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Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον καθορισμό της μορφής των 
καταλόγων συνδρομητών καθώς και τον προσδιορισμό του τρόπου και του 
κόστους διάθεσης συνδρομητικών στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής 
διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών καταλόγου και καταλόγων  
 

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης 
 

1. Συμφωνείτε με τις διατάξεις του ανωτέρω προτεινόμενου σχεδίου 
Κανονισμού για τον καθορισμό της μορφής των καταλόγων συνδρομητών 
καθώς και τον καθορισμό του τρόπου και του κόστους διάθεσης μεταξύ 
παρόχων συνδρομητικών στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο 
κοινό υπηρεσιών καταλόγου και καταλόγων; Σε περίπτωση που δε 
συμφωνείτε, αναπτύξτε αναλυτικά τα σημεία στα οποία δε συμφωνείτε και 
αιτιολογείστε την απάντησή σας. 
 
1. Επί της πρώτης ερωτήσεως της δημόσιας διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, η Εταιρεία μας 

συμφωνεί και θεωρεί ότι ο καθορισμός της μορφής των καταλόγων συνδρομητών 

είναι ορθολογικός, εξασφαλίζει ότι ο κατάλογος θα είναι εύχρηστος και ότι θα 

περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα και ευλόγως αναμενόμενα στοιχεία προς 

καταχώρηση/δημοσίευση, και σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία μας εκτιμά ότι η 

προτεινόμενη μορφή των καταλόγων εξυπηρετεί τις σχετικές ανάγκες των τελικών 

χρηστών-συνδρομητών. Περαιτέρω, η Εταιρεία μας συμφωνεί και θεωρεί ότι ο 

καθορισμός του τρόπου και του κόστους διάθεσης μεταξύ παρόχων συνδρομητικών 

στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών καταλόγου και 

καταλόγων είναι συμβατός με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών.      

 

2. Συμφωνείτε με τις κατηγορίες των Δικαιούχων παρόχων που ορίζονται στο 
άρθρο 7 του ανωτέρω προτεινόμενου σχεδίου Κανονισμού; Θεωρείτε ότι 
πρέπει να προστεθούν και άλλες κατηγορίες, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε 
επιχειρήσεις με αντικείμενο τη συντήρηση και διάθεση πληροφοριών 
τηλεφωνικού καταλόγου με σκοπό την παροχή των εν λόγω πληροφοριών σε 
παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου; Αιτιολογείστε 
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την απάντησή σας αναφέροντας τις κατηγορίες Δικαιούχων που προτείνετε να 
συμπεριληφθούν και αναλύοντας τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί 
κάθε προτεινόμενη κατηγορία.  
 
2. Είμαστε σύμφωνοι με την πρόταση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον καθορισμό των 

κατηγοριών Δικαιούχων παρόχων ως περιγράφεται στο Άρθρο 7. Λαμβανομένων 

υπόψη των διατάξεων της επί του παρόντος ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών θεωρούμε ότι δεν δύνανται 

να περιληφθούν άλλες επιχειρήσεις στις κατηγορίες Δικαιούχων παρόχων.  

 

3. Συμφωνείτε με τον τρόπο διάθεσης και επικαιροποίησης των στοιχείων που 
ορίζονται στο άρθρο 9 του ανωτέρω προτεινόμενου σχεδίου Κανονισμού; 
Θεωρείτε ότι πρέπει να προβλεφθούν και άλλοι υποχρεωτικοί τρόποι 
διάθεσης των στοιχείων σε κοστοστρεφείς τιμές κατά τρόπο δίκαιο, 
αντικειμενικό και αμερόληπτο; Αιτιολογείστε την απάντησή σας αναφέροντας 
τους τρόπους που προτείνετε να συμπεριληφθούν και αναλύοντας τις 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κάθε τρόπος.  
 
3. Δεν μας βρίσκουν κατ’ αρχήν αντίθετους οι διατάξεις του Άρθρου 9 του 

προτεινόμενου σχεδίου Κανονισμού αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης και 

επικαιροποίησης των στοιχείων. Πρέπει όμως να εξασφαλισθεί ότι επαρκείς 

μηχανισμοί και διαδικασίας ασφαλείας θα υιοθετούνται προκειμένου να αποφευχθεί η 

απώλεια, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων.  

 

4. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις οι οποίες, κατά την άποψή σας, πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο προτεινόμενο σχέδιο Κανονισμού; Αναπτύξτε και 
αιτιολογείστε την απάντησή σας. 
 

4. Θεωρούμε ότι ο προτεινόμενος Κανονισμός ανταποκρίνεται επί της ουσίας στην 

εξουσιοδότηση που παρέχεται στην ΕΕΤΤ από την ισχύουσα νομοθεσία. Εκτιμούμε 

δε ότι οι προτεινόμενες διατάξεις είναι επαρκείς και καλύπτουν τα σχετικά ζητήματα 

που άπτονται του καθορισμού της μορφής καταλόγων και της παροχής και διάθεσης 

στοιχείων προς καταχώρηση/δημοσίευση.   


