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Ι. Πρόλογος 

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση αφορά στον κανονισμό διάθεσης στοιχείων 

συνδρομητών για την παροχή υπηρεσιών καταλόγων. 

 

ΙI. Διαδικασία Διαβούλευσης 

Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει τις προτάσεις της 

για τον ανωτέρω κανονισμό προκειμένου να λάβει απόψεις και σχόλια από 

όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 

υποβάλλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή αναφορά στα άρθρα ή παραγράφους 

που αναφέρονται. 

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διαρκεί από τις 6/4/2022 μέχρι και τις 

16/5/2022. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή, όχι αργότερα από τις 16/5/2022 και ώρα 15:00 

µµ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα 

δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις 

περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό 

Παράρτημα, προκειμένου να μην δημοσιευθούν.   

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας 

δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση 

πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή 

εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές 

ή κοινοτικές αρχές.  

Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και 

συναινούν ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή 

τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με αυτήν.  

Σχετικά με τη Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα της ΕΕΤΤ δείτε εδώ: 

 https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/privacy.html . 

 

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

«Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό διάθεσης στοιχείων 

συνδρομητών για υπηρεσίες καταλόγων» 

 
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ακόλουθη 

διεύθυνση: access@eett.gr. 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/privacy.html
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Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από 

την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι 

οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση: access@eett.gr  

Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της 

ρύθμισης που θα επακολουθήσει. 
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III. Κανονισμός διάθεσης στοιχείων συνδρομητών για την παροχή  

υπηρεσιών καταλόγων 

 

 

1. Νομικό πλαίσιο  

 

O κανονισμός εκδίδεται σε εφαρμογή του άρθρου 220 του 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» (A’ 184).  

 

Αντικαθιστά την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 491/026/2008 «Κανονισμός για τον 

καθορισμό της μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή της 

παραγράφου 3, του άρθρου 48 του N. 3431/2006, και του τρόπου και του 

κόστους διάθεσης από τους παρόχους συνδρομητικών στοιχείων στο πλαίσιο της 

παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και 

καταλόγων, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 6, του άρθρου 48 του Ν. 

3431/2006» (ΦΕΚ 1622/Β/13-8-2008).   

 

 

2. Σχέδιο κανονισμού  

 

                                                                             

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες καταλόγου δεν συμπεριλαμβάνονται 

πλέον στην Καθολική Υπηρεσία, η ΕΕΤΤ εκτιμά ότι απαιτείται τροποποίηση 

του Κανονισμού για τον καθορισμό της μορφής, του τρόπου και του κόστους 

διάθεσης από τους παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών, συνδρομητικών στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο 

κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων. 

Το Παράρτημα του υφιστάμενου Κανονισμού στο οποίο καθορίζεται η μορφή 

των προς διάθεση στοιχείων, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνει ίδιο.  

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΤΤ προτείνει την αντικατάσταση του υφιστάμενου 

κανονισμού από το σχέδιο Κανονισμού που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/elliniki_nomothesia/ypourgikes_apofaseis/FEK1622_130808.pdf
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/elliniki_nomothesia/ypourgikes_apofaseis/FEK1622_130808.pdf
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/elliniki_nomothesia/ypourgikes_apofaseis/FEK1622_130808.pdf
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/elliniki_nomothesia/ypourgikes_apofaseis/FEK1622_130808.pdf
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/elliniki_nomothesia/ypourgikes_apofaseis/FEK1622_130808.pdf
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/elliniki_nomothesia/ypourgikes_apofaseis/FEK1622_130808.pdf
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/elliniki_nomothesia/ypourgikes_apofaseis/FEK1622_130808.pdf
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Κανονισμός για τον καθορισμό της μορφής, του τρόπου και του κόστους 

διάθεσης από τους παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών 

βάσει αριθμών, συνδρομητικών στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων 

 

 

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 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» (A’ 184), ιδίως 

το άρθρο 220 αυτού, 

β. το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», (A’ 82), ιδίως τα άρθρα 6-11 και 

58 αυτού, μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 4727/2020, 

γ.  το ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

τροποποίηση του Ν. 2472/1997», ιδίως τα άρθρα 10 και 16 αυτού, (A’ 

133),  

δ.  την υπ’ αριθ. Οικ. 26634/924/3-5-2007 απόφαση του Υπουργού 

Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (B’ 768), όπως ισχύει, 

ε.  την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ  491/026/25-7-2008 «Κανονισμός για τον 

