
Κ.∆.Π.343/2004 
Απόφαση Επιτρόπου 2/2004 

Αρ. Εφ.3847, 30 Απριλίου 2004 
 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 

 
 Απόφαση αναφορικά µε την εισαγωγή ενδιάµεσης λύσης για την 

εφαρµογή του θεσµού της Φορητότητας Αριθµών.  
  
 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΡΤΤ) 

λαµβάνοντας υπόψη: 

α) τον Νόµο 19(I)/2002 «Περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµος του 20021, και ιδίως το άρθρο 
72(3), 

β) τον Κανονισµό «Περί Αριθµοδότησης (Τηλεπικοινωνιών)», του 
2003, Κ.∆.Π.329 /20032, ως αυτός τροποποιήθηκε µε τα διατάγµατα 
«περί Τροποποίησης Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ των περί 
Αριθµοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισµών,  ∆ιάταγµα του 
2003», και «περί Τροποποίησης Παραρτήµατος Ι των περί 
Αριθµοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισµών, ∆ιάταγµα του 
2004», 

  
 γ) το ∆ιάταγµα «Περί Φορητότητας Αριθµών (Τηλεπικοινωνιών)» του 

2003, (Κ.∆.Π.565/20033), ως αυτό τροποποιήθηκε µε το διάταγµα 
«περί Τροποποίησης του περί Φορητότητας Αριθµών 
(Τηλεπικοινωνιών) ∆ιάταγµα» του 2004, και ιδίως το εδάφιο (6) του 
άρθρου 4 και τα άρθρα 19 και 21,  

  
δ) τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης που 
πραγµατοποιήθηκε από το Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθµίσεως 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη για 
την εισαγωγή της ενδιάµεση λύση εφαρµογής για την εφαρµογή του 
θεσµού της Φορητότητας Αριθµών, ηµεροµηνίας 24/03/2004, 

Αποφασίζει: 
 
Συνοπτικός 
Τίτλος 

1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί της Εισαγωγής 
Ενδιάµεσης Λύσης για την Εφαρµογή του Θεσµού της Φορητότητας 
Αριθµών (Τηλεπικοινωνιών) Απόφαση του 2004. 

                                                 
1 Από τούδε και στο εξής «Νόµος», 
2 Από τούδε και στο εξής «Κανονισµός», 
3 Από τούδε και στο εξής «∆ιάταγµα», 
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Σκοπός και 
Πεδίο 
εφαρµογής. 

2. (1) Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι: 

  
 (α) η θέσπιση σύγχρονου πλαισίου εφαρµογής της ενδιάµεσης λύσης 

του θεσµού της Φορητότητας Αριθµών το οποίο να συµβαδίζει µε τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, για σκοπούς διευκόλυνσης της οµαλής 
διεκπεραίωσης και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των υπόχρεων 
οργανισµών όσον αφορά στη φορητότητα αριθµών, µέχρι να τεθεί σε 
λειτουργία η Κεντρική Βάση ∆εδοµένων, και 

  
 (β) ο καθορισµός της ηµεροµηνίας έναρξης του θεσµού της 

Φορητότητας Αριθµών, για σκοπούς διευκόλυνσης της οµαλής 
διεκπεραίωσης και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών των υπόχρεων 
οργανισµών όσον αφορά στη φορητότητα αριθµών. 

  
 (2) Με την παρούσα απόφαση ρυθµίζεται: 

 (α) η εισαγωγή ενδιάµεσης λύσης για την εφαρµογή γεωγραφικής 
φορητότητας, φορητότητας µη γεωγραφικών αριθµών και 
φορητότητας κινητών αριθµών, και 

  
 (β) η έναρξη τους εφαρµογής τους φορητότητας γεωγραφικών, µη 

γεωγραφικών και κινητών αριθµών. 
  
Ερµηνεία. 3. (1) Στη παρούσα Απόφαση, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια: -  
  
 «απευθείας ∆ροµολόγηση» (Direct Routing) σηµαίνει την απευθείας ή 

την βέλτιστη δροµολόγηση κλήσεων σε καλούµενο συνδροµητή του 
οποίου ο αριθµός έχει µεταφερθεί. 

  
 (2) Όροι που χρησιµοποιούνται στην Απόφαση που δεν ορίζονται 

διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον περί 
Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο του 
2002 και από το περί Φορητότητας Αριθµών (Τηλεπικοινωνιών) 
∆ιάταγµα του 2003. 

  
Έναρξη θεσµού. 
Φορητότητας 
Αριθµών. 

4. (1) Οι Υπόχρεοι Οργανισµοί που παρέχουν δηµόσια σταθερά 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και υπηρεσίες υποχρεούνται να 
διασφαλίζουν και, µετά από σχετική αίτηση των συνδροµητών τους, 
να τους προσφέρουν:  
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 (α) φορητότητα γεωγραφικών αριθµών που περιορίζεται εντός κάθε 

αριθµοδοτικής περιοχής σύµφωνα µε κωδικό προορισµού στο Σχέδιο 
Αριθµοδότησης τους Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, και 

  
 (β) φορητότητα µη γεωγραφικών αριθµών (εκτός από την φορητότητα 

κινητών αριθµών) ως τους κατηγορίες αριθµών που αναφέρονται στο 
Παράρτηµα «Ι» του ∆ιατάγµατος Περί Φορητότητας Αριθµών 
(Κ.∆.Π.565/2003),  

  
 ενεργώντας, ανάλογα µε την περίπτωση, ως Παροχείς-∆ότες ή 

Παροχείς ∆έκτες, το αργότερο από την µεταγενέστερη από τις εξής 
ηµεροµηνίες: 

  
 (α) την 12 Ιουλίου 2004, ή 
  
 (β) δύο (2) µήνες µετά την πρωτογενή εκχώρηση αριθµών στους 

ανωτέρω Υπόχρεους Οργανισµούς, ως προς τους οποίους ενεργούν ως 
Παροχείς- δότες, και 

  
 (γ) δύο (2) µήνες µετά την πρωτογενή εκχώρηση στους ανωτέρω 

Υπόχρεους Οργανισµούς γεωγραφικής ή µη οµάδας αριθµών της 
κατηγορίας µε εκείνη των µεταφερόµενων αριθµών, ως προς τους 
οποίους ενεργούν ως Παροχείς-∆έκτες. 

  
 (2) Οι Υπόχρεοι Οργανισµοί που παρέχουν δηµόσια κινητά 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και υπηρεσίες υποχρεούνται να 
διασφαλίζουν και να προσφέρουν στους συνδροµητές τους: 

  
 (α) φορητότητα κινητών αριθµών, και 
  
 (β) φορητότητα µη γεωγραφικών αριθµών ως προς τις κατηγορίες 

αριθµών που αναφέρονται στο Παράρτηµα «IΙ» του ∆ιατάγµατος Περί 
Φορητότητας Αριθµών (Κ.∆.Π.565/2003),  

  
 το αργότερο από την µεταγενέστερη από τις εξής ηµεροµηνίες: 
  
 (α) την 12 Ιουλίου 2004, ή 
  
 (β) δύο (2) µήνες µετά την πρωτογενή εκχώρηση στους ανωτέρω 

Υπόχρεους Οργανισµούς των αριθµών, ως προς τους οποίους 
ενεργούν ως Παροχείς-∆ότες, και 
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 (γ) δύο µήνες µετά την πρωτογενή εκχώρηση στους ανωτέρω 

Υπόχρεους Οργανισµούς οµάδας γεωγραφικών ή µη αριθµών τους 
κατηγορίας µε εκείνη των µεταφερόµενων αριθµών, ως προς τους 
οποίους ενεργούν ως Παροχείς-∆έκτες. 

  
Κανόνες και 
Ευθύνη 
∆ροµολόγησης 
κλήσεων των 
αριθµών που 
έχουν 
µεταφερθεί. 

5. (1) Όλοι οι παρόντες κανόνες δροµολόγησης ισχύουν για κλήσεις 
µεταξύ δικτύων τους αριθµούς που έχουν µεταφερθεί µε χρήση τους 
υπηρεσίας Φορητότητας αριθµών. 

 
(2) Η µέθοδος που υιοθετείται για σκοπούς δροµολόγησης κλήσεων 
των αριθµών που έχουν µεταφερθεί είναι αποκλειστικά η  Απευθείας 
∆ροµολόγηση (Direct Routing). Η µέθοδος αυτή πρέπει να υιοθετηθεί 
υποχρεωτικά από όλους τους υπόχρεους παροχείς οι οποίοι 
καθορίζονται στο Περί Φορητότητας (Τηλεπικοινωνιών) ∆ιάταγµα 
του 2003. Για το σκοπό αυτό όλοι οι υπόχρεοι παροχείς θα πρέπει να 
διατηρούν την δική τους Βάση ∆εδοµένων Φορητότητας ή να έχουν 
πρόσβαση σε Βάση ∆εδοµένων Φορητότητας άλλου παροχέα.  

  
(3) Σύµφωνα µε το Άρθρο 11(3) του Περί Φορητότητας Αριθµών 
(Τηλεπικοινωνιών) ∆ιάταγµα του 2003, Υπόχρεοι Οργανισµοί που 
έχουν ορισθεί ως έχοντες σηµαντική ισχύ στην αγορά σταθερών 
δηµοσίων τηλεπικοινωνιών δικτύων ή/και υπηρεσιών οφείλουν να 
προσφέρουν την υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων, όπως αυτή 
περιγράφεται στο ∆ιάταγµα, και να δηµοσιεύουν στους σχετικούς 
όρους και προϋποθέσεις στο Υπόδειγµα Προσφοράς ∆ιασύνδεσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 45 του Νόµου. 
 
(4) Το πρόθεµα δροµολόγησης µε δοµή 16ΧΧΥΥ  χρησιµοποιείται 
υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση που κάποιο δίκτυο δροµολογεί 
κλήση προς άλλο δίκτυο για σκοπούς Φορητότητας. 

 
(5) Σε περίπτωση που κάποιο δίκτυο παραλαµβάνει µε σηµατοδοσία 
κλήση χωρίς πρόθεµα δροµολόγησης, αυτό θα σηµαίνει ότι ∆ΕΝ έχει 
προηγηθεί διερεύνηση:    
 

(α) στην τοπική Βάση ∆εδοµένων για την Φορητότητα, ή 
 

(β) σε οποιαδήποτε άλλη Βάση ∆εδοµένων για εύρεση προθέµατος 
δροµολόγησης. 
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 (6) Σε περίπτωση που κάποιο δίκτυο παραλαµβάνει µε σηµατοδοσία 
κλήση που συµπεριλαµβάνει πρόθεµα δροµολόγησης, αυτό θα 
σηµαίνει ότι έχει προηγηθεί διερεύνηση σε Βάση ∆εδοµένων και ότι 
το πρόθεµα που παρέχεται περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
για τον τελικό προορισµό της κλήσης. 
 
(7) Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε δίκτυο είναι δυνατό να δεχθεί 
κλήση χωρίς πρόθεµα δροµολόγησης. Κάθε τέτοια περίπτωση θα 
σηµαίνει ότι δεν έχει προηγηθεί διερεύνηση σε Βάση ∆εδοµένων και 
ως εκ τούτου οφείλει να διερευνήσει για εύρεση προθέµατος και τότε 
να δροµολογήσει την κλήση µε βάση τις πληροφορίες που 
παρέχονται από το πρόθεµα αυτό. 
 
(8) Όλες οι κλήσεις θα πρέπει να δροµολογούνται σε άλλα δίκτυα µε 
την παράµετρο «called party number» στο µήνυµα ISUP IAM, 
κωδικοποιηµένο ως εξής : 

 
(α) Nature of Address Indicator: national significant number, 

 
(β) Numbering plan Indicator: ISDN Telephony Numbering Plan 
E164, 

 
(γ) Address signals: Routing number + national significant number. 

 
(9) Τα σταθερά δίκτυα θα δροµολογούν κλήσεις προς κινητά δίκτυα 
ως εξής : 
 
Νοείται ότι όλες οι κλήσεις δροµολογούνται στο δίκτυο στο οποίο ο 
καλούµενος συνδροµητής είναι συνδεδεµένος (συνδροµητικό 
δίκτυο) αφού δεν είναι γνωστό στο σταθερό δίκτυο που δροµολογεί 
την κλήση κατά πόσο ο καλούµενος συνδροµητής βρίσκεται σε 
εθνική περιαγωγή. 

