
Κανονιζμόρ για ηην διαμόπθυζη και ηη θέζη ζε λειηοςπγία Σςζηήμαηορ 

Παπακολούθηζηρ Τιμών Πποφόνηυν Ηλεκηπονικών Επικοινυνιών ζηην 

ελληνική αγοπά 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

      Η Εθνική Επιηποπή Τηλεπικοινυνιών και Τασςδπομείυν (Ε.Ε.Τ.Τ.) 

 

           Έσονηαρ ςπότη : 

α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν. 4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 82/Α/10-04-2012) θαη ηδίσο ηα άξζξα 12 ζηνηρ. ηβ θαη κγ, 17, 66, 

θαζψο θαη ην Παξάξηεκα IV απηνχ. 

β. Σελ ΑΠ. 390/3/13-06-2006 απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. «Καλνληζκφο 

Γεληθψλ Αδεηψλ» (ΦΔΚ 748/Β/21-06-2006), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

κε ηηο ΑΠ. 442/068/28-06-2007 (1279/Β/25-07-2007), 513/014/3-03-

2009 (ΦΔΚ 492/Β/18-03-2009) θαη 570/032/8-07-2010 (ΦΔΚ 

1148/Β/30-7-2010) απνθάζεηο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. θαη ηδίσο ηελ παξ. 3.1.9 

ηνπ παξαξηήκαηνο Β απηήο. 

γ.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2251/1994 «Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ» (ΦΔΚ 

191/Α/16-11-1994), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3587/2007 

«Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ λ. 2251/1994 «Πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ», φπσο ηζρχεη – Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2005/29 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 149)» (ΦΔΚ 

152/A/10-07-2007). 

δ.  Σελ ΑΠ. 375/10/14-2-2006 απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ.  «Καλνληζκφο 

Γηαδηθαζίαο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο» (ΦΔΚ 314/Β/16-03-2006). 

ε. Σελ ΑΠ. 654/12/31-05-2012 απφθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. «Γηεμαγσγή 

Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ηνλ Καλνληζκφ γηα ηελ 

δηακφξθσζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο 

Σηκψλ Πξντφλησλ Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά», 
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ε νπνία δηήξθεζε ζπλνιηθά, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Δ.Δ.Σ.Σ. πεξί ρνξήγεζεο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

παξαηεξήζεσλ, απφ ηελ 01-06-2012 έσο ηελ 16-07-2012. 

ζη. Σελ κε αξηζ. πξση. 8117/Φ.610/27-06-2012 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. «Παξάηαζε πξνζεζκίαο ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο 

αλαθνξηθά κε ηνλ Καλνληζκφ γηα ηελ δηακφξθσζε θαη ηε ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Σηκψλ Πξντφλησλ 

Ηιεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά».   

δ. Σα κε αξηζ. πξση. Δ.Δ.Σ.Σ. 4006/Φ.960/19-07-2012 (Cosmote 

[ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟ]), 4005/Φ.960/19-07-2012 (Vodafone 

[ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟ]), 4003/Φ.960/16-07-2012 (Wind [ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟ]) 

27141/16-07-2012 (OTE), 27207/17-07-2012 (On Telecoms), 

27430/18-07-2012 (Forthnet), 27006/16-07-2012 (Neurocom) θαη 

27005/16-07-2012 (Μπφθνο ηακαηίνπ & πλεξγάηεο)  

έγγξαθα/παξαηεξήζεηο ησλ αλσηέξσ παξφρσλ/εηαηξεηψλ επί ηεο απφ 

31-05-2012 Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ηνλ Καλνληζκφ γηα 

ηελ δηακφξθσζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία πζηήκαηνο 

Παξαθνινχζεζεο Σηκψλ Πξντφλησλ Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά.  