καθορισμό της μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή της 

παραγράφου 3, του άρθρου 48 του ν. 3431/2006, και του τρόπου και του 

κόστους διάθεσης από τους παρόχους συνδρομητικών στοιχείων στο 

πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών 

καταλόγου και καταλόγων, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 6, του 

άρθρου 48 του ν. 3431/2006.» (B’ 1622), 

στ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 991/4/17-5-2021 «Κανονισμός Γενικών 

Αδειών» (Β’ 2265),  

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

Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού 

Σχεδίου Αριθμοδότησης» (B’ 5266), 

η.  την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 696/115/11-7-2013 «Τροποποίηση και 

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας 

Αριθμών στην Ελληνική Αγορά» (Β’ 1873),  
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θ.  την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006, «Κανονισμός 

Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (B’ 314), 

ι. τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την 

τροποποίηση του κανονισμού πρόσβασης και διασύνδεσης και τον 

κανονισμό διάθεσης στοιχείων συνδρομητών για υπηρεσίες καταλόγων, 

που διενήργησε η ΕΕΤΤ από τις …… έως τις ……..  

ια.   το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού της 

ΕΕΤΤ, 

 

 

Αποφασίζει : 

 

 

Άρθρο 1 

Περιεχόμενο/ πεδίο εφαρμογής 

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη 

μορφή, τον τρόπο και τη μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους διάθεσης 

των απαιτούμενων πληροφοριών/στοιχείων από παρόχους υπηρεσιών 

διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, που χορηγούν αριθμούς από  

το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης σε Δικαιούχους, υπό δίκαιους, 

αμερόληπτους και κοστοστρεφείς όρους, σύμφωνα με την παρούσα, στο 

πλαίσιο της παροχής στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου ή 

καταλόγων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 220 του ν. 4727/2020.  

2. Δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας η ρύθμιση θεμάτων 

σχετικών με τη διάθεση στοιχείων/πληροφοριών των συνδρομητών για 

σκοπό άλλον πέραν της παροχής υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και 

καταλόγων. 

 

 

Άρθρο 2  

Ορισμοί  

 

Δικαιούχος: Κάθε επιχείρηση, που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την 

παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου ή 

καταλόγων.  

Υπόχρεος: Κάθε πάροχος υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει 

αριθμών, που  χορηγεί αριθμούς από το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης στον 

οποίο έχει υποβληθεί εύλογο αίτημα για τη διάθεση, στο πλαίσιο της παροχής 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων των 

σχετικών πληροφοριών.  
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Για την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν 

την έννοια που τους αποδίδεται στο ν.4727/2020. Σε περίπτωση που δεν 

ορίζονται εκεί, ερμηνεύονται σύμφωνα με το δευτερογενές δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Άρθρο 3 

Γενικές αρχές 

1.  Οι επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες 

πληροφοριών καταλόγου ή καταλόγων, κατά την παροχή των σχετικών 

υπηρεσιών, τηρούν πάντοτε τις διατάξεις του ν. 4727/2020, τις κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις της ΕΕΤΤ, τους σχετικούς 

όρους του «Κανονισμού Γενικών Αδειών» (ΑΠ ΕΕΤΤ 991/4/17-5-2021 ), 

τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις καθώς και τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα (πρβλ ν. 3471/2006) και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 

2. Τα στοιχεία/πληροφορίες διατίθενται από τους υπόχρεους, με όσα 

γενικότερα ορίζονται, στους δικαιούχους, στο πλαίσιο της παροχής 

διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου ή καταλόγων: 

 α. κατόπιν ευλόγου αιτήματος,  

β. σε κοστοστρεφείς τιμές,  

 γ. κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αμερόληπτο.  

3.  Η ευθύνη για τη διάθεση, τροποποίηση και ενημέρωση σε δικαιούχους, 

σύμφωνα με την παρούσα, των σχετικών στοιχείων/πληροφοριών 

αριθμών, που  έχουν μεταφερθεί μέσω φορητότητας αριθμού, ανήκει στον 

εκάστοτε πάροχο-δέκτη, όπως αυτός ορίζεται στην απόφαση της ΕΕΤΤ 

ΑΠ. 696/115/11-7-2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο 

κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική 

Αγορά» (Β’ 1873).  