 
(10) Οι παροχείς που παραλαµβάνουν διεθνείς κλήσεις  έχουν την 
ευθύνη δροµολόγησης τους προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί. 
 
(11) Το δίκτυο από το οποίο εκκινεί η κλήση του αριθµού που έχει 
µεταφερθεί έχει την ευθύνη δροµολόγησης της στο συνδροµητικό 
δίκτυο που ευρίσκεται ο καλούµενος αριθµός απευθείας ή µέσω 
Μεταβατικού µέσου (µεταβατικό τηλεφωνικό κέντρο – transit 
exchange). 
 
(12) Νοείται ότι στις περιπτώσεις χρήσης της υπηρεσίας  Επιλογής 
και Προεπιλογής φορέα, ως δίκτυο από το οποίο εκκινεί η κλήση 
θεωρείται το επιλεγµένο ή προεπιλεγµένο δίκτυο αντίστοιχα 
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 (13) Η Γεωγραφική Φορητότητα περιορίζεται εντός Γεωγραφικής 

ζώνης όπως αυτή εκάστοτε καθορίζεται από το Σχέδιο 
Αριθµοδότησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

  
 (14) Κάθε κλήση που περιλαµβάνει πρόθεµα δροµολόγησης και 

παραλαµβάνεται από µεταβατικό µέσο µε σκοπό την 
επαναδροµολόγηση της, θα δροµολογείται µε βάση το πρόθεµα 
δροµολόγησης που επισυνάπτεται µπροστά από τον εθνικά 
σηµαντικό αριθµό (national significant number) του µηνύµατος 
σηµατοδοσίας IAM χωρίς να τροποποιείται ή να αφαιρείται το 
πρόθεµα δροµολόγησης. 
 

Κόστος 
∆ροµολόγησης 
κλήσεων. 

(15) Όλες οι κλήσεις µεταξύ δικτύων προς αριθµούς που έχουν 
µεταφερθεί θα υπολογίζονται µε βάση το κόστος διασύνδεσης 
όπως αυτό καθορίζεται στο εκάστοτε εν ισχύ Υπόδειγµα 
Προσφοράς ∆ιασύνδεσης ή όπως άλλως συµφωνείται µεταξύ των 
παροχέων µέσα στα πλαίσια εµπορικών συµφωνιών. 
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Πρόθεµα 
∆ροµολόγησης 
κλήσεων προς 
αριθµούς που έχουν 
µεταφερθεί. 

6. (1) Για σκοπούς βέλτιστης δροµολόγησης κλήσεων προς 
αριθµούς που έχουν µεταφερθεί κρίνεται αναγκαία η χρήση 
προθεµάτων δροµολόγησης. 

 
 
 (2) Τα προθέµατα αυτά  προνοούνται στο Σχέδιο Αριθµοδότησης 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας όπως αυτό περιγράφεται στους 
Περί  Αριθµοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισµούς του 
2003, (Κ.∆.Π. 329/2003) και οποιαδήποτε ∆ιατάγµατα ή/και 
Αποφάσεις τους αντικαθιστούν, τροποποιούν ή/και 
συµπληρώνουν. 

 
 (3) Το πρόθεµα δροµολόγησης έχει 6ψήφια δοµή ως εξής: 
 
 (α) 1ΖΧΧΥΥ όπου:  
 
 Ζ  = 6,  
  
 ΧΧ = 0 έως 99 που χαρακτηρίζει µοναδικά το δίκτυο (σταθερό ή 

κινητό) κάποιου παροχέα, και 
 
 ΥΥ = 0 έως 99 που χαρακτηρίζει µοναδικά το σηµείο του δικτύου 

στο όποιο βρίσκεται συνδεδεµένος ένας αριθµός σε επίπεδο 
τηλεφωνικού κέντρου. 

 
 Νοείται ότι, κάθε υπόχρεος Παροχέας που έχει εκχωρηθεί 

αριθµούς που υπόκεινται σε Φορητότητα, για να προσφέρει την 
υπηρεσία Φορητότητας αριθµού θα πρέπει να αιτηθεί και να 
λάβει προθέµατα δροµολόγησης από τον Επίτροπο, µε σκοπό την 
χρήση τους µε βάση τις πρόνοιες των Περί  Αριθµοδότησης 
(Τηλεπικοινωνιών) Κανονισµών του 2003, (Κ.∆.Π. 329/2003), 
το Περί Φορητότητας (Τηλεπικοινωνιών) ∆ιάταγµα του 2003, 
(Κ.∆.Π.565/2003) και οποιωνδήποτε κανονισµών, διαταγµάτων 
και αποφάσεων τα αντικαθιστούν, τροποποιούν ή 
συµπληρώνουν. Τα προθέµατα αυτά θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται από τους υπόχρεους παροχείς που 
δροµολογούν κλήσεις προς αριθµούς που υπόκεινται σε 
Φορητότητα µε βάση τις πρόνοιες του σχετικού ∆ιατάγµατος, και 
οποιαδήποτε ∆ιατάγµατα ή/και Αποφάσεις τα αντικαθιστούν, 
τροποποιούν ή/και συµπληρώνουν. 

 
 (4) Με την χρήση των προθεµάτων αυτών µέσω σηµατοδοσίας, οι 

παροχείς θα δροµολογούν κλήσεις σε άλλα δίκτυα (ή και στα δικά 
τους δίκτυα αν το επιθυµούν), δίνοντας πληροφόρηση στο δίκτυο 
δέκτη όσον αφορά στο σηµείο του δικτύου στο οποίο βρίσκεται ο 
καλούµενος συνδροµητής. Σε τέτοια περίπτωση το δίκτυο από το 
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οποίο εκκινεί η κλήση, που έχει και την υποχρέωση της 
δροµολόγησης  της κλήσης, αφού κατέχει την πληροφορία για το 
σηµείο του δικτύου στο οποίο βρίσκεται ο καλούµενος 
συνδροµητής, την χρησιµοποιεί ως πρόθεµα δροµολόγησης για 
σκοπούς βέλτιστης δροµολόγησης της κλήσης. 

 
 (5) Για να επιτευχθεί η βέλτιστη δροµολόγηση κλήσεων µεταξύ 

δικτύων και  να εξαλειφθεί η πιθανότητα αποτυχηµένων 
κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί, θα πρέπει να 
ακολουθηθούν συγκεκριµένοι κανόνες δροµολόγησης από τα 
επηρεαζόµενα δίκτυα, όπως αυτοί που περιγράφονται στο άρθρο 
4 της παρούσας Απόφασης. 

 
∆ιαδικασίες 
παροχής της 
Φορητότητας 
Αριθµών. 

7. (1) Οι διαδικασίες παροχής της Φορητότητας Αριθµών, 
καθορίζονται στο Παράρτηµα «I» της Απόφασης, εφαρµόζονται 
για τη λειτουργία του θεσµού της φορητότητας πριν την ύπαρξη 
Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων, και περιλαµβάνουν: 

  
 (α) τη διαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησης, και  
  
 (β) τη διαδικασία ενεργοποίησης της µεταφοράς του αριθµού. 
  
 Νοείται ότι όταν τεθεί σε λειτουργία η Κεντρική Βάση 

∆εδοµένων ο Επίτροπος µε απόφαση του θα καθορίσει τις 
διαδικασίες λειτουργίας του Θεσµού. 

(2) Με βάση το άρθρο 10 (8) του ∆ιατάγµατος περί Φορητότητας 
Αριθµών, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στη συµφωνία 
φορητότητας, εάν ο συνδροµητής τερµατίσει τη συνδροµή του 
στον Παροχέα ∆έκτη χωρίς να ζητήσει τη µεταφορά του αριθµού 
σε άλλο Παροχέα, ο Παροχέας ∆έκτης υποχρεούται να επιστρέψει 
τον αριθµό αυτό στον Παροχέα στον οποίο πρωτογενώς είχε 
εκθωρηθεί ο αριθµός.  
 
(3) Ο Παροχέας ∆έκτης υποχρεούται µέσα σε δύο µήνες από την 
ηµέρα απενεργοποίησης της συνδροµής, όπως πιο πάνω 
περιγράφεται, να ενηµερώσει τον Παροχέα στον οποίο 
πρωτογενώς είχε εκθωρηθεί ο αριθµός, τόσο για το γεγονός ότι ο 
αριθµός θα του επιστραφεί όσο και για την ηµεροµηνία κατά την 
οποία τερµατίστηκε η συνδροµή. 

  
Προστασία 
Καταναλωτή. 

8. (1) Οι υπόχρεοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και/ή 
υπηρεσιών οφείλουν να δηµιουργήσουν και/ή αναπτύξουν 
συστήµατα πληροφόρησης τα οποία θα ενηµερώνουν τους 
καταναλωτές και χρήστες για τις διαδικασίες διαχείρισης 
παραπόνων και επίλυσης προβληµάτων καθώς και παροχής 
πληροφοριών για τον τρόπο λειτουργίας και τη διαδικασία 
παροχής των υπηρεσιών τους Φορητότητας Αριθµών. 
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∆εδοµένα 
Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 

(2) Οι υπόχρεοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και/ή 
υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν το νόµο περί Προστασίας 
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (προστασία του ατόµου) 
Νόµο 138(I)/2001 καθώς και όποιο άλλο νόµο προστατεύει την 
φύλαξη και ή επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες.  

  
Νοείται ότι οι υπόχρεοι οργανισµοί / παροχείς οφείλουν να 
προσφέρουν την επιλογή µη επεξεργασίας των δεδοµένων για 
σκοπούς άλλους από την αναγκαία επεξεργασία για παροχή της 
υπηρεσίας την οποία ζητά ο χρήστης και/ή καταναλωτής. 

Συµβάσεις 
Καταναλωτών. 

(3) Οι συµβάσεις τις οποίες θα υπογράφουν οι χρήστες και/ή 
καταναλωτές οφείλουν να περιέχουν µία σειρά από ελάχιστες 
πληροφορίες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 72(3) του 
Νόµου. Οι συµβάσεις πρέπει να είναι γραµµένες σε απλή και 
κατανοητή για τους χρήστες και/ή καταναλωτές γλώσσα. Οι 
συµβάσεις πρέπει επίσης να περιλαµβάνουν τους µηχανισµούς 
διαχείρισης παραπόνων και/ή προβληµάτων. 

 
Σηµεία πώλησης. (4) Οι υπόχρεοι οργανισµοί οφείλουν να έχουν σε σηµεία εύκολα 

ορατά στα καταστήµατα τους και/ή να εφοδιάζουν τους πωλητές 
τους µε εξουσιοδότηση ώστε ο χρήστης και/ή καταναλωτής να 
γνωρίζει εάν απευθύνεται σε εξουσιοδοτηµένο πωλητή και να 
προστατευθεί από απάτη και/ή άλλη παραπλάνηση από άτοµα µη 
εξουσιοδοτηµένα να προσφέρουν υπηρεσίες Φορητότητας 
Αριθµών από τους υπόχρεους παροχείς. 

 
Τερµατισµός 
Σύνδεσης. 

(5) Η σύνδεση του Συνδροµητή, ο οποίος αιτήθηκε φορητότητα 
αριθµού, τερµατίζεται κατά την συµφωνηµένη µέρα και ώρα 
µεταφοράς αριθµού από τον ∆ότη.  

  
(6) Οι πιο πάνω διατάξεις δεν περιορίζουν σε τίποτα τα 
δικαιώµατα των χρηστών/καταναλωτών τα οποία απορρέουν από 
οποιαδήποτε νοµοθεσία για τα δικαιώµατα και τη προστασία των 
καταναλωτών, την εγκυρότητα των όρων των συµβάσεων και τη 
νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 
Συµφωνίες παροχής 
επιπέδου υπηρεσιών 
µεταξύ υπόχρεων 
οργανισµών. 

