φορέα για 
εμπορικούς σκοπούς, μετά από έγκριση του αιτήματος από τον 
Επίτροπο.  Τα τέλη που χρεώνονται στον καλούντα συνδρομητή 
εξαρτώνται από την υπηρεσία και ποικίλουν από μηδενικά μέχρι 
υπερτιμημένα τέλη» 

 

Ειδικές προϋποθέσεις Εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 
 

 
 
 
 

Κατηγορία Αριθμών Αριθμοί παροχής Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου 
 

Ψηφιακή Δομή 5ψήφιοι αριθμοί με την εξής δομή: 
118ΧΧ, όπου ΧΧ= 00 έως 99 
 

Περιγραφή Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς παροχής υπηρεσιών 
πληροφοριών καταλόγου. 
 
 

Δικαιούχοι Πρωτογενείς 
Εκδοχείς 

Δεόντως εξουσιοδοτημένοι παροχείς Υπηρεσιών Πληροφοριών 
Καταλόγου. 
 

Τέλη 1. 1.000 € / έτος 

Πρωτογενής Εκχώρηση  Μόνο ατομικοί αριθμοί. 
 

Προϋποθέσεις και όροι χρήσης Ο κωδικός πρόσβασης 118ΧΧ παροχής υπηρεσιών πληροφοριών 
καταλόγου θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παροχή 
πληροφοριών καταλόγου. 
 
Δεν επιτρέπεται δευτερογενής εκχώρηση. 
 
Τα τέλη που χρεώνονται στον καλούντα συνδρομητή ποικίλλουν από 
μηδενικά μέχρι υπερτιμημένα τέλη. Οι παροχείς οι οποίοι έχουν οριστεί 
από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων ως παροχείς καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας 
οφείλουν όπως τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το σχετικό 
Διάταγμα σχετικά με την τιμολόγηση της υπηρεσίας αυτής. 

Ειδικές προϋποθέσεις  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κατηγορία Αριθμών 6ψήφια προθέματα  Δρομολόγησης Κλήσεων 
 

  

Ψηφιακή Δομή 6 ψηφία: 16ΧΧΥΥ όπου ΧΧ=0 έως 99 και ΥΥ=0έως 99 
 

Περιγραφή Χρησιμοποιούνται ως προθέματα  δρομολόγησης κλήσεων στα δίκτυα 
για υποστήριξη μεταξύ άλλων της εφαρμογής και λειτουργίας της 
Φορητότητας Αριθμών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το ΧΧ δεικνύει 
μοναδικά το δίκτυο (σταθερό η κινητό) ενός παροχέα και το ΥΥ το σημείο 
του δικτύου αυτού (σε επίπεδο τηλεφωνικού κέντρου) στο οποίο 
συνδέεται ο υπό αναφορά αριθμός 
 
 

Δικαιούχοι Πρωτογενείς 
Εκδοχείς 

Οποιοσδήποτε δικαιούχος πρωτογενούς εκχωρήσεως αριθμών που 
υπάγονται στο ΣΑΚΔ στους οποίους δύνανται να δρομολογούνται 
κλήσεις ή/και μηνύματα. 
  
 

Τέλη Δεν χρεώνονται τέλη. 
 
 
 
 
 

Πρωτογενής Εκχώρηση  Σειρές αριθμών βάση των αναγκών που προκύπτουν από την εκάστοτε 
τοπολογία των δικτύων των παροχέων 

Προϋποθέσεις και όροι χρήσης Δεν επιτρέπεται δευτερογενής εκχώρηση.   

Ειδικές προϋποθέσεις Εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Τα προθέματα αυτά 
δύναται να χρησιμοποιούνται μέσω σηματοδοσίας για να δεικνύουν τα 
σημεία των δικτύων (σε επίπεδο δικτύων ή τηλεφωνικών κέντρων 
ανάλογα) στα οποία συνδέονται αριθμοί με σκοπό την βέλτιστη 
δρομολόγηση κλήσεων προς τους αριθμούς αυτούς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κατηγορία Αριθμών Αριθμοί υπηρεσιών συστήματος σύντομων μηνυμάτων (SMS) / 
μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) 

Ψηφιακή Δομή 4ψήφιοι αριθμοί με την εξής δομή: 
YXXX όπου Υ=1 έως 9 και Χ = 0 έως 9. 

