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Πξόινγνο 

1. Σν παξφλ Κείκελν Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο έρεη ζπληαρζεί απφ ηελ Δζληθή 

Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο ζχκθσλα κε  ην Ν. 4070/2012 θαη αθνξά ζε ελέξγεηεο ηηο νπνίεο 

νθείιεη λα αλαιάβεη κε βάζε ην Άξζξν 66 «Γηαθάλεηα θαη δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ» 

θαη ην Παξάξηεκα  IV ηνπ ηδίνπ Νφκνπ, ψζηε λα εμαζθαιίζεη φηη νη επηρεηξήζεηο 

δεκφζηαο παξνρήο δηθηχνπ ή/θαη δεκφζηα δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ δεκνζηεχνπλ δηαθαλείο, ζπγθξίζηκεο, θαηάιιειεο θαη 

επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηζρχνπζεο ηηκέο θαη ηα ηηκνιφγηα ηνπο.  

2. Με ηελ παξνχζα Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε, ε ΔΔΣΣ επηζπκεί λα ιάβεη απφςεηο θαη 

ζρφιηα απφ ηελ αγνξά παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δηθηχσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

θαη φινπο ηνπο ινηπνχο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζε ηεο λα 

ζέζεη ζε ιεηηνπξγία θαη λα αμηνπνηήζεη παξαγσγηθά έλα ςεθηαθφ ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ηηκψλ θαη ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ κε γλψκνλα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ειεθηξνληθή ζπιινγή, απνηχπσζε 

θαη δηάζεζε ζε ηξίηα κέξε κε ελνπνηεκέλν θαη εληαίν ηξφπν ησλ ηζρπνπζψλ ηηκψλ θαη 

ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ παθέησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ιηαληθήο. Σν πεδίν 

ελδηαθέξνληνο νξίδεηαη ζηηο αγνξέο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη 

επξπδσληθήο πξφζβαζεο.  

3. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ θεηκέλνπ. Αλ 

ππάξρνπλ απφςεηο ή ζρφιηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ θείκελν Γεκφζηαο 

Γηαβνχιεπζεο, παξαθαινχκε λα ηηο ζπκπεξηιάβεηε ζηηο απαληήζεηο ζαο. ην ηέινο 

ηνπ θεηκέλνπ παξαηίζεηαη πξνηεηλφκελν ζρέδην Καλνληζκνχ. Οη ελδηαθεξφκελνη 

παξαθαινχληαη λα ππνβάινπλ ηα ζρφιηά ηνπο θάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζηα άξζξα ή 

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αλαθέξνληαη. 

4. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ επσλχκσο, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε 

έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή φρη αξγφηεξα απφ ηελ 02/07/2012 θαη ψξα 13:00 κ.κ., 

ζηελ δηεχζπλζε: Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ, Λεσθφξνο 

Κεθηζηάο 60, Σ.Κ. 151 25, Μαξνχζη, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ: 
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paratiritirio@eett.gr. Σπρφλ αλψλπκεο απαληήζεηο δε ζα ιεθζνχλ ππφςε. Οη 

απαληήζεηο ζα δεκνζηεπηνχλ απηνχζηεο θαη επσλχκσο. ε πεξίπησζε πνπ νη 

απαληήζεηο πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

εηδηθφ Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκνζηεπζνχλ. 

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε:  

«Δημόζια Διαβούλεςζη σεδίος Κανονιζμού για ηην διαμόπθωζη και ηη θέζη ζε 

λειηοςπγία ςζηήμαηορ Παπακολούθηζηρ Σιμών Πποϊόνηων Ηλεκηπονικών 

Επικοινωνιών ζηην ελληνική αγοπά» 

5. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο είλαη δπλαηφ λα παξέρνληαη απφ 

ηελ ΔΔΣΣ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο 

πξέπεη λα ππνβάιινληαη επψλπκα, µφλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε 

δηεχζπλζε: paratiritirio@eett.gr. 

6. Σν παξφλ θείκελν δελ δεζκεχεη ηελ ΔΔΣΣ σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο 

θαλνληζηηθήο απφθαζεο πνπ ζα επαθνινπζήζεη.   
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Εηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο  

1. Έλα ζπλερψο απμαλφκελν πιήζνο απφ εηαηξείεο παξέρεη θάπνηαο κνξθήο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο παξνπζίαζεο θαη ζχγθξηζεο ηηκψλ θαη ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ 

παθέησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ο ηξφπνο  ζπιινγήο ησλ ηηκψλ θαη 

ησλ ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ ησλ παθέησλ, ε πεξηνδηθφηεηα ζπιινγήο, ε κεζνδνινγία 

απνηχπσζεο θαη ζχγθξηζεο, ε ζπλέπεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ε αμηνπηζηία ηεο 

παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο είλαη ηα πην βαζηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία αλαθχπηνπλ 

απφ κηα ζχληνκε δηεξεχλεζε ηέηνησλ ππεξεζηψλ.  

2. Ζ χπαξμε θαη ε ζπλερφκελε αχμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ ζρεηηθψλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ αληηθαηνπηξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ πνιηηψλ φζν θαη ησλ ζρεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ππεξεζίεο. ηα πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε ηνπ 

ΟΟΑ θαη ηεο ΔΔ, δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε αληίζηνηρσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, ε ηνπηθή ξπζκηζηηθή αξρή ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο κέζα απφ θαλνληζηηθέο ελέξγεηεο θαη πξάμεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα  απνηειεί ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζην νπνίν ε OFCOM, 

κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο, πηζηνπνηεί ηε ζηαζεξή, ζπλεπή θαη αμηφπηζηε 

ειεθηξνληθή παξνρή ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο πξνο ηνπο πνιίηεο. Άιιν 

παξάδεηγκα απνηειεί ε Ηηαιία, φπνπ ε AGCOM επέβαιε ζηηο εηαηξείεο 

ηειεπηθνηλσληψλ έλαλ εληαίν ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ πξνζθνξψλ αλαθνξηθά κε ηα 

πξντφληα ηνπο. 