ε. Σν γεγνλφο φηη ε Δ.Δ.Σ.Σ. ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πεξί 

δηελέξγεηαο Γεκνζίσλ Γηαβνπιεχζεσλ ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ακεξνιεςίαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ηεο ηερλνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο θαη ιακβάλεη ππφςε 

ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ εθάζηνηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε 

πξηλ θαηαιήμεη ζηελ πηνζέηεζε απνθάζεσλ/κέηξσλ επί ζεκάησλ ηα 

νπνία εμεηάζζεθαλ ζε απηήλ, ρσξίο σζηφζν λα δεζκεχεηαη σο πξνο 

ην πεξηερφκελν ηεο ξχζκηζεο πνπ ελδέρεηαη λα αθνινπζήζεη. 

 

ζ. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ 

πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 

 

 

απ ο θ α ζ ί ζ ε ι: 
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Άπθπο 1 

Σκοπόρ-Πεδίο Εθαπμογήρ 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ νξίδνπλ ζχλνιν θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ 

δηακφξθσζε θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ελφο εληαίνπ ζρήκαηνο ειεθηξνληθήο 

απνηχπσζεο, ζπιινγήο, θαη δηάζεζεο ζην θνηλφ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ 

ηηκψλ, ηηκνινγίσλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ιηαληθήο ησλ ππφρξεσλ 

παξφρσλ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο, κε ζθνπφ νη ηειηθνί 

ρξήζηεο θαη νη θαηαλαισηέο λα κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ παθέησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ιηαληθήο.   

 

 

Άπθπο 2 

Οπιζμοί 

 

1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 

ηνπο απνδίδεηαη θαησηέξσ: 

«Σύζηημα Παπακολούθηζηρ Τιμών Πποφόνηυν Ηλεκηπονικών Επικοινυνιών»: 

χζηεκα πιεξνθνξηθήο, πνπ απνζθνπεί ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε ειεθηξνληθή , 

απνηχπσζε, ζπιινγή θαη δηάζεζε ζε ηξίηνπο κε εληαίν θαη ελνπνηεκέλν ηξφπν ησλ  

ζηνηρείσλ θαη ηηκψλ ησλ ηηκνινγίσλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Σν ελ 

ιφγσ χζηεκα απνηειείηαη απφ 2 ηκήκαηα: ην Ηιεθηξνληθφ Απνζεηήξην θαη ην 

Ηιεθηξνληθφ Παξαηεξεηήξην. 

 «Ηλεκηπονικό Αποθεηήπιο»: Σν ηκήκα ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Σηκψλ 

Πξντφλησλ Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, πνπ ηεξείηαη ζηελ ΔΔΣΣ θαη ζην νπνίν νη 

ππφρξενη πάξνρνη ζα απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά κε κεραληζκνχο αζθαινχο 

κεηάδνζεο θαη απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ / δεδνκέλσλ ηα ζηνηρεία θαη ηηο ηηκέο ησλ 

ηηκνινγίσλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ιηαληθήο αθνινπζψληαο ηηο 

επηηαγέο ζπγθεθξηκέλσλ ρεκάησλ Αξρείσλ ηνηρείσλ Σηκνινγίσλ, φπσο δηαηίζεληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ ηζηφηνπνπ ηεο ΔΔΣΣ. 

«Ηλεκηπονικό Παπαηηπηηήπιο»: Σν ηκήκα ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο 

Σηκψλ Πξντφλησλ Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ε Δ.Δ.Σ.Σ. γηα 

ηελ δηάζεζε ζην θνηλφ κε εληαίν θαη ελνπνηεκέλν ηξφπν φισλ ησλ δεκνζηνπνηήζηκσλ 
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ζηνηρείσλ θαη ησλ ηηκψλ ησλ ηηκνινγίσλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ιηαληθήο ησλ ππφρξεσλ παξφρσλ. 

«Σσήμα Απσείος Σηοισείυν Τιμολογίος»: Η απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

ηηκνινγίνπ πξντφληνο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ιηαληθήο κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζπληαθηηθφ θαη κνξθνινγηθφ πξφηππν.  