9. (1) Σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα οι υπόχρεοι παροχείς οφείλουν να 
υπογράψουν µεταξύ τους συµφωνία παροχής επιπέδου υπηρεσιών 
για υπηρεσίες φορητότητας αριθµών. Η συµφωνία οφείλει να 
περιλαµβάνει το ελάχιστο περιεχόµενο, το οποίο περιγράφεται 
στο εδάφιο (2) του άρθρου 13 του ∆ιατάγµατος. 
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(2) Η συµφωνία αυτή θα βασίζεται στο πλαίσιο λειτουργίας και 
εφαρµογής του θεσµούς της Φορητότητας Αριθµών χωρίς την 
ύπαρξη Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων. Οφείλει όµως να προνοεί 
την λειτουργία του θεσµού φορητότητας αριθµών και µετά την 
έναρξη της λειτουργίας της Κεντρικής Βάσης ∆εδοµένων. 

 
Επίλυση ∆ιαφορών. 
 
 
 
Μεταξύ Παροχέων. 

10. (1) Η διαδικασία επίλυσης διαφορών πρέπει να αναφέρεται 
στη Συµφωνία Παροχής Επιπέδου Υπηρεσιών Φορητότητας 
Αριθµών την οποία θα υπογράψουν οι υπόχρεοι οργανισµοί. Θα 
έχει δύο διαδικασίες: αναφορά σε διαδικασία εξωδικαστηριακής 
επίλυσης διαφορών και τα δικαίωµα για προσφυγή σε δικαστήρια 
της  ∆ηµοκρατίας. 

 
(2) Οι υπόχρεοι οργανισµοί σε περίπτωση ύπαρξης διαφοράς και 
αφού δεν µπορέσουν  να επιλύσουν µόνοι τους αυτή τη διαφορά 
θα αναφέρουν στον Επίτροπο την διαφορά αυτή. Ο Επίτροπος 
οφείλει να επιλύσει τη διαφορά αυτή, αφού ακούσει όλους τους 
ενδιαφερόµενους, µέσα σε τακτή προθεσµία και πάντως όχι 
µεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες. Σε κάθε 
περίπτωση οι υπόχρεοι οργανισµοί διατηρούν το δικαίωµα τους 
να προσφύγουν ενώπιον των δικαστηρίων, αφού ολοκληρωθεί και 
η διαδικασία στον Επίτροπο. 

Μεταξύ Παροχέα 
και 
χρήστη/καταναλωτή. 

(3) Η διαδικασία επίλυσης διαφορών πρέπει να αναφέρεται στις 
Συµβάσεις τις οποίες οι χρήστες/καταναλωτές θα υπογράφουν µε 
τους παροχείς. Θα έχει δύο διαδικασίες: αναφορά σε διαδικασία 
εξωδικαστηριακής επίλυσης διαφορών και το δικαίωµα για 
προσφυγή σε δικαστήρια της  ∆ηµοκρατίας. 

 
 Νοείται ότι σε περίπτωση ύπαρξης διαφοράς µεταξύ 

χρήστη/καταναλωτή και παροχέα και αφού δεν µπορέσουν  να 
επιλύσουν µόνοι τους αυτή τη διαφορά θα αναφέρουν την 
διαφορά αυτή στον Επίτροπο, ή σε οποιοδήποτε άλλο σώµα 
αρµόδιο, για να επιλύει διαφορές καταναλωτών, 
εξωδιακστηριακά. Ο Επίτροπος οφείλει να επιλύσει τη διαφορά 
αυτή, αφού ακούσει όλους τους ενδιαφερόµενους, µέσα σε τακτή 
προθεσµία και πάντως όχι µεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) 
εργάσιµες ηµέρες. Σε κάθε περίπτωση τα µέρη διατηρούν το 
δικαίωµα τους να προσφύγουν ενώπιον των δικαστηρίων, αφού 
ολοκληρωθεί και η διαδικασία στον Επίτροπο. 

(4) Οι πιο πάνω διατάξεις δεν περιορίζουν σε τίποτα τα 
δικαιώµατα των χρηστών/καταναλωτών τα οποία απορρέουν από 
οποιαδήποτε νοµοθεσία για εξωδικαστηριακή επίλυση διαφορών 
και στο δικαίωµα για προσφυγή στη δικαιοσύνη. 

 

 10



 
∆ιαφάνεια 
Χρεώσεων.  

11. Με την έναρξη παροχής της υπηρεσίας της φορητότητας 
αριθµών, οι υπόχρεοι οργανισµοί οφείλουν να αναπτύσσουν 
συστήµατα πληροφόρησης και ενηµέρωσης των χρηστών και 
καταναλωτών, µετά από αίτηµα τους, σχετικά µε τη διαφορά στη 
χρέωση της κλήσης σε σχέση µε αριθµούς που έχουν µεταφερθεί. 

Εποπτεία/ 
Έλεγχος. 

12. (1) Σκοπός άσκησης εποπτείες και/ή ελέγχου από τον Επίτροπο 
είναι η διασφάλιση της παροχής της υπηρεσίας φορητότητας αριθµών 
κατά τον καλύτερο τρόπο και πάντως σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Νόµου, των Κανονισµών, των ∆ιαταγµάτων και των Αποφάσεων του 
Επιτρόπου. 

Καταγγελίες και 
Κυρώσεις.  
 

(2) Καταγγελίες για µη συµµόρφωση των υπόχρεων παροχέων µε τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Απόφαση 
υποβάλλονται στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθµίσεως 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΡΤΤ) ο οποίος τις εξετάζει και 
δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις. 

(3) ∆υνάµει του εδαφίου (γ) του άρθρου 21 του Νόµου, και χωρίς 
περιορισµό των άλλων κυρώσεων που µπορεί να προβλέπει ο Νόµος, 
οι δυνάµει αυτού εκδιδόµενοι Κανονισµοί και ∆ιατάγµατα ή η άδεια 
του ενδιαφερόµενου Οργανισµού, ο Επίτροπος µπορεί να επιβάλει 
διοικητικό πρόστιµο µέχρι Λ.Κ. 100.000 (εκατό χιλιάδες) και σε 
περίπτωση επανάληψης της παράβασης ύψους µέχρι Λ.Κ. 200.000 
(διακόσιες χιλιάδες) κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού 9 των περί 
Συλλογής Πληροφοριών και επιβολής ∆ιοικητικού Προστίµου 
Κανονισµών (Κ.∆.Π. 328/2003) σε κάθε Οργανισµό που παραβιάζει 
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που ορίζονται στη παρούσα 
Απόφαση. 

Τροποποιήσεις / 
Συµπληρώσεις. 

13. (1) Ο Επίτροπος δύναται µε Απόφαση του να τροποποιεί και/ή να 
συµπληρώνει την παρούσα Απόφαση. Για την τροποποίηση ή 
συµπλήρωση της παρούσας Απόφασης, ο ΕΡΤΤ δύναται να προβαίνει 
σε διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, ιδίως τους 
παροχής τηλεπικοινωνιακών δικτύων και/ή υπηρεσιών και τους 
εκπροσώπους των καταναλωτών ή χρηστών. 

(2) Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις 
στον ΕΡΤΤ για την τροποποίηση ή συµπλήρωση της παρούσας 
Απόφασης. Ο Επίτροπος εξετάζει τις υποβληθείσες προτάσεις και 
δύναται να προβεί σε διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Οι 
όποιες προτάσεις υποβληθούν δεν είναι δεσµευτικές για τον 
Επίτροπο. 

 
Έναρξη ισχύος 14. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την ηµεροµηνία λήψεως αυτής. 
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Παράρτηµα I 
(άρθρο 6 (1) Απόφασης) 

 
∆ιαδικασίες παροχής της Φορητότητας Αριθµών 

 
 
 
 

1

Ενηµέρωση
συνδροµητή
(Π. ∆έκτης) / 
Subscriber
notification

(Recipient)

Εκκίνηση /
Start

Αίτηση για
Φορητότητα
(Π.∆έκτης)/ 

Porting
Application
(Recipient)

Έλεγχος
αίτησης

(Π.∆έκτης) /
Reviewing of
application
(Recipient)

Ελλειπή
στοιχεία

(Π. ∆έκτης /
Missing info
(Recipient)

Αποστολή αίτησης
στον Π. ∆ότη / 
Application sent

to Donor 
1.5

Έλεγχος αίτησης 
(Π. ∆ότης) / 
Reviewing of
application

(Donor)

Not 
Ok

Ok

Not
Ok

Απόρριψη
αίτησης
(∆ότης) /
Request
rejected
(Donor)

Αποδοχή 
Αίτησης 

(Π. ∆ότης) /
Acceptance of

application
(Donor)

Ενηµέρωση
Π. ∆έκτη

(Π. ∆ότης) /
Notification

of Recipient 
(Donor)

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ
(ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ) / PORTING REQUEST ACCEPTANCE / REJECTION

PROCEDURE (INTERIM SOLUTION)

Τέλος /
End

1.1

1.2

1.3

Ok

1.6

1.7

1.8

Ακύρωση
Αίτησης

(συνδροµητής) /
Cancellation of

Request for 
Porting

(subscriber) 1.9

Delivery 
within 
2 days

Απόρριψη
αίτησης/
Request
Rejected

Yes
No

1.4

1.4

Ενηµέρωση
συνδροµητή
(Π. ∆έκτης) / 
Subscriber
notification

(Recipient)
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Ενδιάµεση Λύση 
 

∆ιαδικασία Αποδοχής /  Απόρριψης  αίτησης Φορητότητας. 
 
 

 
No. 

 
Τίτλος 

 
Περιγραφή  

 
Παροχέας 

 
Παραρτήµατα 
 

1.1 Αίτηση 
Φορητότητας  

Ο Συνδροµητής, ο οποίος επιθυµεί να µεταφέρει τον αριθµό  του, πρέπει να υποβάλει σχετική 
αίτηση σε εξουσιοδοτηµένο από τον Παροχέα ∆έκτη σηµείο πώλησης.  
 
Ο Συνδροµητής, µαζί µε την αίτηση για φορητότητα πρέπει να προσκοµίσει τα πιο κάτω 
υποστηρικτικά  η / και νοµικά έγγραφα:  
Για φυσικά πρόσωπα, α) Για ηµεδαπούς, αντίγραφο ταυτότητας, για αλλοδαπούς, αντίγραφο 
∆ιαβατηρίου, και β) τελευταίος λογαριασµός του αριθµού για τον οποίο υποβάλλεται αίτηση για 
Φορητότητα 
Για νοµικά πρόσωπα, α) Το πιστοποιητικό εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών, β) ο τελευταίος 
λογαριασµός του αριθµού για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση για Φορητότητα, και γ) 
πιστοποιητικό εξουσιοδότησης του υπογράφοντα της αίτησης ή αντίγραφο του πιστοποιητικού 
µετόχων στο οποίο να αναγράφεται το όνοµα του υπογράφοντα της αίτησης. 
 
Στην περίπτωση όπου ο Συνδροµητής επιθυµεί να µεταφέρει περισσοτέρων του ενός αριθµού, αυτό 
είναι δυνατό χρησιµοποιώντας την ίδια αίτηση επισυνάπτοντας δεύτερη σελίδα (η οποία να 
υπογράφεται επίσης) µε τις σχετικές λεπτοµέρειες των συνδέσεων του αριθµού για Φορητότητα.  
 
Ο Συνδροµητής δύναται να χρεώνεται από τον Παροχέα ∆έκτη ξεχωριστά για κάθε φορητό αριθµό. 

∆έκτης 
 

Αίτηση για 
Φορητότητα 
Παράρτηµα A 

1.2 Έλεγχος της 
αίτησης από 
τον Παροχέα 
∆έκτη  

Ο Παροχέας ∆έκτης ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα της αίτησης ως επίσης και τα 
υποστηρικτικά και νοµικά έγγραφα που προσκοµίσθηκαν από τον Συνδροµητή.  

∆έκτης 
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1.3 Ελλιπής/ 
Λανθασµένες 
πληροφορίες 

Στην περίπτωση όπου η αίτηση δεν είναι ορθά συµπληρωµένη η ένα από τα υποστηρικτικά 
έγγραφα δεν έχει προσκοµιστεί ή είναι λανθασµένο τότε η αίτηση δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή από 
τον Παροχέα ∆έκτη.  

∆έκτης 
 

 

1.4 Ενηµέρωση 
Συνδροµητή 

Ο Παροχέας ∆έκτης είναι υπόχρεος να ενηµερώνει ανάλογα τον Συνδροµητή ώστε αυτός να 
υποβάλει τις αναγκαίες ελλιπής πληροφορίες η έγγραφα για συµπλήρωση της αίτησης. 
 