3. Ζ ΔΔΣΣ ζπιιέγεη ζήκεξα ζε ηαθηή βάζε ζηνηρεία γηα ηα ηηκνινγηαθά παθέηα 

ιηαληθήο ησλ  εηαηξεηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη εληαρζεί 

ζην εηήζην πξφγξακκα ζπιινγήο ζηνηρείσλ ηεο ΔΔΣΣ θαη απνηειεί, πιένλ, επζχλε 

ησλ παξφρσλ ε νξζή απνζηνιή ησλ δεηνπκέλσλ ζηνηρείσλ κέζσ ηππνπνηεκέλσλ 

θνξκψλ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ (αξρεία XL ή ODS). Ο ρξνληζκφο ηεο απνζηνιήο 

ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη δηαθνξεηηθφο κεηαμχ εηαηξεηψλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, κε απνηέιεζκα, ε ζρεηηθή παξνπζίαζε ησλ παθέησλ λα έρεη δηαθνξεηηθή 

εκεξνκελία ελεκέξσζεο. Δπίζεο, πέξα απφ ηα δεκνζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ησλ 

παθέησλ, νη εηαηξείεο απνζηέιινπλ ζηελ ΔΔΣΣ πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά ζηηο 

πξνζθνξέο θαη ην πιήζνο ησλ ζπλδξνκεηψλ αλά παθέην. Δπνκέλσο, νη εηαηξείεο 
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απνζηέιινπλ ζηελ ΔΔΣΣ θαη κε  θνηλνπνηήζηκε ζε ηξίηνπο πιεξνθφξεζε. Σέινο, 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φιεο νη εηαηξείεο απνζηέιινπλ ζηνηρεία γηα φια ηα παθέηα 

ηνπο ζε ζρεηηθά απζηεξή θαη εληαία κνξθή, κε ζηφρν λα εμππεξεηεζεί απφ πιεπξάο 

ΔΔΣΣ ε δηαδηθαζία ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο. Οη θφξκεο δηαθνξνπνηνχληαη ζην επίπεδν 

αγνξάο, ζηαζεξήο θαη θηλεηήο, θαζψο θαη ζηηο άηππεο ππν-αγνξέο απηψλ. 

 

Καλνληζηηθό Πιαίζην 

1. Ζ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Σηκψλ Πξντφλησλ 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ (εθεμήο «χζηεκα»), απνξξέεη απφ ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 

4070/2012 «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαζψο θαη απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ ίδην σο άλσ Νφκν 

αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ξχζκηζε, επνπηεία θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ρψξνπ ησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα, ν Ν. 4070/2012 επηβάιιεη 

ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο  ζηηο επηρεηξήζεηο δεκφζηαο παξνρήο δηθηχνπ ή/θαη δεκφζηα 

δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζε ζέκαηα Γηαθάλεηαο θαη 

Γεκνζίεπζεο Πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, ελψ παξάιιεια εμνπζηνδνηεί ηελ 

ΔΔΣΣ λα θαζνξίζεη κε απφθαζή ηεο ηελ κεζνδνινγία πινπνίεζεο απφ πιεπξάο ησλ 

παξφρσλ ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ (άξζξν 66 θαη Παξάξηεκα IV).  

2. πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4070/2012 νξίδεηαη φηη: «1. Η ΕΕΤΤ κε 

απόθαζή ηεο, κεηά απφ δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ 

παξφληνο, απαηηεί από ηηο επηρεηξήζεηο δεκόζηαο παξνρήο δηθηύνπ ή/θαη 

δεκόζηα δηαζέζηκσλ ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ λα δεκνζηεύνπλ 

δηαθαλείο, ζπγθξίζηκεο, θαηάιιειεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο ηζρύνπζεο ηηκέο θαη ηα ηηκνιόγηα, ηπρφλ ηέιε ιφγσ ηεξκαηηζκνχ 

κηαο ζχκβαζεο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ηππνπνηεκέλνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο θαη θαηαλαισηέο, θαζψο θαη ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα IV ηνπ παξφληνο. Οη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο 

δεκνζηεύνληαη κε ζαθή, θαηαλνεηή θαη εύθνια πξνζβάζηκε κνξθή. Η ΕΕΤΤ κε 
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ηελ αλσηέξσ απόθαζή ηεο δύλαηαη λα πξνζδηνξίδεη επηπξόζζεηεο απαηηήζεηο 

ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν δεκνζίεπζεο ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ. 

2. Η ΕΕΤΤ, ιακβάλνληαο θαηάιιεια κέηξα, δηαζθαιίδεη όηη δηαηίζεληαη 

επθνιίεο κε ηηο νπνίεο νη ηειηθνί ρξήζηεο θαη νη θαηαλαισηέο πξνβαίλνπλ ζε 

αλεμάξηεηε αμηνιόγεζε ηνπ θόζηνπο ελαιιαθηηθώλ παθέησλ ρξήζεο 

ππεξεζηώλ κέζσ ηδίσο δηαδξαζηηθώλ εθαξκνγώλ ή άιισλ ζρεηηθώλ 

ηερληθώλ. Σηελ πεξίπησζε όπνπ ε ΕΕΤΤ δηαπηζηώλεη όηη απηέο νη επθνιίεο δελ 

είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλό δσξεάλ ή ζε εύινγε ηηκή, κεξηκλά ώζηε είηε ε ίδηα 