 

4. Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, κάθε υπόχρεος, 

ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτημα διάθεσης των στοιχείων των συνδρομητών 

του και μόνον.  

 

 

Άρθρο 4 

Μορφή παρεχόμενων στοιχείων/ σχετικών πληροφοριών  

 

1. Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, τα στοιχεία και όλες οι σχετικές 

πληροφορίες που διατίθενται από κάθε υπόχρεο στους δικαιούχους 

περιλαμβάνουν τα στοιχεία συνδρομητών στους οποίους ο υπόχρεος έχει 

εκχωρήσει αριθμούς του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης στο πλαίσιο 
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παροχής  διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών. 

Η διάθεση των στοιχείων περιλαμβάνει το σύνολο των συνδρομητών κάθε 

υπόχρεου, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, με την 

επιφύλαξη των οριζομένων στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

2. Για κάθε αριθμό που αναφέρεται στην παραγράφο 1, διατίθενται τα 

ακόλουθα στοιχεία συνδρομητών: επώνυμο/ επωνυμία, όνομα, 

πατρώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός, τοπωνύμιο/ συνοικία /πόλη /χωριό 

/κοινότητα /δημοτικό διαμέρισμα δήμος /κοινότητα, ταχυδρομικός 

κωδικός, νομός). Επίσης, δύναται να περιλαμβάνονται και ο αριθμός 

φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το επάγγελμα, οι διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προσωπικών ιστοσελίδων. Όλα τα 

ανωτέρω στοιχεία διατίθενται με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων 

της κείμενης νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της 

νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.   

3. Οι υπόχρεοι διαθέτουν τα στοιχεία των συνδρομητών τους  σε μορφή, όπως 

αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα της παρούσας, εκτός αν άλλως 

συμφωνηθεί, τηρουμένων των αρχών της μη διακριτικής μεταχείρισης, της 

αμεροληψίας και της αμοιβαιότητας.  

4. Τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης και κάθε λεπτομέρειας σχετικά με την 

εφαρμογή του άρθρου 220 του ν.4727/2020, περιέχονται σε σχετικό 

συμβατικό κείμενο, το οποίο αφού υπογραφεί από τα μέρη, κοινοποιείται 

στην ΕΕΤΤ, κατόπιν σχετικού αιτήματός της.  

 

 

Άρθρο 5 

Διάθεση και επικαιροποίηση των στοιχείων/ σχετικών πληροφοριών 

 

1. Ο υπόχρεος  παραδίδει τα στοιχεία των συνδρομητών του στους 

δικαιούχους σε ηλεκτρονική μορφή. Η μορφή των αρχείων και ο τύπος του 

ηλεκτρονικού μέσου το οποίο χρησιμοποιείται για την αποστολή των 

αρχείων προσυμφωνείται μεταξύ των μερών. 

2. α. Με την παράδοση των στοιχείων των συνδρομητών, υπογράφεται 

σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. Ο δικαιούχος που 

παραλαμβάνει τα στοιχεία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργασίμων 

ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, προβαίνει σε έλεγχο αυτών για 

τη συμμόρφωσή τους με τη σχετική μορφή που ορίζεται στην παρούσα 

(Παράρτημα) ή, στην περίπτωση σχετικής συμφωνίας, με τη μορφή που 

έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Μετά την πάροδο της 

προαναφερθείσας προθεσμίας, και εφόσον δεν υπάρχει σχετική ειδοποίηση 

μη συμμόρφωσης, τεκμαίρεται ότι τα στοιχεία παραλήφθηκαν σύμφωνα με 

τη σχετική μορφή που ορίζεται από την παρούσα (Παράρτημα) ή, στην 
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περίπτωση σχετικής συμφωνίας, με τη μορφή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ 

των μερών. 

β. Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, ο δικαιούχος, εντός της 

αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται στο εδάφιο α’, ειδοποιεί εγγράφως 

τον υπόχρεο , γνωστοποιώντας του αναλυτικά τους λόγους μη 

συμμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον τεκμαίρεται από τον 

υπόχρεο η μη συμμόρφωση της μορφής των στοιχείων με τα 

συμφωνημένα, ο υπόχρεος  προβαίνει στις απαραίτητες διορθώσεις και 

διαθέσει εκ νέου τα στοιχεία στον δικαιούχο εντός 10 εργασίμων ημερών.   

