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Ελλα δα 

 

 

Θε μα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 
578/29/29.09.2010 “ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ” (ΦΕΚ 165/Β/15.10.2010) 

 

Αξιο τιμοι Κύ ριοι, 

 

Σας γρα φω εξ ονο ματος της Veoo Solutions σε απα ντηση τις δημο σια διαβού λεύση 
πού αφορα  στην τροποποι ηση της Απο φασης της ΕΕΤΤ Α.Π. 578/29/28.09.2010 
«Κω δικας Δεοντολογι ας για την παροχη  Υπηρεσιω ν Πολύμεσικη ς Πληροφο ρησης».  

 

Θα η θελα να ύποβα λω το ισχύρο  σύ στημα τρι τού με ρούς PIN ροη ς το οποι ο ε χει 
δημιούργη σει η Veoo Solutions με τούς σύνεργα τες τού για να διασφαλι σει ο τι 
ύπα ρχει ισχύρη  σύγκατα θεση για την χρε ωση πριν απο  τύχο ν χρεω σεις πού γι νονται 
με τούς τελικού ς χρη στες και λειτούργει  αποτελεσματικα  για την εξα λειψη 
κακο βούλων δραστηριοτη των. 

 

Εντο ς της αλύσι δας αξι ας η Veoo σύνα πτει σύμβα σεις με αξιο πιστο παροχε α 
σύμμετοχη ς τρι τού με ρούς, ο οποι ος εκδι δει και επικύρω νει το PIN για τούς τελικού ς 
χρη στες. Αύτο  το σύμβαλλο μενο με ρος ε χει σύνα ψει σύ μβαση με την Veoo αν και 
ει ναι μια ξεχωριστη  εταιρει α πού ειδικεύ εται στη σύγκατα θεση  για χρε ωση, ε λεγχο 
2 παρα γοντα και επαλη θεύση ο τι το PIN πού αποστε λλεται στούς τελικού ς χρη στες 
αντιστοιχει  στο PIN πού εισα γεται απο  τούς τελικού ς χρη στες πριν απο  την εγγραφη . 
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Το ο φελος αύτού  τού κο μματος πού ει ναι ύπεύ θύνο για αύτο  το με ρος της ροη ς ει ναι 
ο τι ει ναι ανεξα ρτητα απο  τον Παροχε α Υπηρεσιω ν και τον Aggregator (Veoo 
Solutions) και δεν ενθαρρύ νεται απο  τον ο γκο των PIN πού αποστε λλονται η  
εισα γονται. Αύτο  διατηρει  την ακεραιο τητα της ροη ς και εξασφαλι ζει ο τι η 
σύγκατα θεση για την χρε ωση ει ναι αξιο πιστη. 

 

Απο  την εφαρμογη  τού ισχύρού  μηχανισμού  σύμμετοχη ς τρι τού με ρούς καταφε ραμε 
να μειω σούμε το ποσο  των λανθασμε νων σύνδρομω ν απο  τούς χρη στες λο γω τού 
γεγονο τος ο τι οι χρη στες δεν ει ναι σε θε ση να εγγραφού ν, εκτο ς εα ν εισα γεται ξανα  
το PIN πού τούς ε χει ληφθει  στο κινητο  τούς. Επομε νως, με την εφαρμογη  αύτού  
ύπα ρχούν επαρκη  με τρα για να εξασφαλιστει  η σύγκατα θεση  τούς για τη χρε ωση και 
ύποδηλω νούν ο τι μια ύποχρεωτικη  ΜΟ δεν θα επιτύ χει προ σθετη ασφα λεια 
προι ο ντος. Η εφαρμογη  αύτού  τού κανο να, ο πως ει δαμε, σε α λλες περιοχε ς 
καταστε λλει την καινοτομι α και μειω νει σημαντικα  τη διει σδύση των ύπηρεσιω ν 
στην αγορα , γεγονο ς πού οδηγει  στην ραγδαι α πτω ση της αγορα ς ο σον αφορα  τα 
ε σοδα και την εισαγωγη  νε ων ύπηρεσιω ν. 

 

Η Veoo Solutions ε χει προμηθεύ σει ε να δια γραμμα ροη ς ύψηλού  επιπε δού για να 
αποδει ξει την αποτελεσματικο τητα της ροη ς στη θε ση της και ύποδεικνύ ει ποιο 
σύμβαλλο μενο με ρος ασχολει ται με τις πληροφορι ες και τη δρα ση πού οδηγει  στον 
τελικο  χρη στη να εγγραφει  με σω της μεθο δού σύμμετοχη ς τρι τού με ρούς Robust opt-
in. 
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Κλει νοντας, πιστεύ ούμε ο τι το τρι το με ρος Robust opt-in με θοδος πού εφαρμο ζεται 
απο  την Veoo Solutions προσφε ρει ισχύρη  χρε ωση σύγκατα θεσης σε σχε ση με τη 
χρε ωση των τελικω ν χρηστω ν και η εισαγωγη  ενο ς ύποχρεωτικού  ΜΟ ο πως 
περιγρα φεται λεπτομερω ς στη διαβού λεύση ο χι μο νο θα παρεμποδι σει την 
καινοτομι α των ύπηρεσιω ν πού λειτούργού ν με τρο πο σύμβατο , αλλα  θα αναγκα σει 
επι σης τον τομε α των ψηφιακω ν πληρωμω ν να σύνα ψει σύμβα σεις με τρο πο πού 
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δεν θα επιτύ χει την ασφα λεια τού προι ο ντος πού επιδιω κεται προτει νοντας την 
ύποχρεωτικη  ΜΟ. Πιστεύ ούμε ο τι η ΕΕΤΤ και οι Διαχειριστε ς Δικτύ ού στην Ελλα δα 
θα πρε πει να εργαστού ν και να σύμμετα σχούν με το τρι το με ρος PIN opt-in για την 
προσφορα  διαπιστεύμε νης κατα στασης για την εφαρμογη  της παραπα νω ροη ς ει ναι 
ο δρο μος για την εξασφα λιση της ακεραιο τητας τού προι ο ντος. 

 

 

 

Με εκτι μηση, 

 

Veoo Solutions 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