Περιγραφή Οι αριθμοί συστήματος σύντομων μηνυμάτων επιτρέπουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (SMS) / μηνυμάτων 
πολυμέσων (MMS) 

Δικαιούχοι Πρωτογενείς 
Εκδοχείς 

Δεόντως αδειοδοτημένοι Παροχείς Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων / 
Μηνυμάτων Πολυμέσων  

Τέλη 100 €/έτος 

Πρωτογενής Εκχώρηση 
(μέγεθος σειρών) 

Μόνο ατομικοί αριθμοί. 

Προϋποθέσεις και όροι χρήσης Δεν επιτρέπεται δευτερογενής εκχώρηση. Η επιτρεπόμενη χρήση 
περιορίζεται σε υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων/ μηνυμάτων 
πολυμέσων. Οι κατηγορίες αριθμών και οι επιτρεπόμενες χρεώσεις για 
παροχή υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων/ μηνυμάτων πολυμέσων 
καθορίζονται ως εξής : 
 

Σειρά Κατηγορία Χρεώσεις € 

1 000 έως 1 999 Βασική 
υπερτιμημένη  

μικρότερη ή ίση με 
17 σεντ  

2 000 έως 2 999 Υπερτιμημένη  μεγαλύτερη από 17 
μέχρι και 34 σεντ  

3 000 έως 3 999 Υπερτιμημένη  μεγαλύτερη από34 
μέχρι και 51 σεντ 

4 000 έως 4 999 Υπερτιμημένη  μεγαλύτερη από 51 
μέχρι και 68 σεντ 

5 000 έως 5 999  Υπερτιμημένη  μεγαλύτερη από 68 
μέχρι και 85 σεντ 

6 000 έως 7 999 Υψηλή 
υπερτιμημένη  

μεγαλύτερη από 85 σεντ 

8 000 έως 8 999 Δωρεάν 
μηνύματα 

Δωρεάν 

9 000 έως 9 999 Υπηρεσίες με 
χρέωση  χωρίς 
περιορισμούς, 

συμπεριλαμβαν
ομένων 

υπηρεσιών 
ενηλίκων 

Χωρίς περιορισμούς 
στη Χρέωση 

 

 
Ειδικές προϋποθέσεις 

 
Νοείται ότι για να είναι δικαιούχος πρωτογενούς εκχωρήσεως παροχέας 
σύντομων μηνυμάτων/ μηνυμάτων πολυμέσων θα πρέπει να έχει 
συνάψει συμφωνία με τουλάχιστον ένα δεόντως αδειοδοτημένο 
παροχέα δημόσιων δικτύων που έχει δυνατότητα δρομολόγησης 
σύντομων μηνυμάτων/ μηνυμάτων πολυμέσων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κατηγορία Αριθμών Εναρμονισμένοι αριθμοί για εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού 
ενδιαφέροντος 
 

Ψηφιακή Δομή 6ψήφιοι αριθμοί με την εξής δομή: 
116ΧΥΖ, όπου Χ, Υ, Ζ = 0 έως 9, 
εκτός του αριθμού 116112 
 

Περιγραφή Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς παροχής εναρμονισμένων 
υπηρεσιών κοινωνικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Απόφασης 2007/116/ΕΚ και της Απόφασης της Επιτροπής 
ECC/DEC/(07)03 σχετικά με δέσμευση της εθνικής περιοχής 
αριθμοδότησης που αρχίζει με «116» για εναρμονισμένους αριθμούς που 
αφορούν εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος και 
οποιασδήποτε Απόφασης τις αντικαθιστά, τις τροποποιεί ή τις καταργεί. 
 