είηε κέζσ ηξίησλ θνξέσλ είηε δηαπηζηεπκέλνη από ηελ ίδηα θνξείο, λα ηηο 

δηαζέηνπλ ζην θνηλό. Ζ ΔΔΣΣ δχλαηαη κε απφθαζή ηεο λα ρνξεγεί ζε θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα, θαηφπηλ αηηήζεσο, ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Με απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ξπζκίδεηαη θάζε 

ζρεηηθφ ζέκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ ηειψλ θαη ηδίσο ε δηαδηθαζία γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα 

πιεξνχληαη γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο Ζ ΔΔΣΣ 

κε απφθαζή ηεο, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ παξφληνο, 

θαζνξίδεη ηηο πιεξνθνξίεο, ηε κνξθή θαη ηε ζπρλφηεηα ζηελ νπνία πξέπεη λα 

παξέρνληαη απφ ηνπο παξφρνπο δηθηχσλ ή/θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε 

ησλ σο άλσ επθνιηψλ ζην θνηλφ. Σξίηα κέξε έρνπλ ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ 

αηειψο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο δηθηχσλ 

ή/θαη δεκφζηα δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, κε ζθνπφ ηελ 

πψιεζε ή ηε δηάζεζε ησλ σο άλσ δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ ή άιισλ ζρεηηθψλ 

ηερληθψλ. 

3. Η ΕΕΤΤ κε απφθαζή ηεο, κεηά απφ δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 17 ηνπ παξφληνο, δύλαηαη λα απαηηεί από ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο 

δεκόζηνπ δηθηύνπ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ή/θαη δεκόζηα δηαζέζηκσλ 

ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ κεηαμχ άιισλ: 

α) λα παξέρνπλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ηζρύνληα ηηκνιόγηα 

ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε αξηζκό ή νπνηαδήπνηε ππεξεζία πνπ ππόθεηηαη ζε 

ηδηαίηεξνπο όξνπο ηηκνιόγεζεο. Όζνλ αθνξά ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο 
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ππεξεζηψλ, ε ΔΔΣΣ κπνξεί λα απαηηεί νη πιεξνθνξίεο απηέο λα παξέρνληαη πξηλ 

απφ ηε ζχλδεζε κε ηνλ θαινχκελν αξηζκφ, 

β) λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ζπλδξνκεηέο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε αιιαγή φζνλ 

αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο ή ηηο πιεξνθνξίεο 

εληνπηζκνχ ηνπ θαινχληνο ζηελ ππεξεζία γηα ηελ νπνία έρνπλ ζπλδξνκή, 

γ) λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ζπλδξνκεηέο γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνπο φξνπο πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο ή/θαη ηε ρξήζε ηνπο, 

φπνπ, βάζεη ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, επηηξέπεηαη ε χπαξμε ηέηνησλ 

φξσλ, 

δ) λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηπρφλ κεζφδνπο πνπ εθαξκφδεη ν 

πάξνρνο γηα ηε κέηξεζε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο θίλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγεηαη ε θφξησζε ηεο δεχμεο κέρξη ην φξην ρσξεηηθφηεηάο ηεο ή ε 

ππεξθφξησζή ηεο, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη κέζνδνη απηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο, 

ε) λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ζπλδξνκεηέο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκά ηνπο λα απνθαζίδνπλ 

εάλ επηζπκνχλ ή φρη λα πεξηιεθζνχλ ηα ζηνηρεία πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηνπο 

αθνξνχλ ζε δεκφζην θαηάινγν ζπλδξνκεηψλ, θαζψο θαη ηε κνξθή ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

ζη) λα ελεκεξψλνπλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ηνπο ζπλδξνκεηέο κε αλαπεξία ζρεηηθά 

κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαζέζηκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα απηνχο. 

 

Πξηλ απφ ηελ επηβνιή νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο, ε ΔΔΣΣ δχλαηαη λα πξνσζήζεη 

κέηξα απηνξχζκηζεο ή ζπξξχζκηζεο, εθφζνλ απηά θξίλνληαη θαηάιιεια. 

 

Ζ ΔΔΣΣ κε απφθαζή ηεο δχλαηαη λα απαηηήζεη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ λα δηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο 

δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο ζε πθηζηάκελνπο θαη λένπο ζπλδξνκεηέο, φπνπ απηφ 

θξίλεηαη ζθφπηκν, κε ηα ίδηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο νη επηρεηξήζεηο γηα 

ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ζπλδξνκεηέο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, απηέο νη 
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πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο ζε ηππνπνηεκέλε 

κνξθή θαη θαιχπηνπλ κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

α) ηηο πην θνηλέο ρξήζεηο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κε ζθνπφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε παξάλνκεο ελέξγεηεο ή ηε δηαλνκή πιηθνχ επηβιαβνχο πεξηερνκέλνπ, 

ηδίσο ζε ηνκείο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζηξαηεγήζνπλ ηηο αξρέο ηνπ ζεβαζκνχ 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαβηάζεσλ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

λνκηθψλ ηνπο επηπηψζεσλ θαη 

β) ηα κέζα πξνζηαζίαο ηνπ ζπλδξνκεηή θαηά θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ 

πξνζσπηθή αζθάιεηα, ηελ ηδησηηθή δσή θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαηά ηε ρξήζε 

ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.» 