Ο Συνδροµητής έχει υποχρέωση να υποβάλει τις πληροφορίες η τα έγγραφα που του ζητήθηκαν 
µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες. Στην περίπτωση όπου οι πιο πάνω πληροφορίες η έγγραφα δεν 
υποβληθούν µέσα στο χρονικό πλαίσιο των δύο (2) εργάσιµων ηµερών, η αίτηση απορρίπτεται από 
τον Παροχέα ∆έκτη και ο συνδροµητής ενηµερώνεται ανάλογα.  

∆έκτης  
 

Ώρες αποδοχής 
αιτήσεων: ∆ευτέρα – 
Παρασκευή  
8:00 – 14:00 

1.5 Αποστολή 
αίτησης στον 
Παροχέα ∆ότη 
 
 

Οι αιτήσεις παραδίνονται δια χειρός, στον Παροχέα ∆ότη, µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, από 
την ηµεροµηνία υποβολής τους από τον Συνδροµητή.  Ο Παροχέας ∆έκτης υποχρεούται να 
παραδίνει στο Παροχέα ∆ότη σε σφραγισµένο φάκελο την/τις πρωτότυπες αίτηση/εις µαζί µε όλα τα 
υποστηρικτικά έγγραφα.  Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από δύο αντίγραφα της 
Συγκεντρωτικής Κατάστασης Αιτήσεων.  Η Συγκεντρωτική Κατάσταση Αιτήσεων θα αποστέλλεται 
και ηλεκτρονικά σε συγκεκριµένη διεύθυνση την οποία θα ορίζει ο Παροχέας ∆ότης. 
 
Η παράδοση των αιτήσεων θα πρέπει να γίνεται σε διεύθυνση και τµήµα το οποίο θα καθορίζεται 
από τον ∆ότη, µεταξύ 10:00 – 12:00, ∆ευτέρα – Παρασκευή. 
 
Κατά την παράδοση της προαναφερόµενης Κατάστασης, ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος του 
Παροχέα ∆ότη έχει υποχρέωση να επιβεβαιώνει ότι όλες οι αιτήσεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτή 
έχουν συµπεριληφθεί.  Μετά τον έλεγχο και την επιβεβαίωση ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος 
υπογράφει τα δύο αντίγραφα της Κατάστασης και επιστρέφει στον Παροχέα ∆έκτη το ένα από αυτά 
σε σφραγισµένο φάκελο.  
Η ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης θα καθορίζεται ως η ηµεροµηνία που έχει ληφθεί από τον 
παροχέα ∆ότη όπως υπογράφεται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Αιτήσεων. 

∆έκτης 
προς ∆ότη 
 

Συγκεντρωτική 
Κατάσταση 
Αιτήσεων: 
Παράρτηµα B 

1.6 Έλεγχος 
αίτησης από 
τον ∆ότη 

Οι αιτήσεις θα ελέγχονται ώστε να εξακριβωθεί και να επιβεβαιωθεί η ταύτιση των πληροφοριών 
που παρέχονται από το Συνδροµητή µε τις πληροφορίες οι οποίες είναι καταχωρηµένες στη βάση 
δεδοµένων του Παροχέα ∆ότη.  Περαιτέρω έλεγχος θα γίνεται ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο 

∆ότης 
 

Πίνακας λόγων 
απόρριψης αίτησης: 
Παράρτηµα Γ    
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υπάρχουν λόγοι απόρριψης της αίτησης. 
 
Σηµείωση:  Σε περίπτωση όπου υπάρχει αριθµός αιτήσεων πέραν του µέγιστου αριθµού αιτήσεων 
που µπορούν να διεκπεραιωθούν από τον Παροχέα ∆ότη σε µία εργάσιµη ηµέρα, τότε ο Παροχέας 
∆ότης υποχρεούται να ενηµερώσει τον Επίτροπο ανάλογα.  Ο Επίτροπος δύναται να επιτρέψει 
απόκλιση όσον αφορά τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτήσεων. 

1.7 Αποδοχή της 
αίτησης από το 
∆ότη 

Μέσα στο χρονικό πλαίσιο των δύο (2)εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της 
αίτησης ο Παροχέας ∆ότης δύναται να αποστείλει στον Παροχέα ∆έκτη έγγραφη αποδοχή της 
αίτησης για φορητότητα.  Η µη αποστολή έγγραφης αποδοχής από τον Παροχέα ∆ότη προς τον 
Παροχέα ∆έκτη µέσα στο χρονικό πλαίσιο των δύο (2) εργάσιµων ηµερών θα θεωρηθεί ως 
σιωπηρή αποδοχή της αίτησης.  Στην περίπτωση όπου η αποδοχή της αίτησης είναι γραπτή  θα 
γίνεται συµπληρώνοντας το έντυπο «Κατάσταση Αιτήσεων» και αποστέλλοντας το ηλεκτρονικά και 
µε τηλεοµοιότυπο σε διεύθυνση και αριθµό ο οποίος θα καθορίζεται από τον Παροχέα ∆έκτη. 

∆ότης 
 

Συγκεντρωτική 
Κατάσταση 
Αιτήσεων: 
Παράρτηµα B 
 

1.8 Απόρριψη της 
αίτησης από το 
∆ότη 

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο Παροχέας ∆ότης υποχρεούται να ενηµερώσει τον 
Παροχέα ∆έκτη για την απόφαση του µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία 
παραλαβής της σχετικής αίτησης.  Η ενηµέρωση θα γίνεται γραπτώς συµπληρώνοντας το έντυπο 
«Κατάσταση Αιτήσεων» και αποστέλλοντας το ηλεκτρονικά και µε τηλεοµοιότυπο σε διεύθυνση και 
αριθµό ο οποίος θα καθορίζεται από τον Παροχέα ∆έκτη.  Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η 
πρωτότυπη αίτηση θα αποστέλλεται δια χειρός στον Παροχέα ∆έκτη.   Ο Παροχέας ∆ότης έχει το 
δικαίωµα να διατηρεί αντίγραφο της σχετικής αίτησης. 

∆ότης 
 

Συγκεντρωτική 
Κατάσταση 
Αιτήσεων: 
Παράρτηµα B 
 
Κατάλογος λόγων 
απόρριψης αίτησης: 
Παράρτηµα Γ    

1.9 Ακύρωση 
αίτησης για 
φορητότητα  

Ο συνδροµητής έχει το δικαίωµα να ακυρώσει την αίτηση του για φορητότητα µέσα σε δύο (2) 
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 
 
Σε περίπτωση όπου ο Παροχέας ∆έκτης έχει ήδη αποστείλει την αίτηση στο Παροχέα ∆ότη, τότε ο 
Παροχέας ∆έκτης υποχρεούται να ενηµερώσει τον Παροχέα ∆ότη ανάλογα συµπληρώνοντας και 
αποστέλλοντας δια χειρός το σχετικό έντυπο στο οποίο πρέπει να επισυνάπτεται η πρωτότυπη 
αίτηση ακύρωσης του συνδροµητή.  Το έντυπο θα αποστέλλεται επίσης ηλεκτρονικά/ ή και µε 
τηλεοµοιότυπο στον Παροχέα ∆ότη.  

∆έκτης 
 

Αίτηση Ακύρωσης :   
Παράρτηµα ∆ 
Συγκεντρωτική 
Κατάσταση Άκυρων 
Αιτήσεων : 
Παράρτηµα Ε 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ  
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Ελάχιστο Περιεχόµενο Αίτησης για Φορητότητα Αριθµού 
 

Α.  Πληροφορίες Συνδροµητή 
Φυσικό Πρόσωπο Νοµικό Πρόσωπο 

• Ονοµατεπώνυµο∗ • Όνοµα Νοµικού Προσώπου ∗ 
• Αριθµός Ταυτότητας για ηµεδαπούς∗ • Αριθµός Εγγραφής∗ 
• Αριθµός ∆ιαβατηρίου για αλλοδαπούς∗ • Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος∗ 
 Τηλέφωνο Επικοινωνίας • Πρόσωπο Επικοινωνίας 
 Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση • Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

 • Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση 

Β.  Στοιχεία τηλεφωνικής σύνδεσης  (Υπηρεσία, Αριθµός και Παροχέας ∆ότης) ∗ 
• Σύνδεση ∆∆ΣΤ / PSTN (∆ηµόσιο ∆ίκτυο Σταθερής Τηλεφωνίας) 
• Πρόσβαση Βασικού Ρυθµού/ BRA,  ΨΗ∆ΕΥ (Ψηφιακό ∆ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών),  
                  (Πιλοτικός Αριθµός/ Pilot & Πολλαπλοί Συνδροµητικοί Αριθµοί/ MSN) 
• Πρόσβαση Πρωτεύοντα Ρυθµού/ PRA,  ΨΗ∆ΕΥ (Ψηφιακό ∆ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών) 
                   ( Πιλοτικός Αριθµός / Pilot & Αριθµοί ∆ιεπιλογής Εισόδου / DID) 
• Μη γεωγραφικός αριθµός (βλέπε σηµείωση 3 πιο κάτω) 
• Κινητός Αριθµός  

1. συνδροµητική 
           ( MSISDN, Τηλεοµοιότυπο, ∆εδοµένα) 
2. προπληρωµένη 
            ( MSISDN, Τηλεοµοιότυπο, ∆εδοµένα) 

Γ. ∆ήλωση Συνδροµητή∗  
∆ηλώνω ότι είµαι συνδροµητής αυτής πιο πάνω εταιρείας και υπηρεσίας.  Εξουσιοδοτώ [∆ΕΚΤΗΣ] να προβεί σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διακοπεί η πιο πάνω υπηρεσία και να µεταφερθεί ο αριθµός µου από την 
[∆ΟΤΗΣ] στην [∆ΕΚΤΗΣ].  Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις πους αναγράφονται στο πίσω 
µέρος της αίτησης αυτής.  
 
• Ηµεροµηνία υποβολής αίτησης 
• Υπογραφή συνδροµητή ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου υπογραφή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου 

  
∆.  ∆ήλωση Παροχέα ∆έκτη∗  

Επιβεβαιώνοµε την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών οι οποίες αναγράφονται στην αίτηση.  Οι 
πληροφορίες υποστηρίζονται από τα έγγραφα το οποία έχουν προσκοµιστεί από τον Συνδροµητή.  

  



 • Αριθµός αναφοράς αίτησης 
• Ηµεροµηνία υποβολής αίτησης 
• Ηµεροµηνία αποστολής αίτησης στον Παροχέα ∆ότη 
• Όνοµα εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου 
• Υπογραφή  
• Επίσηµη σφραγίδα ∆έκτη   

Ε.  Πληροφορίες Παροχέα ∆ότη ∗ 
• Αριθµός αναφοράς αίτησης 
• Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης από τον Παροχέα ∆έκτη 
• Όνοµα εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου 
• Υπογραφή  
• Επίσηµη σφραγίδα ∆ότη 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σηµείωση:  

 
1. Τα στοιχεία µε αστερίσκο είναι υποχρεωτικά και επιβάλλεται να συµπληρωθούν από το Συνδροµητή, Παροχέα ∆έκτη και Παροχέα ∆ότη. 
2. Τα πιο πάνω στοιχεία αποτελούν το ελάχιστο περιεχόµενο της αίτησης.  Η τελική µορφή της αίτησης θα διαµορφωθεί  από τους παροχείς. 
3. Όταν Μη Γεωγραφικός αριθµός σχετίζεται µε Συνδροµητικό/ούς αριθµό/ούς (Directory Number/s), τότε όλοι οι σχετιζόµενοι αριθµοί (ο Μη Γεωγραφικός και οι 

Συνδροµητικοί) θα πρέπει να ανήκουν στο ίδιο δίκτυο.  
 Βασιζόµενοι στα πιο πάνω, για την εισαγωγή της ενδιάµεσης λύσης για Φορητότητα αριθµών, οι Παροχείς  θα πρέπει να θεωρήσουν ότι Μη Γεωγραφικός αριθµός 

δύναται να µεταφερθεί ανεξάρτητα από τον/τους Συνδροµητικό/ούς αριθµό/ούς µε τους οποίους σχετίζεται , και ο ∆έκτης θα πρέπει να σχετίσει τον αριθµό αυτό µε 
Συνδροµητικό αριθµό/ούς που ανήκει/ουν στο ίδιο του το δίκτυο  (ανεξάρτητα εάν ο αριθµός αυτός ανήκε αρχικά στο δίκτυο του η µεταφέρθηκε από άλλο δίκτυο) 

 Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που Συνδροµητικός αριθµός/οί σχετίζονται µε Μη Γεωγραφικό αριθµό που πρόκειται να µεταφερθεί, τότε η σχέση µεταξύ των αριθµών 
αυτών θα πρέπει να διακοπεί.                  
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ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ  

ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ 
(Επισυνάπτεται στο πίσω µέρος της αίτησης για Φορητότητα Αριθµών) 

 
1. Μετά από εξέταση της αίτησηs, [όνοµα Παροχέα ∆έκτη, “από τούδε και στο εξής καλούµενος ∆έκτης”] αναλαµβάνει σε συνεργασία µε [όνοµα Παροχέα ∆ότη, “ από τούδε και στο εξής 

καλούµενος  ∆ότης”], να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προωθήσει και εκτελέσει το αίτηµα για φορητότητα αριθµού. 
 