Δικαιούχοι Πρωτογενείς 
Εκδοχείς 

Οποιοσδήποτε οργανισμός ή εταιρεία εκπληρώνει τις προϋποθέσεις και 
όρους χρήσης και τις ειδικές προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω. 
 

Τέλη Δεν χρεώνονται τέλη. 
 

Πρωτογενής Εκχώρηση  Μόνο ατομικοί αριθμοί. 
 

Προϋποθέσεις και όροι χρήσης Οι αριθμοί που αρχίζουν με ‘116’ θα χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά για 
την παροχή εναρμονισμένων υπηρεσιών κοινωνικού ενδιαφέροντος.  Οι 
εναρμονισμένοι αριθμοί καθώς και οι υπηρεσίες για τις οποίες δεσμεύεται 
κάθε αριθμός αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 
 
Δεν επιτρέπεται η δευτερογενής εκχώρηση.   
 
Η επιτρεπόμενη χρήση των αριθμών που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ περιορίζεται στην παροχή μόνο της υπηρεσίας για την 
οποία έχουν δεσμευθεί.  Αριθμοί που δεν περιλαμβάνονται στο σχετικό 
παράρτημα δεν χρησιμοποιούνται. 
 
Ο αριθμός 116112 δεν εκχωρείται ούτε χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε 
υπηρεσία. 
 
Δεν χρεώνονται τέλη στον καλούντα συνδρομητή. 
 

Ειδικές προϋποθέσεις 
α) Η υπηρεσία παρέχει πληροφορίες ή αρωγή ή συνιστά μέσο 

προσφυγής για πολίτες ή οποιονδήποτε συνδυασμός των 
παραπάνω· 

β) Η υπηρεσία είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες χωρίς να 
απαιτείται εγγραφή εκ των προτέρων·  

γ) Η υπηρεσία δεν είναι χρονικά περιορισμένη·  

δ) Για τη χρήση της υπηρεσίας δεν απαιτείται πληρωμή ή ανάληψη 
υποχρέωσης πληρωμής· 

ε) Οι ακόλουθες δραστηριότητες εξαιρούνται κατά τη διάρκεια των 
κλήσεων: Διαφήμιση, ψυχαγωγία, προώθηση πωλήσεων και 
πωλήσεις, χρησιμοποίηση των κλήσεων για μελλοντική πώληση 
υπηρεσιών εμπορικού χαρακτήρα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

A.   Σχέδιο Αριθμοδότησης Κυπριακής Δημοκρατίας 
 

Πρόθεμα Σειρά 
Αριθμών Χρήση Αριθμών 

Αριθμός 
Ψηφίων Δομή Αρίθμησης 

00  Διεθνές Πρόθεμα   

 1 Σύντομοι Κωδικοί (υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίες 
πληροφοριών) 
  
 
Κωδικοί (Προ)επιλογής Φορέα 
 
 
 
Προθέματα Δρομολόγησης 
Κλήσεων 
 
Υπηρεσίες πληροφοριών 
καταλόγου 
 
Εναρμονισμένοι αριθμοί για 
εναρμονισμένες υπηρεσίες 
κοινωνικού ενδιαφέροντος 
 

3, 4, 5  
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
6 
 
 
5 
 
 
6 

1ΖΧ         (Ζ=1,2,3,5,9) 
1ΖΧΧ      (Ζ=0,4, ,8) 
1ΖΧΧΧ    (Ζ=7) 
όπου Χ=0-9 εκτός των σειρών 
116 και 118 
 
10ΧΧ ((ΧΧ=00 έως 49) για 
Επιλογή Φορέα και  
10ΥΥ ((ΥΥ=50 έως 99) για 
Προεπιλογή Φορέα 
 
16ΧΧΥΥ (ΧΧ=00 έως 99 και 
ΥΥ=00 έως 99) 
 
118ΧΧ (ΧΧ=00-99) 
 