«Μοπθόηςπορ Απσείος Σηοισείυν Τιμολογίος»: Η ζεκαζηνινγηθή πεξηγξαθή ηνπ 

ρήκαηνο Αξρείνπ ηνηρείσλ Σηκνινγίνπ.. 

 «Υπόσπεορ Πάποσορ»: Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Η ελ ιφγσ έλλνηα 

πεξηιακβάλεη θαη ηνπο εηθνληθνχο παξφρνπ ο.  

«Δημόζια  Δεδομένα»: Σα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη θνηλνπνηήζηκα ζε ηξίηνπο θαη δελ 

θαιχπηνληαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην.  

«Ιδιυηικά Δεδομένα»: Σα εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία ζηνπο ηηκνθαηαιφγνπο πξντφλησλ 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο πνπ 

αθνξνχλ ζην πιήζνο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ/θαηαλαισηψλ αλά πξντφλ.  

2. Όξνη ή θξάζεηο, πνπ δελ νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηνλ Καλνληζκφ, έρνπλ ηελ έλλνηα ε νπνία ηνπο απνδίδεηαη ζην Ν. 4070/2012 (ΦΔΚ 

82/Α/10-04-2012).  

 

  

Άπθπο 3 

Απεικόνιζη ηυν ηιμών και ζηοισείυν ηιμολογίυν πποφόνηυν 
ηλεκηπονικών επικοινυνιών    

 
 

1. Οη ππφρξενη πάξνρνη νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ζηνηρεία θαη νη ηηκέο ησλ 

ηηκνινγίσλ ησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ιηαληθήο ηνπο απεηθνλίδνληαη 

ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπο ζχκθσλα κε ηα ρήκαηα Αξρείσλ ηνηρείσλ Σηκνινγίσλ, πνπ 

νξίδνληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απηνκαηνπνίεζε ηφζν ηεο 

δηαδηθαζίαο δηάζεζεο  ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο παξφρνπο φζν θαη ηεο άληιεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ απφ θάζε ελδηαθεξφκελν.  

2. Καζνξίδνληαη δπν ρήκαηα θαη δπν Μνξθφηππνη γηα ηελ απεηθφληζε  ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ηηκψλ ηηκνινγίσλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ιηαληθήο 

ζηηο αγνξέο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο. 
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Σν πξψην ζρήκα αθνξά ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά δεδνκέλα θαη απνζθνπεί 

απνθιεηζηηθά ζηελ επηθνηλσλία ησλ παξφρσλ κε ηελ ΔΔΣΣ, ελψ ην δεχηεξν ζρήκα 

αθνξά απνθιεηζηηθά ζε δεκφζηα δεδνκέλα θαη απνζθνπεί ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ 

ηηκψλ θαη ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ απφ ηνπο 

παξφρνπο, ηελ ΔΔΣΣ ή φπνην ηξίην κέξνο επηζπκεί λα αμηνπνηήζεη ηα δεκφζηα 

δεδνκέλα. Η ελ ιφγσ δηάθξηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη γηα ηνπο Μνξθφηππνπο. 

3. Σα ρήκαηα Αξρείσλ ηνηρείσλ Σηκνινγίσλ θαη νη Μνξθφηππνη γηα ηελ απεηθφληζε  

ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ηηκψλ ηηκνινγίσλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

ιηαληθήο δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν απφ ηνλ ηζηφηνπν ηεο 

Δ.Δ.Σ.Σ. θαη βαζίδνληαη ζε αλνηθηά πξφηππα.   