2. Κάθε Συνδροµητής ο οποίος αιτείται φορητότητας αριθµού έχει το δικαίωµα να ακυρώσει την αίτηση αυτή χωρίς οποιαδήποτε οικονοµική επιβάρυνση µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την 

ηµέρα που ο Συνδροµητής υπέβαλε την αίτηση στο ∆έκτη. 
 
3. Αν το αίτηµα για ακύρωση γίνει µετά το πέρας των δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης τότε, ο Συνδροµητής δύναται θα επωµιστεί τέλος ακύρωσης του ύψους των 

Λ.Κ. Χ.    
 
4. Η φορητότητα αριθµών ενεργοποιείται µέσα σε διάστηµα δέκα τεσσάρων (14) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε η αίτηση στον ∆έκτη. Σε  περίπτωση καθυστέρησης 

πέραν του διαστήµατος αυτού, ο ∆έκτης ενηµερώνει ανάλογα τον Συνδροµητή. Ο ∆ότης διατηρεί το δικαίωµα του να απορρίψει την αίτηση φορητότητας αριθµού αν συντρέχει ένας εκ των λόγων 
απόρριψης αυτής. 

 
5. Στην περίπτωση όπου κάποιο υποχρεωτικό στοιχείο  δεν είναι συµπληρωµένο ή ορθό  ή δεν συνάδει πλήρως µε τις πληροφορίες που έχει ο ∆ότης στη διάθεση του, η αίτηση µπορεί να 

απορριφθεί από τον ∆ότη. 
 
6. Ο ∆έκτης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες δεν παρέχονται στην αίτηση, από τον Συνδροµητή. 
  
7. Στην περίπτωση όπου  η αίτηση απορριφθεί ή ακυρωθεί, τότε χρειάζεται νέα αίτηση.  
 
8. Η παροχή φορητότητας αριθµού σηµαίνει τον τερµατισµό υφιστάµενης υπηρεσίας από τον ∆ότη, η οποία σχετίζεται µε τον αριθµό που µεταφέρεται, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των 

ευκολιών που παρέχονται µαζί µε αυτή την υπηρεσία, εικοσιτέσσερις (24) ώρες µετά τη µεταφορά του αριθµού ή σαράντα οκτώ (48) ώρες µετά την επανενεργοποίηση της αρχικής σύνδεσης, αν 
υπάρχει αίτηµα για επανενεργοποίηση, όπως περιγράφεται στη παράγραφο 12, πιο κάτω. 

 
Η ύπαρξη συµβολαίου µεταξύ του ∆ότη και του Συνδροµητή, που σχετίζεται µε την υπηρεσία που αναφέρεται στην παράγραφο 8 πιο πάνω, δεν συνιστά εύλογη αιτία για άρνηση ή 
καθυστέρηση της αποδοχής της αίτησης για φορητότητα από τον ∆ότη. Ο τερµατισµός υφιστάµενου συµβολαίου µε τον ∆ότη δεν απαλλάσσει το Συνδροµητή από τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν για καταβολή οποιονδήποτε τελών καταβλητέων στον ∆ότη ή για εκπλήρωση όποιων άλλων υποχρεώσεων απορρέουν από το Συµβόλαιο µε το ∆ότη.       

  
9. Αν ο Συνδροµητής έχει διακόψει την υπηρεσία για την οποία αιτείται φορητότητας, πριν από την αίτηση του αυτή, η αίτηση θα απορριφθεί. 
  
10. Αν ο ∆έκτης αποτύχει να µεταφέρει την αίτηση για φορητότητα στο ∆ότη µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, από την ηµέρα που ο Συνδροµητής υπέβαλε την αίτηση, η αίτηση απορρίπτεται από 

το ∆ότη. 
 
11. Αν ο ∆ότης παραλάβει πέραν της µίας αίτησης για µεταφορά ίδιου αριθµού, ίδιου Συνδροµητή, από περισσότερους ∆έκτες, και οι οποίες έχουν ίδια υπογραφεί την ίδια ηµεροµηνία, τότε όλες οι 

αιτήσεις απορρίπτονται και ο Συνδροµητής ενηµερώνεται από τους ∆έκτες. 
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12. Κατά τη διάρκεια των πρώτων είκοσι-τεσσάρων ωρών (24) που ακολουθούν τη  µεταφορά του αριθµού, ο ∆ότης οφείλει να είναι σε θέση να επανενεργοποιήσει την αρχική σύνδεση µέσα σε 
εξήντα (60) λεπτά από την ώρα που υποβάλλεται ένα τέτοιο αίτηµα από τον ∆έκτη, αν προκύψει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβληµα µε τη µεταφορά του αριθµού. Η διάρκεια ισχύς της 
επανενεργοποίησης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των σαράντα οκτώ (48) ωρών.  

 
13. Ο ∆ότης θα χρεώσει τον Συνδροµητή για οποιεσδήποτε υπηρεσίες του προσφέρει κατά τη διάρκεια της προσωρινής επανενεργοποίησης της συνδροµής του, σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της συνδροµής που υπήρχε πριν την απενεργοποίηση από το ∆ότη.  
 
14. Αν η ανικανότητα του ∆έκτη να ενεργοποιήσει τον µεταφερόµενο αριθµό συνεχίζεται για περισσότερες από σαράντα οκτώ (48) ώρες από το αίτηµα για επανενεργοποίηση, όπως η παράγραφος 

12 πιο πάνω περιγράφει, ο Συνδροµητής µπορεί να επιλέξει είτε να παραµείνει µε τον ∆έκτη µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, είτε να τερµατίσει την υπηρεσία µε τον ∆έκτη και που 
σχετίζεται µε τον µεταφερόµενο αριθµό και να αποταθεί σε άλλο Παροχέα για σύνδεση. 

 
15. Τα προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή τα οποία δίνονται σε αυτή την αίτηση δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο λόγο, χωρίς τη συγκατάθεση του Συνδροµητή, εκτός 

από αυτό για τους σκοπούς της µεταφοράς του αριθµού. Τέτοια πληροφορία φυλάσσεται και επεξεργάζεται από τον ∆έκτη, µόνο για το σκοπό της φορητότητας του αριθµού. 
 
16. Ο Συνδροµητής µε την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συγκατατίθεται και δέχεται ότι ο ∆έκτης φυλάσσει διατηρεί και επεξεργάζεται αρχείο (ηλεκτρονικό ή άλλο) το οποίο περιέχει τα 

προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
[Επιστολόχαρτο εταιρείας]                 
   [Ηµεροµηνία και Αριθµός Αναφοράς] 
 
Σηµείωση:  Η πιο κάτω κατάσταση γίνεται µε σκοπό τον έλεγχο της διαδικασίας µεταφοράς αριθµού. 
 

Α/Α 
Αριθµός 
Αναφοράς 
Αίτησης4 

Ονοµατεπώνυµο 
Συνδροµητή ή Όνοµα 
Νοµικής οντότητας5  

Αριθµός για 
Φορητότητα6 

Λήφθηκε 
Ναι/ Όχι7  

Αποδοχή 
Αιτήµατος8 

Απόρριψη 
Αιτήµατος9 

Κωδικός 
Απόρριψης10  

Λεπτοµέρειες 
Απόρριψης11 

Αριθµός 
Αναφοράς 
∆ότη12 

   

 Συνολικός Αριθµός Αιτήσεων       

       
          
          
          
          
          
          
          

 
                                                 
4 Να συµπληρωθεί από το ∆έκτη 
5 Να συµπληρωθεί από το ∆έκτη 
6 Να συµπληρωθεί από το ∆έκτη 
7 Να συµπληρωθεί από το ∆έκτη (για σκοπούς επαλήθευσης) 
8 Να συµπληρωθεί από το ∆ότη (για σκοπούς θεώρησης) 
9 Να συµπληρωθεί από το ∆ότη (για σκοπούς θεώρησης) 
10 Να συµπληρωθεί από το ∆ότη (για σκοπούς θεώρησης) 
11 Να συµπληρωθεί από το ∆ότη (για σκοπούς θεώρησης) 
9 Να συµπληρωθεί από το ∆ότη (για σκοπούς θεώρησης) 
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Παροχέας ∆έκτης 
Ονοµατεπώνυµο εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου: …………………………….. 
Χώρος, Ηµεροµηνία, Ώρα Αποστολής:  …………………………….. 
Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου: …………………………...... 
Επίσηµη σφραγίδα:     ……………………………... 
 
Παροχέας ∆ότης 
Ονοµατεπώνυµο εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου: …………………………….. 
Χώρος, Ηµεροµηνία και Ώρα Αποστολής: …………………………….. 
Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου: …………………………….. 
Επίσηµη σφραγίδα ∆ότη:    …………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παραθέτει τους λόγους απόρριψης της αίτησης για φορητότητα. 
 
 

Κωδικός Περιγραφή 
 

ΑΠ01 Υπάρχει σε διαδικασία υφιστάµενο αίτηµα για φορητότητα αριθµού του ίδιου αριθµού και/ ή 
ίδιας σύνδεσης, από άλλο Παροχέα ∆έκτη (η νέα αίτηση απορρίπτεται) 

ΑΠ02 Το όνοµα ή επίθετο του συνδροµητή απουσιάζουν ή είναι λανθασµένα∗ 
ΑΠ03 Ο αριθµός ταυτότητας η διαβατηρίου του συνδροµητή απουσιάζει ή είναι λανθασµένος 
ΑΠ04 Το όνοµα της νοµικής οντότητας απουσιάζει ή είναι λανθασµένο 
ΑΠ05 Ο αριθµός εγγραφής της νοµικής οντότητας απουσιάζει ή είναι λανθασµένος 
ΑΠ06 Η σύνδεση για την οποία γίνεται η αίτηση για φορητότητα έχει αποκοπεί πριν από το 

αίτηµα για φορητότητα 
ΑΠ07 Παράληψη του Παροχέα ∆έκτη  να αποστείλει την αίτηση για φορητότητα στον ∆ότη δύο (2) 

εργάσιµες ηµέρες µετά την υποβολή της από το Συνδροµητή. 
ΑΠ08 Ο ∆ότης έλαβε την ίδια ηµεροµηνία από διαφορετικούς Παροχείς ∆έκτες αιτήσεις για 

φορητότητα οι οποίες αφορούν τον ίδιο συνδροµητή και αριθµό και έχουν την ίδια 
ηµεροµηνία υπογραφής. 