 
116ΧΥΖ όπου Χ,Υ,Ζ=0-9 
εκτός 116112 

 2 Γεωγραφικοί Αριθμοί – 
Σταθερή Τηλεφωνία 
(PSTN/ISDN) 

8 8ψήφιοι αριθμοί με την εξής 
δομή: 
2ΧΧΧΧΧΧΧ  όπου το δεύτερο 
ψηφίο αποτελείται από κωδικό 
περιοχής προορισμού (με την 
επιφύλαξη δυνατών 
εξαιρέσεων στην περίπτωση 
μεταφοράς αριθμού σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις περί φορητότητας), 
ακολουθείται δε από 6ψήφιους 
αριθμούς συνδρομητών, όπου 
Χ = 0 έως 9. 

 3 Ελεύθερη σειρά αριθμών 
(Σειρά αριθμών δεσμευμένη 
για χρήση Γεωγραφικών 
Αριθμών) 

8 -εκτός σειράς αιθμών 3883 που 
δεσμεύεται για σκοπούς ETNS 
(European Telephony 
Numbering Space) 

 4 Ελεύθερη σειρά αριθμών 8 - 

 5    

 6 Ελεύθερη σειρά αριθμών 8 - 

 7 Σειρά αριθμών για 
προσωπικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες καθολικής 
πρόσβασης 

8 -Προσωπικοί αριθμοί  
8ψήφιοι αριθμοί με την εξής 
δομή: 
700ΧΧΧΧΧ όπου Χ = 0 έως 9  
Αριθμοί καθολικής πρόσβασης 
8ψήφιοι αριθμοί με την εξής 
δομή:77ΧΧΧΧΧΧ όπου Χ = 0 
έως 9 

 80 Σειρά αριθμών για Εθνική και 
Διεθνή Υπηρεσία Ελευθέρων 
(Ατελών) Κλήσεων (800) και 
Υπηρεσία Διαμοιρασμού 
Τελών Κλήσεων (80Y) και 
Υπηρεσίες Διαδικτύου 

8 8ψήφιοι αριθμοί με την εξής 
δομή: 
800ΧΧΧΧΧ όπου Χ = 0 έως 9 
και 80ΥΧΧΧΧΧ όπου Υ = 1 έως 
9 
και Χ = 0 έως 9. 
Υπηρεσίες Διαδικτύου 
8090ΥΧΧΧ όπου Υ=1 ή 2 και Χ 
= 0 έως 9 

 8Y Ελεύθερη σειρά αριθμών (Y=1 
μέχρι 9) 

8 - 

 90 Υπηρεσία Υπερτιμημένων 8 8ψήφιοι αριθμοί με την εξής 



Κλήσεων 
(Τηλεπληροφόρησης)  

δομή: 
900ΧΧΧΧΧ για ψυχαγωγικούς 
σκοπούς ή 909ΧΧΧΧΧ για 
επιχειρηματικούς, 
πληροφοριακούς ή μη 
κερδοσκοπικούς σκοπούς 
όπου 
 Χ =  0 έως 9. 
Υπηρεσίες Διαδικτύου 
9090ΥΧΧΧ όπου Υ= 2 και Χ = 
0 έως 9 

 9Υ Σειρά Αριθμών Κινητής 
Τηλεφωνίας 

8 9ΥΧΧΧΧΧΧ όπου Υ=1 έως 9 
και Χ =  0 έως 9 

Σημείωση:   Ο Κωδικός 0139 χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα κατεχόμενα 

 

 
 

B.  Αριθμοί υπηρεσιών συστήματος σύντομων μηνυμάτων (SMS) 

 
 