γ. Η διαδικασία που ορίζεται στα εδάφια α και β ανωτέρω, 

επαναλαμβάνεται μέχρι τελικής και οριστικής συμφωνίας επί των 

στοιχείων συνδρομητών που παραδίδονται με τη σχετική μορφή που 

ορίζεται στην παρούσα (Παράρτημα) ή, στην περίπτωση σχετικής 

συμφωνίας, με τη μορφή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Σε κάθε 

περίπτωση η συνολική διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους 3 μήνες από την πρώτη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης, 

όπως αυτή αναφέρεται ανωτέρω.  

3. α. Μετά την αρχική παράδοση των στοιχείων, ο υπόχρεος κοινοποιεί στο 

δικαιούχο, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την πραγματοποίησή 

της, κάθε τροποποίηση στοιχείων συνδρομητή του, και κάθε νέα εγγραφή 

ή/και διαγραφή. Ο Δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει τη βάση δεδομένων 

που τηρεί, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών  από τη λήψη των σχετικών 

μεταβολών. 

β. Η διαδικασία ενημέρωσης των μεταβολών πραγματοποιείται με χρήση 

αρχείου ηλεκτρονικής μορφής, το οποίο μεταβιβάζεται από τον υπόχρεο 

προς το δικαιούχο, μέσω κατάλληλης δικτυακής υποδομής, εκτός αν 

συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών. Σε περίπτωση χρήσης 

δικτύου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον υπόχρεο και το δικαιούχο η 

προστασία των δεδομένων που ανταλλάσσονται με χρήση καταλλήλων 

πρωτοκόλλων και τεχνικών κρυπτογράφησης καθώς και 

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους σχετικούς εξυπηρετητές, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 6 

Αρχές κοστολόγησης και τιμολόγησης διάθεσης στοιχείων/ σχετικών 

πληροφοριών 

1. Οι υπόχρεοι χορηγούν στους δικαιούχους τα στοιχεία και τις σχετικές 

πληροφορίες του άρθρου 4 σε κοστοστρεφείς τιμές.   

2. Οι υπόχρεοι, κατόπιν αιτήματος, υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ, εντός είκοσι 

(20) ημερών, επαρκή στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν την κοστοστρέφεια 

των, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και της κείμενης νομοθεσίας, 

παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών διάθεσης στοιχείων και σχετικών 

πληροφοριών. Για τον υπολογισμό του κόστους των εν λόγω υπηρεσιών, 
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οι υπόχρεοι χρησιμοποιούν Bottom-Up μοντέλο υπολογισμού του κόστους 

των εν λόγω υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα 

στοιχεία. Σε περίπτωση μη υποβολής κοστολογικών στοιχείων από 

υπόχρεο, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί για την ανάλυση του κόστους 

δικό της Bottom-Up μοντέλο χρησιμοποιώντας στοιχεία της αγοράς τα 

οποία έχει στη διάθεσή της ή/και μεθοδολογίες συγκριτικών αναφορών 

(benchmarking).  

3. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του 

κοστοστρεφούς τέλους της διάθεσης των συνδρομητικών στοιχείων σε 

δικαιούχους, σύμφωνα με την παρούσα, περιλαμβάνουν, ιδίως, τα 

ακόλουθα: 

i.    Το κόστος επεξεργασίας στοιχείων για τη μορφοποίησή τους 

σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας ή, στην περίπτωση 

σχετικής συμφωνίας, με τη μορφή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ 

των μερών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών αδειών χρήσης 

ειδικού λογισμικού για την εν λόγω επεξεργασία. 

ii. Το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης της κατάλληλης 

δικτυακής υποδομής μεταξύ υπόχρεου και δικαιούχου για τη 

μεταφορά των αρχείων μεταβολών. 

iii. Το κόστος ελέγχου ορθής λειτουργίας της εφαρμογής μεταφοράς 

των αρχείων μεταβολών και επίλυσης προβλημάτων.  

iv. Το κόστος απόσβεσης λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής 

που απαιτείται για την παραγωγή και ενημέρωση των προς 

διάθεση στοιχείων.   

v. Το πλήθος των παρόχων οι οποίοι αναμένεται ότι θα αιτηθούν τη 

λήψη των στοιχείων, με βάση τεκμηριωμένες προβλέψεις του 

υπόχρεου. 