3. Δπηπξνζζέησο, ζην Παξάξηεκα IV ηνπ Ν. 4070/2012 πξνβιέπεηαη ην είδνο ησλ  

πξνο δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ  ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 66 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ (Γηαθάλεηα θαη 

Γεκνζίεπζε Πιεξνθνξηψλ). Δηδηθφηεξα, ζην Παξάξηεκα νξίδεηαη φηη: 

«Ζ ΔΔΣΣ είλαη αξκφδηα γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ νξίδνληαη ζην 

παξφλ παξάξηεκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66. Η ΕΕΤΤ απνθαζίδεη πνηεο 

πιεξνθνξίεο πξέπεη λα δεκνζηεύνληαη από ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο 

δεκόζησλ δηθηύσλ επηθνηλσληώλ ή/θαη δηαζέζηκσλ ζην θνηλό ηειεθσληθώλ 

ππεξεζηώλ θαη πνηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα δεκνζηεύνληαη από ηελ ίδηα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ λα θάλνπλ ηηο 

επηινγέο ηνπο κε πιήξε ελεκέξσζε. 

 

1. Επσλπκία(-εο) θαη δηεύζπλζε(-εηο) ηεο επηρείξεζεο(-σλ) 

Πξφθεηηαη γηα ηηο επσλπκίεο θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ παξνρήο δεκφζησλ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ ή/θαη δηαζέζηκσλ ζην 

θνηλφ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ. 

 

2. Πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηώλ 

2.1. Δχξνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ. 
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2.2. Σππνπνηεκέλα ηηκνιφγηα πνπ αλαθέξνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην 

πεξηερφκελν εθάζηνπ ηηκνινγηαθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηέιε πξφζβαζεο, φια ηα είδε 

ησλ ηειψλ ρξήζεο, ηέιε ζπληήξεζεο), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεπηνκεξεηψλ γηα 

ηηο ηζρχνπζεο ζπλήζεηο εθπηψζεηο θαη ηα εηδηθά θαη ζηνρνζεηεκέλα ηηκνινγηαθά 

θαζεζηψηα, θαζψο θαη ηπρφλ πξφζζεηα ηέιε θαη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ. 

2.3. Πνιηηηθή απνδεκηψζεσλ/επηζηξνθήο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ 

ιεπηνκεξεηψλ γηα ηα πξνζθεξφκελα ζπζηήκαηα απνδεκίσζεο/επηζηξνθήο. 

2.4. Σχπνη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο. 

2.5. Σππνπνηεκέλνη ζπκβαηηθνί φξνη, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ε ειάρηζηε 

ζπκβαηηθή πεξίνδνο, ε ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαη νη δηαδηθαζίεο θαη ηα άκεζα ηέιε 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θνξεηφηεηα αξηζκψλ θαη άιισλ αλαγλσξηζηηθψλ, εθφζνλ 

θξίλεηαη ζθφπηκν. 

 

3. Μεραληζκνί επίιπζεο δηαθνξώλ, πεξηιακβαλνκέλσλ δηαδηθαζηώλ 

πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ επηρείξεζε. 

 

4. Ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ θαζνιηθή 

ππεξεζία, πεξηιακβαλνκέλσλ, όπνπ θξίλεηαη ζθόπηκν, ησλ επθνιηώλ θαη 

ησλ ππεξεζηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ΙΙΙ.» 
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Αλάγθε Υινπνίεζεο ηνπ Σπζηήκαηνο 

1. χκθσλα κε έθζεζε ηνπ ψκαηνο Δπξσπατθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ (η. ERG λπλ.BEREC1), νη ξπζκηζηηθέο αξρέο εμεηάδνπλ 

ην δήηεκα ηεο ειιηπνχο ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ: 

έιιεηςε πιεξνθνξίαο, αδηαθαλήο ή παξαπιαλεηηθή πιεξνθνξία ή πιεξνθνξία πνπ 

δχζθνια αλεπξίζθεηαη. Γεληθφηεξα, είλαη  θνηλψο παξαδεθηφ φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ είλαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθή απφ ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ 

απηνί ζα επεδείθλπαλ ζε πεξίπησζε πνπ είραλ ηεζεί ππφςε ηνπο φιεο νη απαξαίηεηεο 

γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο θξίζεο ηνπο πιεξνθνξίεο.   

2. Δπηπιένλ,  νη θαηαλαισηέο δελ είλαη πάληα ζε ζέζε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηάιιεια ηελ πιεξνθνξία, ε νπνία είλαη 

δηαζέζηκε ζηελ αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ βέιηηζηεο απνθάζεηο πνπ ζα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Αλάκεζα ζηνπο ιφγνπο απηνχο πεξηιακβάλνληαη ε 

πνηθηιία θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ πξνζθνξψλ, πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαρχξξπζκε εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ.  

3. Σν δήηεκα ηεο ειιηπνχο ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο 

ηνπ (π.ρ. κε ηε κνξθή πιεξνθνξηψλ πνπ δελ είλαη εχθνια δηαζέζηκεο ή  

παξνπζηάδνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη δχζθνιν λα γίλνπλ 

αληηιεπηέο θαη λα ζπγθξηζνχλ ή δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηα 

ζρεηηθά ηηκνιφγηα κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο) έρεη πξαθηηθά σο απνηέιεζκα νη 

θαηαλαισηέο λα κελ δχλαληαη εχθνια λα ζπγθξίλνπλ ππεξεζίεο θαη λα πξνβνχλ ζηηο 

θαηαιιειφηεξεο γη’ απηνχο επηινγέο.  

Σν δήηεκα ηεο ειιηπνχο ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

εληείλεηαη θαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ: 

  Σελ πνιππινθφηεηα ησλ ηηκνινγίσλ.  

 Σν κεγάιν πιήζνο ησλ δπλαηψλ ζπλδπαζκψλ ησλ ππεξεζηψλ ζε παθέηα. 