4.  Η Δ.Δ.Σ.Σ. δχλαηαη λα αλαδηαηάζζεη θαη λα πξνζαξκφδεη, κέζσ εκπινπηηζκνχ ή 

δηαγξαθήο, ηα ζηνηρεία ησλ ρεκάησλ Αξρείσλ ηνηρείσλ Σηκνινγίσλ θαη ησλ 

Μνξθνηχπσλ ζην ηέινο Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ θάζε έηνπο, θαηφπηλ αλάξηεζεο 

ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο πξν εμήληα εκεξψλ (60) ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο. ηελ αλαθνίλσζε 

απηή, ε Δ.Δ.Σ.Σ. ζα επηζεκαίλεη ηα πξνο ηξνπνπνίεζε ζεκεία γηα ηελ νξζή θαη 

έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ παξφρσλ. Οη ππφρξενη πάξνρνη δχλαληαη λα απνζηέιινπλ 

θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζηελ Δ.Δ.Σ.Σ. πξνηάζεηο ηνπο γηα αλαδηάηαμε ή/θαη 

πξνζαξκνγή ησλ ηζρπφλησλ ρεκάησλ θαη Μνξθνηχπσλ. Οη ππφρξενη πάξνρνη 

νθείινπλ λα απνζηέιινπλ πξνηάζεηο κε ην σο άλσ πεξηερφκελν θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ θαηά ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ αγνξά δηαπηζηψλνπλ αδπλακία 

ζπκκφξθσζεο κε ηα ηζρχνληα ρήκαηα θαη Μνξθφηππνπο. 

5.  Οη πθηζηάκελνη ππφρξενη πάξνρνη ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζηηο ζρεηηθέο 

ελέξγεηεο δηάζεζεο ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπο εληφο ηεο δηάξθεηαο ηεο πεξηφδνπ 

πξνζαξκνγήο, πνπ πξνβιέπεηαη  ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

6. Οη εθάζηνηε λενεηζεξρφκελνη ζηελ αγνξά ππφρξενη πάξνρνη  ππνρξενχληαη λα 

πινπνηήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο δηάζεζεο εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, 

θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο.  

 

Άπθπο 4 

Αποζηολή ζηο Ηλεκηπονικό Αποθεηήπιο και ηήπηζη απσείυν ηιμών 
ηιμολογίυν πποφόνηυν ηλεκηπονικών επικοινυνιών  λιανικήρ  
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1. Οη ππφρξενη πάξνρνη νθείινπλ λα απνζηέιινπλ ζην Ηιεθηξνληθφ Απνζεηήξην 

ζπκπιεξσκέλα αξρεία ζηνηρείσλ θαη ηηκψλ ηηκνινγίσλ πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ρεκάησλ θαη Μνξθνηχπσλ. Πξνβιέπνληαη δχν (2) θαηεγνξίεο 

αξρείσλ. Η πξψηε θαηεγνξία εκπεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ (δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ) θαη αθνξά απζηεξά ζηηο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο, αλάιπζεο θαη 

επνπηείαο ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ απφ ηελ ΔΔΣΣ. Η 

δεχηεξε θαηεγνξία εκπεξηέρεη κφλν ηα δεκφζηα δεδνκέλα, ηα νπνία είλαη 

απξφζθνπηα θαη αδηάιεηπηα δηαζέζηκα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, ζχκθσλα κε ηα φζα 

νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 4070/2012. 

2. Η απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο ππφρξενπο παξφρνπο ζην Ηιεθηξνληθφ 

Απνζεηήξην ηεο ΔΔΣΣ πξνβιέπεηαη ζε ηαθηηθή πεξηνδηθή βάζε ή θαη, εθηάθησο, ζε 

πεξίπησζε εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ή επηθαηξνπνίεζεο ησλ 

ηηκνθαηαιφγσλ αλαθνξηθά κε πθηζηάκελα πξντφληα.  

Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά: 

α) ηελ απνζηνιή ζε ηαθηηθή βάζε ησλ αξρείσλ ζηνηρείσλ θαη ηηκψλ (δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ δεδνκέλσλ) ηηκνινγίσλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ιηαληθήο 

ζην ζχζηεκα ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Απνζεηεξίνπ ηεο ΔΔΣΣ, νη ππφρξενη πάξνρνη πξέπεη 

λα απνζηέιινπλ ηα ζρεηηθά αξρεία ζε ηξηκεληαία βάζε θαη ζπγθεθξηκέλα εληφο 

πξνζεζκίαο ελφο κελφο αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ, ηελ 31ε Μαξηίνπ, 

ηελ 30ε Ινπλίνπ θαη ηελ 30ε επηεκβξίνπ θάζε έηνπο. 

β)  ηελ έθηαθηε απνζηνιή, νη ππφρξενη πάξνρνη πξέπεη λα απνζηέιινπλ ηα αξρεία 

ζηνηρείσλ θαη ηηκψλ (δεκφζησλ δεδνκέλσλ) ηηκνινγίσλ, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εκπνξηθήο δηάζεζεο λέσλ πξντφλησλ ή 

ηεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ ηηκνθαηαιφγσλ γηα πθηζηάκελα πξντφληα.   

3. Οη ππφρξενη πάξνρνη νθείινπλ λα δειψζνπλ εληφο ηεο πεξηφδνπ πξνζαξκνγήο, 

φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ηελ αθξηβή ηνπνζεζία 

ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπο, φπνπ ζα ηεξνχλ ηα αξρεία ησλ ζηνηρείσλ θαη ηηκψλ (δεκφζησλ 

δεδνκέλσλ) ηηκνινγίσλ παθέησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ιηαληθήο. Η 

ηνπνζεζία απηή ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηελ δπλαηφηεηα λα 

κεηαθνξηψζεη ηα ζρεηηθά αξρεία. Η ΔΔΣΣ ζα δίλεη ειεθηξνληθή δξνκνιφγεζε (link) 

πξνο  ηελ ηνπνζεζία απηή απφ θάζε πξντφλ πνπ παξνπζηάδεη ζην Ηιεθηξνληθφ 

Παξαηεξεηήξην. Με ηελ απνζηνιή ησλ αξρείσλ ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ ζην 

Ηιεθηξνληθφ Απνζεηήξην ηεο ΔΔΣΣ, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ δηαδηθαζία, ν ππφρξενο πάξνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη 
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ηαπηφρξνλα θαη ηα αληίζηνηρα αξρεία ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ, ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο 

αληηζηνηρία ζηηο κεηαβιεηέο θαη ζην πεξηερφκελν κεηαμχ απηψλ πνπ απνζηέιινληαη 

ζην Ηιεθηξνληθφ Απνζεηήξην ηεο  ΔΔΣΣ θαη απηψλ πνπ ηεξνχληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

ππφρξενπ παξφρνπ. 

 

Άπθπο 5 

Λειηοςπγία Ηλεκηπονικού Αποθεηηπίος 

 

1. Η δηαδηθαζία απνζηνιήο ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ απφ ηνπο ππφρξενπο παξφρνπο 

ζην Ηιεθηξνληθφ Απνζεηήξην ηεο ΔΔΣΣ πξαγκαηνπνηείηαη κε αμηνπνίεζε ζρεηηθήο 

δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο ηεο ΔΔΣΣ πνπ δηαζέηεη κεραληζκνχο αζθαινχο κεηάδνζεο 

θαη απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ / δεδνκέλσλ.   

2. Σν Ηιεθηξνληθφ Απνζεηήξην δηαζέηεη ειεχζεξα ηα αξρεία ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ 

πνπ αθνξνχλ ηα δεκφζηα δεδνκέλα.  

 

Άπθπο 6 

Λειηοςπγία Ηλεκηπονικού Παπαηηπηηηπίος 

 

1. Σν Ηιεθηξνληθφ Παξαηεξεηήξην ηεο ΔΔΣΣ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ 

Γηαδηθηπαθψλ νδεγψλ ηηκψλ θαη ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ (interactive web-based price 

guides). Σν χζηεκα πξνζθέξεη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηελ δπλαηφηεηα λα εμεηάζεη 

κε εληαίν θαη ελνπνηεκέλν ηξφπν ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ησλ παθέησλ ππεξεζηψλ 

πνπ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ νη ππφρξενη πάξνρνη. 