Σειρά Κατηγορία Χρεώσεις € 

1 000 έως 1 999 Βασική υπερτιμημένη  μικρότερη ή ίση με 17 σεντ  

2 000 έως 2 999 Υπερτιμημένη  μεγαλύτερη από 17 μέχρι και 34 σεντ  

3 000 έως 3 999 Υπερτιμημένη  μεγαλύτερη από 34 μέχρι και 51 σεντ 

4 000 έως 4 999 Υπερτιμημένη  μεγαλύτερη από 51 μέχρι και 68 σεντ 

5 000  έως 5 999  Υπερτιμημένη  μεγαλύτερη από 68 μέχρι και 85 σεντ 

6 000 έως 7 999 Υψηλή υπερτιμημένη  μεγαλύτερη από85 σεντ 

8 000 έως 8 999 Δωρεάν μηνύματα Δωρεάν 

9 000 έως 9 999 Υπηρεσίες με χρέωση  χωρίς 
περιορισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων 
υπηρεσιώνενηλίκων 

Χωρίς περιορισμούς στην Χρέωση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 
Κατάλογος δεσμευμένων αριθμών που αφορούν εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος  

 
 

Αριθμός Υπηρεσίες για τις οποίες δεσμεύεται ο αριθμός αυτός Ειδικοί όροι συνημμένοι στο δικαίωμα 
χρήσης του αριθμού αυτού 

116000 Ονομασία της υπηρεσίας: 
Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά 
 
Περιγραφή: 
Η υπηρεσία (α) δέχεται κλήσεις για την αναφορά 
εξαφάνισης παιδιών και τις διαβιβάζει στη αστυνομία· (β) 
προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη στα άτομα που 
έχουν την ευθύνη για τα εξαφανισμένα παιδιά· (γ) 
υποστηρίζει τις έρευνες.  
 

Συνεχώς διαθέσιμη υπηρεσία (δηλ. σε 
24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε 
όλη την επικράτεια).  

116 006 Όνομα υπηρεσίας: 
Γραμμή  βοήθειας για θύματα αξιόποινων πράξεων 
 
Περιγραφή: 
Η υπηρεσία προσφέρει σε θύματα αξιόποινων πράξεων 
ηθική στήριξη, τα ενημερώνει σχετικά με τα δικαιώματά 
τους και με τρόπους για να τα διεκδικήσουν, και 
παραπέμπει τα θύματα στους σχετικούς οργανισμούς. 
Ειδικότερα, παρέχει πληροφορίες σχετικά με (α) 
διαδικασίες της τοπικής αστυνομίας και της ποινικής 
δικαιοσύνης, (β) αποζημίωση και ασφαλιστικά θέματα. 
Παρέχει επίσης υποστήριξη στην αναζήτηση άλλων 
πηγών βοήθειας. 

Εφόσον η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη 
συνεχώς (δηλαδή σε 24ωρη βάση, επτά 
ημέρες την εβδομάδα, σε όλη την 
επικράτεια), πρέπει ο παροχέας να 
εξασφαλίζει τη δημοσιοποίηση, σε 
ευπρόσιτη μορφή, πληροφοριών σχετικά 
με τη διάθεσή της, καθώς και ότι, κατά τη 
διάρκεια περιόδων όπου δεν διατίθεται, θα 
ενημερώνονται οι καλούντες για την 
προσεχή διάθεσή της. 

116111 Ονομασία της υπηρεσίας: 
Τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας για παιδιά  
 
Περιγραφή: 
Η υπηρεσία προσφέρει βοήθεια σε παιδιά που 
χρειάζονται φροντίδα και προστασία, και τα συνδέει με 
υπηρεσίες και πόρους αρωγής παρέχει στα παιδιά τη 
δυνατότητα να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να 
συζητήσουν σχετικά με θέματα που τα αφορούν άμεσα 
και να επικοινωνήσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
 

Σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν είναι 
διαθέσιμη συνεχώς (δηλ. σε 24ωρη βάση, 
7 ημέρες την εβδομάδα, σε όλη την 
επικράτεια), πρέπει ο παροχέας να 
εξασφαλίζει τη δημοσιοποίηση, σε 
ευπρόσιτη μορφή, πληροφοριών σχετικά 
με τη διάθεσή της, καθώς και ότι, κατά τη 
διάρκεια περιόδων όπου δεν διατίθεται, θα 
ενημερώνονται οι καλούντες για την 
προσεχή διάθεσή της. 