 
 
 
Σηµείωση: Σε περίπτωση που το όνοµα η το επίθετο του συνδροµητή δεν έχει καταχωρηθεί σωστά η ολόκληρο στις βάσεις δεδοµένων των Παροχέων, θα 
χρησιµοποιείται µια κοινή µέθοδος επαλήθευσης όπως δίνουν τα παραδείγµατα πιο κάτω: 
 
π.χ. Ανδρέας = Αντρέας 
 
π.χ. Χατζηστυλλή = Χατζηστυλή = Χ΄΄Στυλή      
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Ελάχιστο Περιεχόµενο Αίτησης Ακύρωσης για Φορητότητα Αριθµού 
 

Α.  Πληροφορίες Συνδροµητή 
Φυσικό Πρόσωπο Νοµικό Πρόσωπο 

• Ονοµατεπώνυµο∗ • Όνοµα Νοµικού Προσώπου∗  
• Αριθµός Ταυτότητας για ηµεδαπούς∗ • Αριθµός Εγγραφής∗ 
• Αριθµός ∆ιαβατηρίου για αλλοδαπούς∗ • Τηλέφωνο Επικοινωνίας 
• Τηλέφωνο Επικοινωνίας • Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος* 
• Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση • Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση 
 • Πρόσωπο Επικοινωνίας 

Β.  Στοιχεία Τηλεφωνικής Σύνδεσης (Υπηρεσία, Αριθµός και Παροχέας ∆ότης) ∗ 
• Σύνδεση ∆∆ΣΤ / PSTN (∆ηµόσιο ∆ίκτυο Σταθερής Τηλεφωνίας) 
• Πρόσβαση Βασικού Ρυθµού / BRA  ΨΗ∆ΕΥ (Ψηφιακό ∆ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών),  
                   (Πιλοτικός / Pilot & Πολλαπλοί Συνδροµητικοί Αριθµοί/ MSN) 
• Πρόσβαση Πρωτεύοντα Ρυθµού / PRA  ΨΗ∆ΕΥ (Ψηφιακό ∆ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών) 
                   (Πιλοτικός / Pilot & Αριθµοί ∆ιεπιλογής Εισόδου / DID) 
• Μη γεωγραφικός αριθµός 
• Κινητός Αριθµός 

1. συνδροµητική 
           ( MSISDN, Τηλεοµοιότυπο, ∆εδοµένα) 

 
2. προπληρωµένη 
            ( MSISDN, Τηλεοµοιότυπο, ∆εδοµένα) 

Γ. ∆ήλωσης Συνδροµητή∗  
Με την παρούσα δηλώνω ότι επιθυµώ να ακυρώσω την αίτηση µου για φορητότητα του(ς) πιο πάνω αριθµού(ούς). 
Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι αναγράφονται στο πίσω µέρος της αίτησης αυτής. 

• Ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος ακύρωσης 
• Υπογραφή 

∆. ∆ήλωση ∆έκτη∗ 
∆ηλώνουµε ότι αποδεχόµαστε το παρόν αίτηµα για ακύρωση φορητότητας του πιο πάνω αριθµού. 
Επιβεβαιώνοµε την ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών οι οποίες αναγράφονται στην αίτηση οι οποίες 
υποστηρίζονται από τα έγγραφα τα οποία έχουν προσκοµιστεί από τον Συνδροµητή. 
• Αριθµός αναφοράς αιτήµατος για ακύρωση 
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• Αριθµός αναφοράς αίτησης 
• Ηµεροµηνία υποβολής αιτήµατος για ακύρωση 
• Όνοµα εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου 
• Υπογραφή 
• Επίσηµη σφραγίδα ∆έκτη   

Ε.  Πληροφορίες ∆ότη ∗ 
• Ηµεροµηνία παραλαβής 
• Όνοµα εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου 
• Υπογραφή 
• Επίσηµη σφραγίδα ∆ότη 

 
 
 
 
 
 
Σηµειώσεις: 
 

1. Τα στοιχεία µε αστερίσκο είναι υποχρεωτικά και επιβάλλεται να συµπληρωθούν από το συνδροµητή, δέκτη και δότη. 
2. Τα πιο πάνω στοιχεία αποτελούν το ελάχιστο περιεχόµενο της αίτησης.  Η τελική αίτηση θα πρέπει να ετοιµαστεί από τους παροχείς.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ TERMS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ  

ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ 
(Επισυνάπτεται στο πίσω µέρος της αίτησης για Ακύρωση Φορητότητας Αριθµών) 

 
1. Μετά από αίτηµα του Συνδροµητή και µετά από επανεξέταση των πληροφοριών της παρούσας αίτησης για ακύρωση, ο ∆έκτης αναλαµβάνει να ακυρώσει την διαδικασία για µεταφορά του 

αριθµού του. 
 
2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Συνδροµητής επιθυµεί να ακυρώσει την αίτηση του µετά τις δύο (2) πρώτες εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που παράδωσε την αίτηση στο ∆έκτη, 

δύναται να χρεωθεί  τέλη ακύρωσης ύψους Λ.Κ. Χ.   
 
3. Για µεταφορά του αριθµού εκ νέου, χρειάζεται υποβολή νέας αίτησης.    
 
4. Τα προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή τα οποία δίνονται σε αυτή την αίτηση δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο λόγο, χωρίς τη συγκατάθεση του Συνδροµητή, εκτός 

από αυτό για τους σκοπούς της µεταφοράς του αριθµού. Τέτοια πληροφορία φυλάσσεται και επεξεργάζεται από τον ∆έκτη, µόνο για το σκοπό της φορητότητας του αριθµού.  
 
5. Ο Συνδροµητής µε την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συγκατατίθεται και δέχεται ότι ο ∆έκτης φυλάσσει διατηρεί και επεξεργάζεται αρχείο (ηλεκτρονικό ή άλλο) το οποίο περιέχει τα 

προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΆΚΥΡΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
 
[ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ]     [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ] 
Σηµείωση: 
Η πιο κάτω κατάσταση γίνεται µε σκοπό την ενηµέρωση του Παροχέα ∆ότη από τον Παροχέα ∆έκτη στην περίπτωση όπου ο συνδροµητής αιτήθηκε ακύρωση της 
αίτησης για φορητότητα αριθµού και έχει προηγηθεί η αποστολή της αίτησης από τον Παροχέα ∆έκτη στον Παροχέα ∆ότη.   Ο Παροχέας ∆έκτης συµπληρώνει και 
αποστέλλει δια χειρός στον Παροχέα ∆ότη την Συγκεντρωτική Κατάσταση Άκυρων Αιτήσεων, στην οποία επισυνάπτεται η πρωτότυπη αίτηση για ακύρωση της 
φορητότητας.  Η Κατάσταση αποστέλλεται επίσης και µε τηλεοµοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.  
  

Α/Α 
Αριθµός Αναφοράς 
Αίτησης για 
Φορητότητα13 

Αριθµός Αναφοράς Αιτήµατος για Ακύρωση Αίτησης 
για Φορητότητα14  

Ονοµατεπώνυµο Συνδροµητή (Φυσικό/ 
Νοµικό Πρόσωπο) 15 

Αριθµός για 
Φορητότητα16  

 

 Συνολικός Αριθµός Ακυρώσεων  

    
     
     
     
     
     
     
     

                                                 
13 Να συµπληρωθεί από το ∆έκτη 
14 Να συµπληρωθεί από το ∆έκτη 
15 Να συµπληρωθεί από το ∆έκτη 
16 Να συµπληρωθεί από το ∆έκτη 
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Παροχέας ∆έκτης 
Ονοµατεπώνυµο εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου:…………………………….. 
Χώρος, Ηµεροµηνία, Ώρα Αποστολής: ………………………………… 
Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου:……………………………. 
Επίσηµη σφραγίδα εταιρείας: ………………………………. 
 
Παροχέας ∆ότης 
Ονοµατεπώνυµο εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου:…………………………….. 
Χώρος, Ηµεροµηνία, Ώρα Αποδοχής: ………………………………… 
Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου:……………………………. 
Επίσηµη σφραγίδα εταιρείας: ………………………………. 
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1

Εκκίνηση /
Start

Ενεργοποίηση αίτησης
για Μεταφορά 
(Π. ∆έκτης) / 

Porting Application
Activated (Recipient)

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ (ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ) / 
PORTING ACTIVATION PROCEDURE (INTERIM SOLUTION)

Ενέργειες προετοιµασίας
Π. ∆έκτη και 

Π. ∆ότη για µεταφορά /
Preparatory actions
by Recipient and 
Donor for porting

Απενεργοποίηση
σύνδεσης Π. ∆ότη /

Deactivation of
Donor’s connection

2.8

Eνεργοποίηση
σύνδεσης Π. ∆έκτη /

Activation of
Recipient’s 
connection

Αίτηµα
Π. ∆έκτη για

επανενεργοποίηση /
Recipient’s request for

reactivation

Προθεσµία 
επενενεργοποίησης /

Duration of
reactivation 

2.1 2.2

Ετοιµότητα
Π. ∆ότη 

για µεταφορά /
Donor’s

readiness
for porting 

Ετοιµότητα
Π. ∆έκτη 

για µεταφορά /
Recipient’s
readiness

for porting

Όχι/ 
No

Όχι/ 
No

Ναι /
Yes

Ετοιµότητα
Μεταφοράς / 

Ready for 
Porting

2.4

2.3

2.12

2.9

Αναµονή / 
Hold

Αναµονή/ 
Hold

2.5

2.6

Νεκρός χρόνος
/ Dead time

Ενηµέρωση άλλων
Παροχέων ( Π.∆έκτης) /

Broadcast to other 
Operators (Recipient)2.2.7

2.10

Προσωρινή 
επανενεργοποίηση

(Π. ∆ότης)
/Temporary reactivation of 
initial connection (Donor)

2.11

Ετοιµότητα Π. ∆έκτη / Recipient ready

Πιθανές ενέργειες
συνδροµητή

/ Possible actions
by subscriber

Μη ετοιµότητα
Π. ∆έκτη

Recipient
not ready

2.13

2.8a

Παραλαβή SIM card
από συνδροµητή

(Π. ∆έκτης)
Subscriber το collect 

SIM card
(Recipient)

Notification
of subscriber

Τέλος /
End
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∆ιαδικασία Ενεργοποίησης Φορητότητας, Ενδιάµεση Λύση 
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Σηµείο Τίτλος Περιγραφή Παραρτήµατα  
2.1 Ενεργοποίηση 

αίτησης για µεταφορά 
Με την αποδοχή της αίτησης από τον Παροχέα ∆ότη, αρχίζει η διαδικασία Ενεργοποίησης 
της αίτησης.   Ο Παροχέας ∆έκτης είναι υπόχρεος να αποστείλει το Έντυπο 
Ενεργοποίησης µέσα σε 2 εργάσιµες ηµέρες στον Παροχέα ∆ότη ώστε να αρχίσουν οι 
διαδικασίες διεκπεραίωσης του αιτήµατος. Το Έντυπο Ενεργοποίησης της φορητότητας θα 
αποστέλλεται µε τηλεοµοιότυπο και ηλεκτρονικά στον Παροχέα ∆ότη.  
Με το πιο πάνω έντυπο ο Παροχέας ∆έκτης ενηµερώνει τον Παροχέα ∆ότη σχετικά µε: 
- την ώρα και ηµέρα της µεταφοράς (του αριθµού), 
- τις αναγκαίες πληροφορίες για την µεταφορά (π.χ. αριθµός δροµολόγησης κλπ). 
 

Έντυπο Ενεργοποίησης: 
Παράρτηµα A 
 
 

2.2 Ενέργειες 
προετοιµασίας 
Παροχέα ∆έκτη και 
Παροχέα ∆ότη για 
µεταφορά 

Η περίοδος προετοιµασία των δικτύων των Παροχέων ∆έκτη και ∆ότη (π.χ. ενηµέρωση 
πληροφοριών δροµολόγησης) µε σκοπό την ετοιµασία τους για την µεταφορά καθορίζεται 
ως εξής:  

 Για φορητότητα κινητών αριθµών, δύο (2) εργάσιµες ηµέρες που ακολουθούν 
την υποβολή του Εντύπου Ενεργοποίησης. 