                                                           
1 ERG CN (08) 73 Report on Transparency of Tariff Information draft 081104, October 2008 
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Ζ θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη ε πιεξνθφξεζε ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα δηεπξχλνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγνξά 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ πξνο φθεινο ηφζν 

ησλ θαηαλαισηψλ φζν θαη ησλ παξφρσλ. πλεπψο, ην ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη λα 

δηαζθαιηζηεί φηη νη θαηαλαισηέο έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

δηαζέζηκεο ππεξεζίεο θαη ηνπο παξφρνπο, θαζψο θαη ζηα ζρεηηθά ηηκνιφγηα, έηζη 

ψζηε λα κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο επηινγέο. 

4. Οη ππεξεζίεο ζχγθξηζεο ηηκψλ ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ απνηεινχλ κηα πξαγκαηηθφηεηα εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ ζηελ Δπξψπε θαη 

ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηνπ ΟΟΑ. Ζ αλαγθαηφηεηα ηνπο πεγάδεη απφ ηε 

δηαπίζησζε φηη ππάξρεη εγγελήο δπζθνιία ζηελ επίηεπμε νξζνινγηθήο επηινγήο 

πξντφληνο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ απφ ηνλ πνιίηε-θαηαλαισηή θαη ηνπο 

βηνκεραληθνχο πειάηεο εμαηηίαο ηνπ πνιππνίθηινπ ραξαθηήξα, πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. πγθεθξηκέλα, νη ηειεπηαίεο πξνζθέξνληαη 

απηφλνκα ή ζπλδπαζηηθά, κε ή ρσξίο πεξηνξηζκνχο φγθνπ, ρξφλνπ, γεσγξαθηθήο 

ζέζεο, επηινγψλ ηεξκαηηζκνχ θ.α. Δπηπξφζζεηα, νη ζπλερείο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, 

αιιά θαη ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζπληεινχλ ζηελ ηαρεία αλαδφκεζε θαη 

αλαπξνζαξκνγή ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ ζε πξντφληα, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά 

παξσρεκέλν ην φπνην απνηέιεζκα έξεπλαο αγνξάο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πεξίνδν αξρηθήο δηελέξγεηαο.  Ζ απάληεζε ζηηο αλσηέξσ 

πξνθιήζεηο είλαη ε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ζχγθξηζεο ηηκψλ, φπνπ κε 

απηνκαηνπνηεκέλν θαη παξακεηξνπνηεκέλν ηξφπν ν θαηαλαισηήο κπνξεί άκεζα λα 

ελεκεξσζεί γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θάζε δηαζέζηκεο επηινγήο. 

5. ηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηελ ππφινηπε ΔΔ, παξαηεξείηαη αχμεζε ζηελ πξνζθνξά 

(εθ κέξνπο ησλ παξφρσλ) φζν θαη ζηελ δήηεζε (εθ κέξνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ) 

ζπλδπαζηηθψλ πξνζθνξψλ / παθέησλ ππεξεζηψλ, απμεκέλεο θαηλνηνκίαο θαη 

δηαθνξνπνηεκέλσλ ιηαληθψλ ρξεψζεσλ. Ο νηθηαθφο, θαζψο θαη ν εηαηξηθφο πειάηεο 

ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ζχγθιηζεο έρεη απμεκέλεο αλάγθεο ελεκέξσζεο θαη 

πξνζηαζίαο ζηηο θάζεηο αμηνιφγεζεο, επηινγήο αιιά θαη ρξήζεο ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ζ ΔΔΣΣ, σο αξκφδηα (ηνκεαθή) ξπζκηζηηθή αξρή, 

επηθνξηηζκέλε θαη κε ηηο απαξαίηεηεο αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα αληαγσληζκνχ, 
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κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ 

ηνκέα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, απνζθνπψληαο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ αιιά θαη ησλ δηαθαηλφκελσλ / αλακελφκελσλ αλαγθψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα παξνρή ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο θαη ειθπζηηθψλ 

ηηκψλ. Πιένλ, ην δήηεκα ηεο παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ αμηνιφγεζεο ηηκψλ έρεη 

αλαρζεί ζε θαλνληζηηθή ππνρξέσζε ηεο  ΔΔΣΣ κε βάζε ηηο κλείεο ηνπ Ν. 4070/2012 

(αξ. 66 παξ. 2)  «Ρςθμίζειρ Ηλεκηπονικών Επικοινωνιών, Μεηαθοπών, Δημοζίων 

Έπγων και άλλερ διαηάξειρ» φπνπ ξεηά πξνβιέπεηαη φηη: «Ζ ΔΔΣΣ, ιακβάλνληαο 

θαηάιιεια κέηξα, δηαζθαιίδεη φηη δηαηίζεληαη επθνιίεο κε ηηο νπνίεο νη ηειηθνί ρξήζηεο 

θαη νη θαηαλαισηέο πξνβαίλνπλ ζε αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο 

ελαιιαθηηθψλ παθέησλ ρξήζεο ππεξεζηψλ κέζσ, ηδίσο δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ ή 

άιισλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε ΔΔΣΣ δηαπηζηψλεη φηη απηέο νη 

επθνιίεο δελ είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ δσξεάλ ή ζε εχινγε ηηκή, κεξηκλά ψζηε είηε ε 

ίδηα είηε κέζσ ηξίησλ θνξέσλ είηε δηαπηζηεπκέλνη απφ ηελ ίδηα θνξείο, λα ηηο 

δηαζέηνπλ ζην θνηλφ.»  
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Σθνπόο ηνπ Σπζηήκαηνο  

1. Σθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε γηα 

ηελ αμηφπηζηε, έγθπξε θαη κε απιφ ηξφπν παξάζεζε ηων λιανικών ηιμολογιακών 

πακέηων ςπηπεζιών ηλεκηπονικών επικοινωνιών  (ζηαθεπήρ, κινηηήρ και διαδικηύος) 

μέζα από ηην αςηομαηοποιημένη ηλεκηπονική ζςλλογή, αποηύπωζη και διάθεζη ηοςρ 

ζηο κοινό με ενοποιημένο και ενιαίο ηπόπο. Δπίζεο, ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε 

ελδπλάκσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ππνβάζξνπ ζηελ Διιάδα, δίδνληαο ζηελ αγνξά ηε 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο λέσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. 