116 117 Όνομα υπηρεσίας: 
Υπηρεσία ιατρικής εφημερίας για μη έκτακτα ιατρικά 
περιστατικά 
 
Περιγραφή: 
Η υπηρεσία κατευθύνει τον καλούντα στην κατάλληλη 
ιατρική βοήθεια για τις ανάγκες του, οι οποίες είναι 
επείγουσες αλλά δεν απειλούν τη ζωή, ιδίως αλλά όχι 
αποκλειστικά, εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας, 
κατά τα σαββατοκύριακα και τις αργίες. Συνδέει τον 
καλούντα με εξειδικευμένο και υποστηρικτικό 
προσωπικό, ή τους συνδέει απευθείας με παθολόγο ή με 
κλινικό γιατρό 

Εφόσον η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη 
συνεχώς (δηλαδή σε 24ωρη βάση, επτά 
ημέρες την εβδομάδα, σε όλη την 
επικράτεια), πρέπει ο παροχέας να 
εξασφαλίζει τη δημοσιοποίηση, σε 
ευπρόσιτη μορφή, πληροφοριών σχετικά 
με τη διάθεσή της, καθώς και ότι, κατά τη 
διάρκεια περιόδων όπου δεν διατίθεται, θα 
ενημερώνονται οι καλούντες για την 
προσεχή διάθεσή της. 

116123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ονομασία της υπηρεσίας: 
Τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας για 
συναισθηματική υποστήριξη  
 
Περιγραφή: 
Η υπηρεσία παρέχει στον καλούντα τη δυνατότητα να 
επωφεληθεί από μια γνήσια ανθρώπινη σχέση που 
βασίζεται σε ακρόαση χωρίς διατύπωση υποκειμενικής 
κρίσης. Προσφέρει συναισθηματική στήριξη σε καλούντες 
που πάσχουν από μοναξιά, βρίσκονται σε ψυχολογική 
κρίση ή έχουν αυτοκτονική διάθεση. 

Σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν είναι 
διαθέσιμη συνεχώς (δηλ. σε 24ωρη βάση, 
7 ημέρες την εβδομάδα, σε όλη την 
επικράτεια), πρέπει ο παροχέας να 
εξασφαλίζει τη δημοσιοποίηση, σε 
ευπρόσιτη μορφή, πληροφοριών σχετικά 
με τη διάθεσή της, καθώς και ότι, κατά τη 
διάρκεια περιόδων όπου δεν διατίθεται, θα 
ενημερώνονται οι καλούντες για την 
προσεχή διάθεσή της. 



Σημείωμα: Ο παρόν κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Ο Επίτροπος, με Απόφαση που θα δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα τροποποιεί το παρόν Παράρτημα με κάθε νέα δέσμευση 
από ΕΕ με κατάλογο που θα περιλαμβάνει τους δεσμευμένους αριθμούς της κατηγορίας 116 και την 
υπηρεσία για την οποία γίνεται η δέσμευση,  
 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ: 
 
Το παρόν ενοποιεί το περί Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα του 2004 Κ.Δ.Π 
850/2004 με όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα. 
Οι αλλαγές εφαρμόζονται με σκοπό την επικαιροποίηση του διατάγματος με βάση τις αξιολογήσεις που 
διεξάγει το ΓΕΡΗΕΤ σε ετήσια βάση σχετικά με  την αξιολόγηση της αποδοτικής αναφορικά με τη 
χρήσης των πόρων του ΣΑΚΔ και το ενδεχόμενο εκσυγχρονισμού του περιεχομένου του ανάλογα την 
αντίστοιχη αξιολόγηση της ανάγκης επικαιροποίησης του ΣΑΚΔ με βάση την παρούσα κατάσταση με τις 
ανάγκες της αγοράς. 
 
 