 Για φορητότητα γεωγραφικών και µη γεωγραφικών αριθµών (εκτός από φορητότητα 
κινητών αριθµών), πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες που ακολουθούν την υποβολή του 
Εντύπου  Ενεργοποίησης    

 

2.3 Ετοιµασία Παροχέα 
∆ότη για µεταφορά   

Στην περίπτωση όπου ο Παροχέας ∆ότης δεν είναι έτοιµος για µεταφορά (βλέπε Λόγους 
Αναµονής , Παράρτηµα B) µέχρι το τέλος της περιόδου Προετοιµασίας, είναι υπόχρεος να 
αποστέλλει το Έντυπο Ενεργοποίησης, στον Παροχέα ∆έκτη µε σκοπό η διαδικασία να 
µείνει σε αναµονή.  
Στο Έντυπο Ενεργοποίησης, ο Παροχέας ∆ότης πρέπει να καθορίσει το λόγο που αιτείται 
αναµονή.   
Η περίοδος για την διαδικασία Αναµονής είναι δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, κατά την οποία 
περίοδο ο Παροχέας ∆ότης είναι υπόχρεος να καταβάλει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες 
ώστε να βρίσκεται σε ετοιµότητα για µεταφορά.  
Πριν η κατά τη λήξη της περιόδου Αναµονής, ο Παροχέας ∆ότης αποστέλλει το Έντυπο 
Ενεργοποίησης στον Παροχέα ∆έκτη για να τον ενηµερώσει για την ετοιµότητα του για 
µεταφορά και προτείνοντας νέα ηµέρα και ώρα  για την µεταφορά.  
Αν ο Παροχέας ∆ότης, στο τέλος της περιόδου Αναµονής , εξακολουθεί να µην είναι σε 
ετοιµότητα µεταφοράς, είναι υπόχρεος να ενηµερώσει µε ηλεκτρονικό µήνυµα ή 

Λόγοι Αναµονής: 
Παράρτηµα B 
 
Έντυπο Ενεργοποίησης: 
Παράρτηµα A 
 
 
 
 
 
 
Έντυπο Ενεργοποίησης: 
Παράρτηµα A 
 



τηλεοµοιότυπο τον Παροχέα ∆έκτη αιτιολογώντας τους λόγους της µη ετοιµότητας του για 
µεταφορά.  
Αν ο Παροχέας ∆έκτης είναι ικανοποιηµένος µε τους λόγους που δόθηκαν από τον 
Παροχέα ∆ότη, η αίτηση ακυρώνεται και ενηµερώνεται σχετικά ο συνδροµητής.  
Αν ο Παροχέας ∆έκτης δεν είναι ικανοποιηµένος µε τους λόγους που δόθηκαν από τον 
Παροχέα ∆ότη, η διαδικασία αναβάλλεται προσωρινά και ο Παροχέας ∆έκτης ενηµερώνει 
τον Επίτροπο σχετικά µε την διαφορά που έχει προκύψει. 

Έντυπο Ακύρωσης:  
Παράρτηµα ∆ 

2.3.α  Στην περίπτωση όπου υπάρχει καθυστέρηση πέραν των:  
 δύο (2) συν δύο (2) εργάσιµων ηµερών [2+2=4] για φορητότητα κινητών αριθµών 
 πέντε (5) συν δύο (2) εργάσιµες ηµέρες [5+2=7] για φορητότητα γεωγραφικών και 

µη γεωγραφικών αριθµών (εκτός από φορητότητα κινητών αριθµών)  
τότε ο Παροχέας ∆έκτης ενηµερώνει τον συνδροµητή για την καθυστέρηση. 

 

2.4 Ετοιµότητα Παροχέα 
∆έκτη για µεταφορά 
 

Στην περίπτωση όπου ο Παροχέας ∆έκτης δεν είναι έτοιµος για µεταφορά στο τέλος της 
περιόδου Προετοιµασίας, αποστέλλει το ¨Έντυπο Ενεργοποίησης στον Παροχέα ∆ότη 
για να τον ενηµερώσει ότι η διαδικασία είναι σε αναµονή.  
Ο Παροχέας ∆έκτης έχει στην διάθεση του δύο (2) εργάσιµες ηµέρες κατά τις οποίες πρέπει 
να  καταβάλει όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να είναι σε ετοιµότητα για µεταφορά.  
Στο έντυπο εκτέλεσης, ο Παροχέας ∆έκτης πρέπει να καθορίζει τον λόγο για διαδικασία της 
Αναµονής.   
Πριν η στη λήξη της περιόδου της Αναµονής, , ο Παροχέας ∆έκτης αποστέλλει το Έντυπο 
Ενεργοποίησης στον Παροχέα ∆ότη για να τον ενηµερώσει για την ετοιµότητα του για την 
µεταφορά και προτείνοντας νέα ηµέρα και ώρα για την µεταφορά. 
Στην περίπτωση που ο Παροχέας ∆έκτης δεν είναι έτοιµος για την µεταφορά στην λήξη  της 
περιόδου Αναµονής, αποστέλλει το Έντυπο Ακύρωσης στον Παροχέα ∆ότη για 
ενηµέρωση του ότι η µεταφορά / διαδικασία ακυρώνεται και ενηµερώνει σχετικά τον 
συνδροµητή.   
 

Λόγοι Αναµονής:  
Παράρτηµα B 
 
Έντυπο Ενεργοποίησης:  
Παράρτηµα Α 
 

 
 
 
 
 
Έντυπο Ακύρωσης:  
Παράρτηµα ∆ 

2.5 
 
Σηµείωση: 
Για 
φορητότητα 
γεωγραφικών 
και µη 
γεωγραφικών 
αριθµών 

Ετοιµότητα 
µεταφοράς 

Οι παροχείς αποστέλλουν το Έντυπο Ενεργοποίησης ενηµερώνοντας ο ένας τον άλλο για 
την ετοιµότητα τους για την µεταφορά.  
Στην περίπτωση όπου ο Παροχέας ∆ότης δεν αποστέλλει το σχετικό έντυπο µέσα στο 
διάστηµα των   

 πέντε (5) εργάσιµων ηµερών (για φορητότητα γεωγραφικών και µη γεωγραφικών 
αριθµών(εκτός από την φορητότητα κινητών αριθµών) 

 δύο (2) εργάσιµων ηµερών (για φορητότητα κινητών αριθµών),  
τότε αυτό θεωρείται από τον Παροχέα ∆έκτη ως σιωπηρή ετοιµότητα του Παροχέα ∆ότη 
για µεταφορά. 

Έντυπο Ενεργοποίησης 
Παράρτηµα A 
 
Βλέπε Όροι και 
Προϋποθέσεις της αίτησης 
στο Παράρτηµα Α της 
∆ιαδικασίας Αποδοχής / 
Απόρριψης    
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(εκτός από 
φορητότητα 
κινητών 
αριθµών), το 
σηµείο 2.6 
δεν ισχύει.   

Στο στάδιο αυτό ο Παροχέας ∆έκτης ενηµερώνει τον συνδροµητή για: 
- την ηµέρα και ώρα κατά την οποία µπορεί να αποκοµίσει την νέα SIM κάρτα του (για 

φορητότητα κινητών αριθµών), 
- την ώρα και ηµέρα µεταφοράς . 
 
Στο σηµείο αυτό όλες οι προετοιµασίες για την µεταφορά πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. 
Αυτό το σηµείο καθορίζεται ως το σηµείο µη επιστροφής για το συνδροµητή για ακύρωση 
της αίτησης για µεταφορά του αριθµού. 

2.6  
(ισχύει µόνο 
για 
Φορητότητα 
κινητών 
αριθµών) 

Παραλαβή νέας SIM 
κάρτας από 
συνδροµητή  

Την καθορισµένη ηµέρα και ώρα ο συνδροµητής λαµβάνει τη νέα SIM κάρτα του από τον 
Παροχέα ∆έκτη. 

 

2.7 Ενηµέρωση Παροχέα 
∆ότη και άλλων 
Παροχέων  

Ο Παροχέας ∆έκτης ενηµερώνει τον Παροχέα ∆ότη, τους άλλους Παρόχους και το ΓΕΡΤΤ 
σχετικά µε την µεταφορά του αριθµού, παρέχοντας τους πληροφορίες για την νέα 
δροµολόγηση, τον αριθµό για την µεταφορά , το όνοµα του Παροχέα ∆έκτη και Παροχέα 
∆ότη και την ηµέρα και ώρα της µεταφοράς µε µήνυµα που αποστέλλεται ηλεκτρονικά.  
Οι πληροφορίες θα αποστέλλονται µε ένα µήνυµα ενηµέρωσης που θα αποστέλλεται µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο καθηµερινά µεταξύ των ωρών 10:00-11:00 π.µ. 
Οι άλλοι Παροχείς θα πρέπει να ενηµερώνουν τα δίκτυα τους µέσα σε διάστηµα µιας (1) 
ώρας από την στιγµή της παραλαβής του µηνύµατος αυτού. 

 
 
 
 
Μήνυµα Ενηµέρωσης: 
Παράρτηµα E 

2.8 Απενεργοποίηση από 
Παροχέα ∆ότη 

Ο Παροχέας ∆ότης απενεργοποιεί την σύνδεση του συνδροµητή και αποστέλλει 
ηλεκτρονικό µήνυµα στον Παροχέα ∆έκτη για ενηµέρωση του. 

 

2.8a Νεκρός χρόνος Νεκρός χρόνος είναι ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ της απενεργοποίησης (της σύνδεσης 
του συνδροµητή) από τον Παροχέα ∆ότη και της ενεργοποίησης της νέας σύνδεσης από 
τον Παροχέα ∆έκτη. Αυτός ο χρόνος πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός και να µην 
υπερβαίνει τον µέσον όρο στις χώρες της Ε.Ε.  που είναι µία (1) ώρα. 

 

2.9 Ενεργοποίηση 
µεταφοράς από  
Παροχέα ∆έκτη 

Ο Παροχέας ∆έκτης ενεργοποιεί τον µεταφερόµενο αριθµό.   
Κατά τις εργάσιµες ηµέρες (∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή) από τις 10:00 και µέχρι τις 11:00, 
θα γίνεται η ενεργοποίηση µεταφοράς αριθµών.  

 

2.10 Αίτηµα Παροχέα 
∆έκτη για 
επανενεργοποίηση 

Ο Παροχέας ∆έκτης ζητά από τον Παροχέα ∆ότη την επανενεργοποίηση της αρχικής 
συνδροµής λόγω τεχνικού προβλήµατος. 

Έντυπο 
Επανενεργοποίησης:  
Παράρτηµα Γ  

2.11 Προσωρινή 
επανενεργοποίηση 

Ο Παροχέας ∆ότης επανενεργοποιεί την αρχική συνδροµή του συνδροµητή και ενηµερώνει 
τον Π. ∆έκτη.  

Έντυπο 
Επανενεργοποίησης:  



της αρχικής 
συνδροµής από τον 
Παροχέα ∆ότη 

Για τις πρώτες 24 ώρες που ακολουθούν την µεταφορά του αριθµού, Ο Παροχέας ∆ότης 
οφείλει να είναι σε θέση να επανενεργοποιήσει την αρχική συνδροµή µέσα σε διάστηµα 60 
λεπτών, µετά από αίτηµα του Παροχέα ∆έκτη, προκειµένου να αντιµετωπιστούν προσωρινά 
οποιαδήποτε τεχνικά προβλήµατα τυχόν προκύψουν κατά την µεταφορά του αριθµού.     
Ο Παροχέας ∆έκτης µε την παραλαβή του µηνύµατος επιβεβαίωσης της 
επανενεργοποίησης από τον Παροχέα ∆ότη, αποστέλλει µήνυµα στους άλλους Παροχείς 
για να τους ενηµερώσει να αγνοήσουν προσωρινά το µήνυµα ενηµέρωσης που τους είχε 
αρχικά αποσταλεί (περιγραφή στο σηµείο 2.7), καθώς ο συνδροµητής θα χρησιµοποιεί 
προσωρινά τις υπηρεσίες του Παροχέα ∆ότη.     

Παράρτηµα Γ 

2.12 ∆ιάρκεια 
Επανενεργοποίησης 

Η διάρκεια της επανενεργοποίησης δεν µπορεί να ξεπεράσει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες. 
Σε περίπτωση που το τεχνικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο Παροχέα ∆έκτης έχει επιλυθεί 
και ο αριθµός του συνδροµητή µεταφέρθηκε πίσω στον Παροχέα ∆έκτη, ο Παροχέας ∆έκτης 
αποστέλλει µήνυµα στους άλλους Παροχείς για να τους ενηµερώσει ούτως ώστε να 
ενεργήσουν σύµφωνα µε το µήνυµα ενηµέρωσης που τους στάλθηκε στο σηµείο 2.7.    