 

Σο ύζηημα, λοιπόν, απνζθνπεί:   

 ζηελ παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο 

λα  ιακβάλνπλ γλψζε θαη, ζην εγγχο κέιινλ, λα πξνβαίλνπλ ζε ζπγθξηηηθέο 

αμηνινγήζεηο, κε εληαίν θαη νκνηνγελή ηξφπν, ησλ ηηκνθαηαιφγσλ πξντφλησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

 ζηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ησλ πξνζπαζεηψλ δηαθάλεηαο ζηελ αγνξά 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή αξσγή ζηνλ πνιίηε, 

πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη νξζνινγηθέο απνθάζεηο κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

αλάγθεο ηνπ. 

 ζηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο κίαο λέαο αγνξάο γηα ςεθηαθέο ππεξεζίεο 

ζχγθξηζεο ηηκψλ θαη ηηκνινγίσλ κε ηελ νξγάλσζε κίαο αμηφπηζηεο θαη ηαρείαο 

δηαδηθαζίαο παξνρήο δεδνκέλσλ γηα ηηο ηηκέο θαη ηα ηηκνιφγηα ησλ πξντφλησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

 

2. Χθεινχκελνη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο είλαη: 

 Οη θαηαλαισηέο γηα ηνπο νπνίνπο ζα κεησζεί ην θφζηνο αλαδήηεζεο 

πιεξνθφξεζεο, δεδνκέλνπ φηη ζα κπνξνχλ λα ηελ αληινχλ απφ ηελ ΔΔΣΣ γηα 

φιεο ηηο αληαγσληζηηθέο πξνζθνξέο, ρσξίο εκπνξηθέο ή άιιεο πξνυπνζέζεηο.  
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 Ο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο, θαζψο κέζα απφ ην ζχζηεκα πνπ ζα ζρεδηαζηεί 

απμάλνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ, πξνεγκέλσλ θαη 

πεξηζζφηεξν αμηφπηζησλ ππεξεζηψλ ζχγθξηζεο ηηκψλ. 

 Σν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ παξφρσλ, θαζψο φια ηα παξαπάλσ δχλαληαη 

λα εληζρχζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ κε γλψκνλα θαιχηεξα, πην πνηνηηθά ή θαη πην 

νηθνλνκηθά πξντφληα.  

 Ζ ΔΔΣΣ κέζα απφ ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιήςεο δεδνκέλσλ απφ ηνπο 

παξφρνπο θαη ηελ ηαρχηεξε, αμηφπηζηε θαη ζπλερή ελεκέξσζε γηα ηελ αγνξά 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 
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Πεξηγξαθή Σπζηήκαηνο 

Με γλψκνλα ηηο παξαπάλσ επηζεκάλζεηο, ε ΔΔΣΣ ζθνπεχεη λα ζπκβάιεη ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε ελφο πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Σηκψλ Πξντφλησλ 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ. Μέζα απφ ην ζχζηεκα απηφ αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί ε 

κε εληαίν, ειεθηξνληθφ θαη  απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν ζπιινγή, απνηχπσζε θαη 

δηάζεζε ζε ηξίηα κέξε ησλ ηηκνινγηαθψλ πξνγξακκάησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ. Σν χζηεκα Παξαθνινχζεζεο Σηκψλ Πξντφλησλ Ζιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ πξνηείλεηαη λα απνηειείηαη απφ δπν απηφλνκεο δνκηθέο ελφηεηεο, ην 

Ζιεθηξνληθφ Απνζεηήξην Σππνπνηεκέλσλ Σηκνινγηαθψλ ηνηρείσλ θαη ην 

Ζιεθηξνληθφ Παξαηεξεηήξην ηεο ΔΔΣΣ. Οη ελφηεηεο απηέο αλαιχνληαη σο 

αθνινχζσο: 

 

Ηιεθηξνληθό Απνζεηήξην Τππνπνηεκέλσλ Τηκνινγηαθώλ Σηνηρείσλ 

1. Σν ειεθηξνληθφ απνζεηήξην ζα ελεκεξψλεηαη απφ ηνπο παξφρνπο κέζσ αζθαινχο 

web ππεξεζίαο ελεκέξσζεο πξσηνγελψλ ηηκνινγηαθψλ δεδνκέλσλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ. Σα δεδνκέλα ζα αλαπαξίζηαληαη ζχκθσλα κε έλα πξφηππν ηξφπν 

κνξθνπνίεζεο θαη ζεκεηνινγίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε 

απηνκαηνπνίεζε ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο 

παξφρνπο φζν θαη ηεο δηαδηθαζίαο άληιεζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ απφ ηξίηεο 

επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ παξνρή ςεθηαθήο 

ππεξεζίαο παξνπζίαζεο θαη ζχγθξηζεο ηηκψλ θαη ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ πξντφλησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Έηζη, κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνηχπνπ αλαπαξάζηαζεο 

θαη ηελ παξνρή web ππεξεζηψλ εηζαγσγήο θαη άληιεζεο ηηκνινγηαθψλ δεδνκέλσλ, 

ην ειεθηξνληθφ απνζεηήξην απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε επθαηξηψλ αλάπηπμεο 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζχγθξηζεο ηηκψλ απφ ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο ή θπζηθά 

πξφζσπα. 

