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Μαρούσι, 21-12-2020                   

ΑΠ 974/002 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στον 

οργανισμό «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»  

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

α. Το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020), και ιδίως 

τα άρθρα 113 παρ. 2 στοιχεία κ’ και λγ’ και 121, 150, 201, 202 και 203, 

  

β. την με αριθ. Οικ. 26634/924/3-5-2007 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών 

και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών 

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

  

γ  την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/002/2017 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» 

(ΦΕΚ 4262/Β/06-12-2017), όπως εκάστοτε ισχύει, 

  

δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 677/003/08-01-2013 «Τροποποίηση και 

Κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-07 “Κανονισμός 

Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμοδοτικών πόρων του Εθνικού Σχεδίου 

Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 170/Β/2013), όπως εκάστοτε ισχύει, 

  

ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 966/002/09-11-2020 «Κανονισμός Διαχείρισης 

και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 

Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 5266/Β/2020),  

  

στ. τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 1797/12-11-2020 αίτηση του οργανισμού 

«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», 

  

ζ. τη με αριθμό Δ23/28406/2229 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ειδική 

πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης δεκαεννέα (19) Ν.Π.Ι.Δ. ως 

φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα» (ΦΕΚ 2106/Β/07-07-2016), 

  

η. τη με αριθ. πρωτ. 5666/14-07-2020 επιστολή του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), 
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Επειδή: 

 

1. Στο άρθρο 67, παρ. 1 του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, 

Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

261/Α/17.12.2014) ορίζεται: «1. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία 

έχουν πιστοποιηθεί με σχετική απόφαση του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού ως 

φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

έχουν πανελλήνια δράση και ελεγκτικούς μηχανισμούς, απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση καταβολής πάσης φύσεως τελών υπέρ της Ε.Ε.Τ.Τ., όπως ενδεικτικά 

για τη χρήση αριθμών σύντομων κωδικών τηλεφωνικών κλήσεων, υπηρεσιών 

σύντομων μηνυμάτων, λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων, που προορίζονται 

αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του κοινωφελούς σκοπού τους.». 

 

2. Με τη με αριθμό Δ23/28406/2229 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ειδική 

πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης δεκαεννέα (19) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων 

παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 

2106/Β/07-07-2016), χορηγήθηκε Ειδική Πιστοποίηση Φορέα παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς τον οργανισμό 

«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», με έδρα στο Μαρούσι , με ισχύ έως την 7η 

Ιουλίου 2020, 

 

3. Δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 5666/14-07-2020 επιστολής του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) βεβαιώνεται ότι ο οργανισμός 

«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» κατέθεσε αίτηση και πλήρη φάκελο 

δικαιολογητικών για την ανανέωση της Ειδικής Πιστοποίησης του ως φορέα 

υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Κοινωνικής 

Φροντίδας, βάσει του Ν. 2646/98, με αριθμό πρωτοκόλλου Εισερχομένου ΕΚΚΑ 

3449/07-05-2020 και ημερομηνία ολοκλήρωσης της αίτησης την 08/07/2020. 

 

4. Η ανανέωση της Ειδικής Πιστοποίησης του ΝΠΙΔ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ» ως φορέα υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και 

Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, βάσει του Ν. 2646/98, δεν έχει εκδοθεί. 

 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της με αριθμό Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029 κοινής Υπουργικής 

Απόφασης «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του 

Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού 

Χαρακτήρα» (Β’ 1163), οι φορείς διαγράφονται από το Μητρώο  των 

Πιστοποιημένων φορέων Ιδιωτικού Δικαίου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας, εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης. 

 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της με αριθμό με αριθμό Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029  της ως 

άνω απόφασης η άρση της πιστοποίησης γίνεται με υπουργική απόφαση η οποία 

και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.  
 



 

Σελίδα 3 από 3 

7. Το ΝΠΙΔ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» κατέθεσε αίτηση ανανέωσης της 

ειδικής  πιστοποίησης ως φορέα υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και 

Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, βάσει του Ν. 2646/98, την 8/7/2020 μία 

ημέρα, μετά τη λήξη της πιστοποίησής του και συνεπώς δεν έχει διαγραφεί από το 

Μητρώο των Πιστοποιημένων φορέων Ιδιωτικού Δικαίου παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας. 

 

 

Αποφασίζει: 

 

1. Την εκχώρηση των ακόλουθων Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 

Αριθμοδότησης στον οργανισμό «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» για τις υπηρεσίες που 

προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1017 1 

Λειτουργία ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής 

αναφορών και διαχείρισης περιστατικών 

εξαφανίσεων ενηλίκων 

 

2. Το μη καταλογισμό τελών για τον ανωτέρω αριθμοδοτικό πόρο για το έτος 2020. 

 

3. Τη γνωστοποίηση στο ΝΠΙΔ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» της υποχρέωσης να 

προσκομίσει στην ΕΕΤΤ την απόφαση ανανέωσης της ειδικής πιστοποίησης του, επί 

ποινή επιβολής των ως άνω τελών, ως φορέα υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 

και Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, βάσει του Ν. 2646/98, άμεσα με την έκδοσή 

της. 

 

4. Τη γνωστοποίηση στο ΝΠΙΔ της υποχρέωσης του να συμμορφώνεται προς τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως, της σπόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 677/03/2013 

“Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των  

Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης” (ΦΕΚ 170/Β/2013) και το 

Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΦΕΚ 

768/Β/2007), ως εκάστοτε ισχύουν.  

 

5. Την κοινοποίηση της απόφασης η οποία θα εκδοθεί στο ΝΠΙΔ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ». 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 
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