 

2.13 Πιθανές ενέργειες του 
συνδροµητή 

Σε περίπτωση που ο Παροχέας ∆έκτης, µετά την λήξη των σαράντα οκτώ (48) ωρών, 
συνεχίζει να αντιµετωπίζει οποιαδήποτε τεχνικά προβλήµατα που προέκυψαν κατά την 
µεταφορά του αριθµού, ο συνδροµητής µπορεί να επιλέξει να   

• συνεχίσει το συµβόλαιο του µε τον Παροχέα ∆έκτη,      η 
• τερµατίσει το συµβόλαιο του µε τον Παροχέα ∆έκτη και να αποταθεί  σε άλλο 

Παροχέα για υπηρεσία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ   
 
[ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ]  [Ηµεροµηνία και Αριθµός Αναφοράς] 
Σηµείωση: Το έντυπο αυτό χρησιµοποιείται για ενεργοποίηση της διαδικασίας µεταφοράς, για να αρχίσει η 
διαδικασία σε Αναµονή και για αλληλοενηµέρωση των Παροχέων (∆έκτη και ∆ότη) για την ετοιµότητα τους για 
µεταφορά. Επίσης χρησιµοποιείται από τον Παροχέα ∆ότη για ενηµέρωση του Παροχέα ∆έκτη για την 
απενεργοποίηση της  υπηρεσίας του µε τον συνδροµητή.      
 
Ενεργοποίηση της διαδικασίας :  Ο Παροχέας ∆έκτης  ενεργοποιεί την διαδικασία Ενεργοποίησης αποστέλλοντας το 
έντυπο αυτό στον Παροχέα ∆ότη 
 
Ετοιµότητα για µεταφορά: Οι Παροχείς ∆έκτης και ∆ότης αποστέλλουν το έντυπο αυτό ο ένας στον άλλο για 
αλληλοενηµέρωση για την ετοιµότητα τους για µεταφορά.  Στην περίπτωση που ο Παροχέας ∆ότης δεν αποστέλλει το 
έντυπο αυτό µε την λήξη της περιόδου Αναµονής, αυτό θεωρείται  από τον Παροχέα ∆έκτη, ως σιωπηρή ετοιµότητα 
για µεταφορά του Παροχέα ∆ότη. 
 
∆ιαδικασία Αναµονής: Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Παροχείς (∆έκτης η ∆ότης) αιτείται την 
διαδικασία Αναµονής, ο Παροχέας αυτός αποστέλλει το έντυπο αυτό στον άλλο Παροχέα. 
 
Ενηµέρωση για Απενεργοποίηση : Ο Παροχέας ∆ότης αποστέλλει το έντυπο αυτό στον Παροχέα ∆έκτη για να τον 
ενηµερώσει για την απενεργοποίηση της υπηρεσίας προς τον συνδροµητή. 
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Α/Α 

Αριθµός 
Αναφοράς 
Αίτησης17 

Όνοµατεπώνηµο 
Συνδροµητή η 
Όνοµα Νοµικής 
Οντότητας 18 

Αριθµός για 
Φορητότητα
19 

Ηµέρα και 
ώρα 
µεταφοράς
20 

Αριθµός για  
∆ροµολόγηση
21  

Αίτηµα για 
∆ιαδικασία 
Αναµονής
22 

Κωδικός 
για 
∆ιαδικασία 
Αναµονής
23 

Προτεινόµενη 
νέα 
Ηµεροµηνία 
και Ώρα για 
Φορητότητα
24 

Ετοιµότητα 
για 
µεταφορά
25 
(ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

Απεν
εργο
ποίη
ση 
υπηρ
εσίας 
συνδ
ροµη
τή26 

Αριθµός 
Αναφορ
άς 
Παροχέα 
∆ότη27 

            
            
            
            

 
 
                                                 
17 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη (για σκοπούς Ενεργοποίησης της διαδικασίας)  
   Να συµπληρωθεί από Π. ∆έκτη και Π. ∆ότη (για σκοπούς Ετοιµότητας για µεταφορά και της ∆ιαδικασίας Αναµονής) 
   Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆ότη ( για σκοπούς Ενηµέρωσης για την Απενεργοποίηση)   
18 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη (για σκοπούς Ενεργοποίησης της διαδικασίας) 
   Να συµπληρωθεί από Π. ∆έκτη και Π. ∆ότη (για σκοπούς Ετοιµότητας για µεταφορά και της ∆ιαδικασίας Αναµονής) 
   Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆ότη (για σκοπούς Ενηµέρωσης για την  Απενεργοποίηση) 
19 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη (για σκοπούς Ενεργοποίησης της διαδικασίας) 
   Να συµπληρωθεί από Π. ∆έκτη και Π. ∆ότη (για σκοπούς Ετοιµότητας για µεταφορά και της ∆ιαδικασίας της Αναµονής) 
   Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆ότη (για σκοπούς Ενηµέρωσης για την Απενεργοποίησης) 
20 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη (για σκοπούς Ενεργοποίησης της διαδικασίας) 
21 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη (για σκοπούς Ενεργοποίησης της διαδικασίας ) 
22 Να συµπληρωθεί από τον Παροχέα που αιτείται την διαδικασία Αναµονής.  
23  Να συµπληρωθεί από τον Παροχέα που αιτείται την διαδικασία Αναµονής. Εκτός του κωδικού που σχετίζεται µε το λόγο για την διαδικασία της Αναµονής, ο Παροχέας που 
αιτείται της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να δίνει περιγραφή του προβλήµατος. 

24 Να συµπληρωθεί από τον Παροχέα που αιτείται την διαδικασία Αναµονής  
25 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη και Π. ∆ότη(για σκοπούς Ετοιµότητας για µεταφορά)   
26 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆ότη  
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27 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆ότη  



∆έκτης 
Όνοµα και επίθετο εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου …………………………….. 
Τόπος, ηµέρα και ώρα αποστολής : ………………………………… 
Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου: 
Επίσηµη σφραγίδα εταιρείας: ………………………………. 
 
∆ότης 
Όνοµα και επίθετο εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου …………………………….. 
Τόπος, ηµέρα και ώρα αποστολής : ………………………………… 
Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου: 
Επίσηµη σφραγίδα εταιρείας: ………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ  
 
 
Πιο κάτω δίνονται οι λόγοι Αναµονής για την ∆ιαδικασία Ενεργοποίησης.  
 

Κωδικός Περιγραφή 
ΛΑ01 Τεχνικό πρόβληµα 
ΛΑ02 Ανωτέρα βία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 
[ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ]             [Ηµεροµηνία και Αριθµός Αναφοράς] 
 
Σηµείωση: Το έντυπο αυτό χρησιµοποιείται για σκοπούς επανενεργοποίησης της αρχικής  συνδροµής του Παροχέα ∆ότη και για επιβεβαίωση από τον Π. ∆ότη 
ότι η συνδροµή έχει επανενεργοποιηθεί.  
Επανενεργοποίηση: Για τις πρώτες είκοσι τέσσερις (24) ώρες που ακολουθούν την µεταφορά του αριθµού, ο Παροχέας ∆ότης οφείλει να είναι σε θέση να  
επανενεργοποιήσει την αρχική συνδροµή µετά από αίτηση του Παροχέας ∆έκτη. Η αίτηση για επανενεργοποίηση γίνεται προκειµένου να αντιµετωπιστούν 
προσωρινά οποιαδήποτε τεχνικά προβλήµατα τυχόν προκύψουν κατά την µεταφορά του αριθµού. Ο Παροχέας ∆ότης οφείλει να επανενεργοποιήσει την αρχική 
συνδροµή µέσα σε διάστηµα εξήντα (60) λεπτών µετά την αίτηση του Παροχέα ∆έκτη. 
Επιβεβαίωση επανενεργοποίησης: Ο Παροχέας ∆ότης  µε την επανενεργοποίηση της αρχικής συνδροµής, επιβεβαιώνει στον Παροχέα ∆έκτη την επανενεργοποίηση 
της αρχικής συνδροµής.  
 

Α/Α 
Αριθµός 
Αναφοράς 
αίτησης28 

Όνοµατεπώνηµο 
Συνδροµητή η 
Όνοµα Νοµικής 
Οντότητας29 

Αριθµός για 
επανενεργοποίηση30 

Μέρα και ώρα 
που έγινε η 
Φορητότητα31 

Προτεινόµενη ηµεροµηνία 
και ώρα για 
ενεργοποίηση υπηρεσίας 
από τον Παροχέα ∆έκτη32 

Επανενεργοποίηση 
σε ισχύ33 

       
       
       
       

 
                                                 
28 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη 
29 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη 
30 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη 
31 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη 
32 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη 
33 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆ότη 
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∆έκτης 
Όνοµα και επίθετο εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου …………………………….. 
Τόπος, ηµέρα και ώρα αποστολής: ………………………………… 
Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου : 
Επίσηµη σφραγίδα εταιρείας: ………………………………. 
 
∆ότης 
Όνοµα και επίθετο εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου …………………………….. 
Τόπος, ηµέρα και ώρα αποστολής: ………………………………… 
Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου : 
Επίσηµη σφραγίδα εταιρείας: ………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ : ΕΝΤΥΠΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
[ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ]
 [Ηµεροµηνία και Αριθµός Αναφοράς] 
 
Σηµείωση: Το έντυπο αυτό χρησιµοποιείται για σκοπούς ακύρωσης της αίτησης / διαδικασίας µεταφοράς από τον 
Παροχέα ∆έκτη.  
Ακύρωση: Η διαδικασία / αίτηση µεταφοράς ακυρώνεται από τον Παροχέα ∆έκτη στις περιπτώσεις που: 

α. Ο Παροχέας ∆ότης µετά την λήξη της περιόδου Αναµονής εξακολουθεί να µην είναι σε ετοιµότητα για 
µεταφορά και ο Παροχέας ∆έκτης είναι ικανοποιηµένος µε τους λόγους που δόθηκαν από τον Παροχέα ∆ότη. Ο 
Παροχέας ∆έκτης συµπληρώνει  και αποστέλλει το έντυπο αυτό στον Παροχέα ∆ότη για να τον ενηµερώσει για 
την ακύρωση της διαδικασίας / αίτησης.  
β. Ο Παροχέας ∆έκτης µετά την λήξη της περιόδου Αναµονής εξακολουθεί να µην είναι σε ετοιµότητα για 
µεταφορά. Ο Παροχέας ∆έκτης συµπληρώνει  και αποστέλλει το έντυπο αυτό στον Παροχέα ∆ότη για να τον 
ενηµερώσει για την ακύρωση της διαδικασίας / αίτησης.   
 

Α/Α 
Αριθµός 
Αναφοράς 
αίτησης34 

Όνοµατεπώνηµο 
Συνδροµητή η Όνοµα 
Νοµικής Οντότητας35 

Αριθµός για 
Φορητότητα 
36 

Λόγος 
Ακύρωσης37 

     
     
     
     
     
 
Όνοµα και επίθετο εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου  …………………………….. 
Τόπος, ηµέρα και ώρα αποστολής: ………………………………… 
Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου : 
Επίσηµη σφραγίδα εταιρείας: ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη 
35 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη 
36 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη 
37 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ     
 
[ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ]                                                              [Ηµεροµηνία και Αριθµός Αναφοράς] 
 
Σηµείωση: Το µήνυµα αυτό χρησιµοποιείται για σκοπούς ενηµέρωσης του Π. ∆ότη, των άλλων Παροχέων και του 
ΓΕΡΤΤ για την µεταφορά αριθµού. 
Το µήνυµα αυτό συµπληρώνεται και αποστέλλεται από τον Παροχέα ∆έκτη στον Π. ∆ότη, στους άλλους Παροχείς και 
στο ΓΕΡΤΤ ηλεκτρονικά. 
 

Α/Α 
Αριθµός 
Αναφοράς 
αίτησης38 

Όνοµατεπώνηµο 
Συνδροµητή η 
Όνοµα Νοµικής 
Οντότητας39 

Αριθµός για 
Φορητότητα40 

Μέρα και 
ώρα για 
Φορητότητα41 

Όνοµα 
Π. 
∆ότη42 

Αριθµός για  
∆ροµολόγηση43 

       
       
       
       

 
 
 
 
∆έκτης 
Όνοµα και επίθετο εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου …………………………….. 
Τόπος, ηµέρα και ώρα αποστολής: ………………………………… 
Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου : 
Επίσηµη σφραγίδα εταιρείας: ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
38 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη 
39 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη 
40 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη 
41 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη 
42 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη 
43 Να συµπληρωθεί από τον Π. ∆έκτη 