 2. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

απνζεηεξίνπ είλαη ε έθδνζε θαλνληζηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ ΔΔΣΣ, κε ηελ νπνία 

ζα πξνζδηνξίδεηαη:  
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i) ην ζρήκα κε ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη φια ηα πξνγξάκκαηα ησλ 

εηαηξεηψλ, θαζψο θαη  

ii) ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηνπ απνζεηεξίνπ κε ρξήζε ηνπ ζρήκαηνο απηνχ.  

 

Ηιεθηξνληθό Παξαηεξεηήξην ηεο ΕΕΤΤ  

Σν ειεθηξνληθφ παξαηεξεηήξην ηεο ΔΔΣΣ απνζθνπεί:   

α) ηελ  παξνρή, θαηαξρήλ, κηαο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο παξνπζίαζεο κε εληαίν θαη 

ελνπνηεκέλν ηξφπν φισλ ησλ δεκνζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ παθέησλ πξντφλησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη θαηαλαισηέο πνπ επηζθέπηνληαη 

ην site ηεο ΔΔΣΣ ζα κπνξνχλ λα δνπλ αλαιπηηθά πιείζηα θαη πνηθίια πξντφληα 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ επηζπκνχλ λα αμηνινγήζνπλ. ε κεηαγελέζηεξν 

ζηάδην θαη εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην,  ε παξνπζίαζε ησλ παθέησλ κπνξεί λα 

εμειηρζεί ζε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 66 παξ. 2 ηνπ Ν. 

4070/2012.  

β) ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε, απηνκαηνπνίεζε θαη απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο ζηνηρείσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ εθ κέξνπο ησλ 

παξφρσλ πξνο ηελ ΔΔΣΣ κε ηνλ νξηζκφ κηαο πξφηππεο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςεη θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο.  

γ) ηελ πεξηνδηθή δεκνζίεπζε εθζέζεσλ απφ ηελ ΔΔΣΣ, φπνπ ζα απνηππψλεηαη ε 

εμέιημε ζην ρξφλν θαη νη επηπηψζεηο δεηθηψλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 

θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε αληίζηνηρνπο δηεζλείο, φπσο νη πξνεξρφκελνη απφ ηνλ ΟΟΑ 

θαη ηελ ΔΔ. Δπηπιένλ, θαη ζηε βάζε ζπλαζξνηζκέλσλ ζηνηρείσλ δήηεζεο θαη 

ηηκνιφγεζεο, ζα απνηππψλνληαη πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηηκψλ αλά εκπνξηθή θαηεγνξία 

πξντφλησλ.  

δ) ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηζηνχ (web services), ψζηε λα θαζίζηαηαη κέζσ 

απηνκαηνπνηεκέλνπ ηξφπνπ αμηνπνηήζηκε, απφ ηξίηνπο, ε δηαζέζηκε πιεξνθνξία ηνπ 

ειεθηξνληθνχ παξαηεξεηεξίνπ. 
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Τερληθή Πεξηγξαθή Σπζηήκαηνο 

1. χκθσλα κε ηνλ Ν. 4070/2012 (άξζξν 66 παξ. 2), ε ΔΔΣΣ νθείιεη λα 

«..δηαζθαιίδεη φηη δηαηίζεληαη επθνιίεο κε ηηο νπνίεο νη ηειηθνί ρξήζηεο θαη νη 

θαηαλαισηέο πξνβαίλνπλ ζε αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο ελαιιαθηηθψλ 

παθέησλ ρξήζεο ππεξεζηψλ κέζσ,  ηδίσο δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ ή άιισλ 

ζρεηηθψλ ηερληθψλ. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε ΔΔΣΣ δηαπηζηψλεη φηη απηέο νη επθνιίεο 

δελ είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ δσξεάλ ή ζε εχινγε ηηκή, κεξηκλά ψζηε είηε ε ίδηα είηε 

κέζσ ηξίησλ θνξέσλ είηε δηαπηζηεπκέλνη απφ ηελ ίδηα θνξείο, λα ηηο δηαζέηνπλ ζην 

θνηλφ».  

2. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε θαη κε εληαίν ηξφπν δηάζεζε ζε 

ηξίηνπο δεκνζηνπνηήζηκσλ δεδνκέλσλ ηηκψλ θαη ηηκνινγίσλ αθελφο κέζσ ηεο 

αλάξηεζήο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (mini-site) ηνπ ηζηνρψξνπ ηεο θαη 

αθεηέξνπ κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δηάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηνπνηήζηκσλ 

ζηνηρείσλ απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πξνο φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε κε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζε θαζνξηζκέλα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

3. Δπηζεκαίλεηαη ζην ζεκείν απηφ φηη φια ηα δεδνκέλα ζηνπο ηηκνθαηαιφγνπο  

πξντφλησλ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζψο θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο 

είλαη δεκφζηα, ήηνη θνηλνπνηήζηκα ζε ηξίηνπο, κε εμαίξεζε απηά πνπ αθνξνχλ ζην 

πιήζνο ησλ θαηαλαισηψλ/ζπλδξνκεηψλ αλά παθέην ή πξνζθνξά, ηα νπνία 

ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά.  