2. Σν Ηιεθηξνληθφ Παξαηεξεηήξην ιεηηνπξγεί σο μερσξηζηή πεξηνρή ηνπ ηζηφηνπνπ 

ηεο ΔΔΣΣ ή θαη θάζε άιινπ θξαηηθνχ θνξέα πνπ επηιέγεη ε ΔΔΣΣ.  

3. Η πξψηε εηήζηα πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ αθνξά 

κφλν ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηηκψλ ηηκνινγίσλ παθέησλ πξντφλησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ιηαληθήο ησλ ππφρξεσλ παξφρσλ. ηε ζπλέρεηα θαη 

εθφζνλ ε ΔΔΣΣ απνθαλζεί φηη είλαη πξφζθνξν, ην Ηιεθηξνληθφ Παξαηεξεηήξην 

δχλαηαη λα ππνζηεξίμεη επηπξνζζέησο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Η 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε αθνξά ζε εηζξνέο επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ην 
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ρξήζηε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ θαη ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε απφθξηζε ηνπ ηειεπηαίνπ κε 

ηαμηλνκεκέλεο ιίζηεο ζηε βάζε θφζηνπο πξνο δεηνχκελε  σθέιεηα.  

4. Οη ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πξνζβαζηκφηεηα θαη επθνιία ρξήζεο, αθξίβεηα, αλεμαξηεζία, δηαθάλεηα, εγθπξφηεηα 

θαη πιεξφηεηα.  

  

Άπθπο 7 
Δοκιμαζηική και  Παπαγυγική Λειηοςπγία Σςζηήμαηορ Παπακολούθηζηρ 

Τιμών Πποφόνηυν Ηλεκηπονικών Επικοινυνιών Λιανικήρ ζηην Ελληνική 

Αγοπά.  

1.  Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ νξίδεηαη ηξίκελε πεξίνδνο 

πξνζαξκνγήο ησλ ππφρξεσλ παξφρσλ θαη ηεο ΔΔΣΣ ψζηε λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ 

αζθαιή θαη νξζή δηαθίλεζε ησλ δεδνκέλσλ ζην χζηεκα κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ησλ ρεκάησλ αξρείνπ θαη Μνξθνηχπσλ ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ. Η ΔΔΣΣ δηαηεξεί ηε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο πεξηφδνπ πξνζαξκνγήο γηα ζπνπδαίν ιφγν. Η ιήμε ή ε 

παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ πξνζαξκνγήο αλαθνηλψλεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο 

πξηλ ην πέξαο ηεο κέζα απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΔΣΣ. 

2. Απφ ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ πξνζαξκνγήο νξίδεηαη ηξίκελε πεξίνδνο δνθηκαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Απνζεηεξίνπ θαη ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ δηαηεξνχλ κφλν νη ππφρξενη 

πάξνρνη θαη ε ΔΔΣΣ. Η ΔΔΣΣ δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο πεξηφδνπ 

δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν. Η ιήμε ή ε παξάηαζε ηεο πεξηφδνπ 

δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο αλαθνηλψλεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ ην πέξαο 

ηεο κέζα απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΔΣΣ. 

3. Με ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, νη ππφρξενη πάξνρνη 

νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο κλείεο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

4. Με ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ζεκαηνδνηείηαη ε έλαξμε ηεο 

παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο. 

 

Άπθπο 8 

Κςπώζειρ 
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ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 

4070/2012.  

Άπθπο 9 

Έναπξη ιζσύορ 

Η ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηελ δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Η απφθαζε  απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

 

 

 

 