 

4.  Τα στοιχεία κόστους, τα οποία αφορούν στη συλλογή από τους συνδρομητές 

των ελάχιστων υποχρεωτικά χορηγούμενων από τους υπόχρεους 

στοιχείων/ σχετικών πληροφοριών, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 

4 της παρούσας, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του 

κόστους της διάθεσης των συνδρομητικών στοιχείων σε δικαιούχους. 

Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του κόστους της 

διάθεσης των συνδρομητικών στοιχείων στους δικαιούχους τα έξοδα 

ενημέρωσης της βάσεως δεδομένων του υπόχρεου που περιέχει τις εν λόγω 

πληροφορίες που συλλέγονται από τους συνδρομητές. Τα εν λόγω έξοδα 

βαρύνουν τον υπόχρεο και περιλαμβάνονται στο κόστος που υφίσταται για 

την παροχή της διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας διαπροσωπικών 

επικοινωνιών. Η παροχή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας πέραν των 

ελάχιστων υποχρεωτικά χορηγούμενων στοιχείων/σχετικών πληροφοριών, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας αποτελεί προϊόν 

εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των παρόχων. 

      

Άρθρο 7 



11 

 

Χρήση πληροφοριών και δεδομένων – Εμπιστευτικότητα 

Ο δικαιούχος  υπογράφει συμβάσεις αμοιβαίας εμπιστευτικότητας με τους 

υπόχρεους, που  του διαθέτουν στοιχεία/πληροφορίες των συνδρομητών τους. Ο 

δικαιούχος δεν δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία, τα οποία διατίθενται σε 

αυτόν προς το σκοπό έκδοσης καταλόγου ή παροχής υπηρεσίας πληροφοριών 

καταλόγου από τους ως άνω υπόχρεους, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή χρήση 

και ιδίως προς όφελός του ή προς όφελος των θυγατρικών του ή άλλων 

επιχειρήσεων που συνεργάζονται μαζί του.    

 

 

Άρθρο 8 

Θέματα προσωπικών δεδομένων 

1. Οι υπόχρεοι και οι δικαιούχοι συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών καθώς και  προς τις διατάξεις της  Υπουργικής Απόφασης 

υπ’ αριθ. 44035/1626/2007, όπως ισχύει, και ιδίως ως προς το άρθρο 5 παρ. 

5 αυτής.  

2. Εάν συνδρομητής επιλέξει τη μη καταχώρηση των στοιχείων του σε 

καταλόγους και σε οποιαδήποτε υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου, δεν 

παρέχεται καμία σχετική πληροφορία αναφορικά με το συγκεκριμένο 

συνδρομητή πέραν από το ότι η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη. 

3. Κάθε υπόχρεος που διαθέτει στοιχεία/πληροφορίες των συνδρομητών του 

ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων των συνδρομητών του έως το 

στάδιο διάθεσής τους στους δικαιούχους. Εάν  δικαιούχος συμπεριλάβει 

και διαθέτει στοιχεία που αφορούν συνδρομητή, τα οποία έχουν συλλεχθεί 

με διαφορετικό τρόπο από τη λήψη τους από τους υπόχρεους,  υποχρεούται 

να διασφαλίζει ότι αυτό γίνεται κατόπιν σχετικής συγκατάθεσης του 

συνδρομητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 

ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

 

Άρθρο 9 

Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η απόφαση της ΕΕΤΤ 

ΑΠ  491/026/25-7-2008 «Κανονισμός για τον καθορισμό της μορφής των 

καταλόγων συνδρομητών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3, του άρθρου 

48 του ν. 3431/2006, και του τρόπου και του κόστους διάθεσης από τους 

παρόχους συνδρομητικών στοιχείων στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων 

στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, κατ’ 

εφαρμογή της παραγράφου 6, του άρθρου 48 του ν. 3431/2006.» (B’ 1622). 

2. Οι ισχύουσες σήμερα συμβάσεις για τη διάθεση στοιχείων συνδρομητών 

προς το σκοπό της παροχής υπηρεσίας πληροφοριών καταλόγου ή 
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καταλόγων, εάν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα, τροποποιούνται 

σύμφωνα με την παρούσα, εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, ενώ κοινοποιούνται στην ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτήματός της. 

 

Άρθρο 10 

Κυρώσεις 

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης, η ΕΕΤΤ 

επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 137 και 138 

του Ν. 4727/2020. 

 

 

Άρθρο 11 

Έναρξη ισχύος  

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

Η παρούσα Απόφαση και το Παράρτημα αυτής, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

Υποχρεωτικό α/α Πεδίου Πεδίο 
Τύπος και 

Μέγεθος 
Ιδιότητες 

* 1  ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ CHAR(03) 

Οι κωδικοί 

καθορίζονται 

ύστερα από 

συμφωνία μεταξύ 

Υπόχρεων παρόχων 

και Δικαιούχων 

* 2  ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ CHAR(04) 

Αναγράφεται ο 

Εθνικός Κωδικός 

Προορισμού (ΕΚΠ) 

* 3  ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ CHAR(10)  

* 4  ΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

CHAR(60) 

 

 

Κεφαλαία, 

Ελληνικά ή 

Λατινικά, χωρίς 

ανάμιξη 

χαρακτήρων στην 

ίδια λέξη, 

ολογράφως 

Προαιρετικό 

αν η εγγραφή 

αφορά σε 

επωνυμία 

Υποχρεωτικό 

αν η εγγραφή 

αφορά σε 

ονοματεπώνυμ

ο 

5  ΟΝΟΜΑ CHAR(10) 

Κεφαλαία, 

Ελληνικά ή 

Λατινικά, χωρίς 

ανάμιξη 

χαρακτήρων στην 

ίδια λέξη 

 6  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ CHAR(01) Κεφαλαία 
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Υποχρεωτικό α/α Πεδίου Πεδίο 
Τύπος και 

Μέγεθος 
Ιδιότητες 

 7  ΑΦΜ CHAR(10)  

 8  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
CHAR(07) 

Σχετική λίστα 

κωδικοποίησης 

ορίζεται ύστερα 

από συμφωνία 

μεταξύ των μερών 

* 9  ΟΔΟΣ  CHAR(40) 

Ελληνικά, το 

πρώτο γράμμα 

κεφαλαίο, τα 

υπόλοιπα μικρά και 

σύμφωνα με το 

Οδολόγιο 

 *             10  ΑΡΙΘΜΟΣ CHAR(08)  

* 

 
11  

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ / ΣΥΝΟΙΚΙΑ 

 
CHAR(20) 

Για Αθήνα και 

Θεσ/κη σύμφωνα 

με σχετική 

συμφωνία μεταξύ 

των μερών 

ΚΟΙΝΟΤ / ΔΗΜΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΟΛΗ / ΧΩΡΙΟ 

CHAR(40) 

ΚΟΙΝΟΤ / 

ΔΗΜΟΤ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΔΗΜΟΣ / 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Σύμφωνα με το 

σχέδιο 

Καποδίστρια 

* 

 
12  ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ CHAR(05) 

Συνεχόμενα ψηφία 

χωρίς άλλα 

σύμβολα ή κενά. 

* 13  ΝΟΜΟΣ CHAR(02) 

Σχετική λίστα 

κωδικοποίησης θα 

ορίζεται ύστερα 

από συμφωνία 

μεταξύ των μερών 

* 14  ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ CHAR(15) 

Το πεδίο αυτό 

πρέπει να 

συμπληρωθεί με 

ένα μοναδιαίο ID 

(ταυτότητα) που 

χαρακτηρίζει 

μονοσήμαντα κάθε 

εγγραφή 

* 15  ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ CHAR(01) 

Το πεδίο αυτό θα 

είναι αρχικά κενό 

και στη συνέχεια 

για οποιαδήποτε 

μεταβολή θα 

συμπληρώνεται με 

τα γράμματα (D) 

για κατάργηση, (Ι) 

για εισαγωγή, (U) 

για ενημέρωση 

στοιχείων 

υπάρχοντος 

συνδρομητή 
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Υποχρεωτικό α/α Πεδίου Πεδίο 
Τύπος και 

Μέγεθος 
Ιδιότητες 

* 16  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ CHAR(20) 

Το πεδίο αυτό θα 

είναι αρχικά κενό 

και στη συνέχεια 

για οποιαδήποτε 

μεταβολή θα 

συμπληρώνεται με 

την ημερομηνία και 

ώρα μεταβολής, με 

μορφή DD-MM-

YYYY 

HH24:MM:SS 

 17  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ CHAR(70)  

 18  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ CHAR(70)  

 

Το σύμβολο * δηλώνει υποχρεωτικό πεδίο 

Σημείωση: Η κενή τιμή σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω πεδία θα αναπαρίσταται με την τιμή null.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 