4. χκθσλα κε ην παξαθάησ γεληθφ ζρήκα ηνπ ζπζηήκαηνο, νη πάξνρνη ζα 

«θνξηψλνπλ», κέζσ κηαο web ππεξεζίαο, ην αξρείν κε ηα ηηκνινγηαθά δεδνκέλα ζε 

πξφηππε κνξθή. Σν πξφηππν ζρήκα ζηνηρείσλ ηηκνιφγεζεο θαζνξίδεη ηηο 

παξακέηξνπο θαη ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ, πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ. Κάπνηα απφ ηα 

ηηκνινγηαθά απηά δεδνκέλα ζα είλαη δεκνζηνπνηήζηκα θαη θάπνηα εκπηζηεπηηθά. Σα 

δεκνζηνπνηήζηκα δεδνκέλα ζα είλαη δηαζέζηκα πξνο φινπο, ελψ ηα εκπηζηεπηηθά 

δεδνκέλα ζα είλαη δηαζέζηκα κφλν γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ηεο ΔΔΣΣ. 
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5. Καηά ην «θφξησκα» ηνπ αξρείνπ, ην ζχζηεκα ζα ειέγρεη απηφκαηα ηε ζπκβαηφηεηα 

κε ηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ ηνπ πξνηχπνπ πξηλ νινθιεξσζεί επηηπρψο ε δηαδηθαζία. 

Δθφζνλ ην αξρείν πεξάζεη επηηπρψο ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ, ηα δεδνκέλα 

ελεκεξψλνπλ ηνπο θαηάιιεινπο πίλαθεο ηεο  βάζεο δεδνκέλσλ θαη είλαη δηαζέζηκα 

πξνο αμηνπνίεζε απφ ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηνχλ, λα αλαιχζνπλ 

ζηαηηζηηθά θαη λα ππνινγίζνπλ δείθηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ. Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηζθφπεζεο ησλ ηηκνινγηαθψλ 

παθέησλ θαη ησλ πξνζθνξψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ παξφρσλ κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ ηεο ΔΔΣΣ. 

Σν πξνηεηλφκελν έξγν ρσξίδεηαη ζε 2 ελφηεηεο.  

 

WIND

System

COSMOTE

System

VODAFONE

System

ON

TELECOMS

System

CYTA

System

….

System

EETT ΒΓ

ΖΠΑΣ EETT

Δζσηεξηθφο

ρξήζηεο ΔΔΣΣ

πνιίηεο

HMI

Γηεπαθή

 Standard Data

format - mobile

 Standard Data

format - mobile

 Standard Data

format - mobile

W
e

b
 π

π
ε

ξ
εζ

ία
 γ

ηα
 Φ

φ
ξ

ησ
κ

α
 Α

ξ
ρ
εί

ν
π

 Standard Data

format - fixed

 Standard Data

format - fixed

 Standard Data

format - fixed

ηαηηζηηθέο

ιεηηνπξγίεο

Παξνπζίαζε

ηηκνινγηαθψλ

δεδνκέλσλ

 Standard Data

format - fixed

3ε εηαηξεία

 Standard Data

format - mobile
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Ηιεθηξνληθό Απνζεηήξην Τππνπνηεκέλσλ Τηκνινγηαθώλ Σηνηρείσλ 

1. Σν θεληξηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη αθφκα θαη ν πιένλ ζπλεηδεηνπνηεκέλνο 

θαηαλαισηήο πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ είλαη ε νπζηαζηηθή αδπλακία 

δηελέξγεηαο αμηφπηζηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ αληαγσληζηηθψλ 

πξνζθνξψλ ζηε βάζε ησλ πξνζσπηθψλ εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθψλ ηνπ. Χο 

απνηέιεζκα, ν θαηαλαισηήο ζπρλά αδπλαηεί είηε λ’ αληηιεθζεί ην ζχλνιν ησλ 

δηαζέζηκσλ αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ ζε πξντφληα είηε λα ιάβεη ηελ πιένλ 

νξζνινγηθή απφθαζε κεηαμχ ησλ πθηζηακέλσλ ελαιιαθηηθψλ ζηε βάζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ  αλαγθψλ ηνπ. Σν πξφβιεκα απηφ νθείιεηαη ζηελ πνιιαπιφηεηα, ζηελ 

πνηθηιία, ζηε δηαθνξεηηθή ζηνηρεηνζέηεζε θαη ζην δηαθνξεηηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο 

ησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ζ χπαξμε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ππνλνκεχεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαζέζηκεο πξνο ην θνηλφ 

πιεξνθνξίαο. Δπηπιένλ, απνηειεί νπζηαζηηθφ εκπφδην επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζην πιαίζην παξνρήο πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ.   

2. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνηείλεηαη λα πινπνηεζνχλ: 

Α. Κνηλά ζρήκαηα αξρείσλ θαη κνξθφηππνη δεδνκέλσλ ηηκνινγίσλ παθέησλ 

πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, βαζηζκέλα ζε αλνηθηά πξφηππα. Χο εθ 

ηνχηνπ, ζα θαζνξηζηνχλ έμη ζρήκαηα XML αξρείσλ θαη έμη κνξθφηππνη ησλ 

δεδνκέλσλ ζε xls θαη ods, ηέζζεξηο γηα ηελ αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο (θαξηνθηλεηή 

θαη ζπκβφιαηα) θαη δπν γηα ηελ αγνξά ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο. ηελ αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο, δπν απφ ηα ηέζζεξα ζρήκαηα ζα 

αθνξνχλ δεκφζηα θαη εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα θαη ηα άιια δπν κφλν δεκφζηα. 

Αληίζηνηρα, γηα ηελ αγνξά ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, έλα ζρήκα αθνξά ζε δεκφζηα θαη 

εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα θαη έλα ζρήκα ζε δεκφζηα. Αληίζηνηρε αξρηηεθηνληθή ηζρχεη 

γηα ηνπο κνξθφηππνπο δεδνκέλσλ. Σα ελ ιφγσ ζρήκαηα θαη κνξθφηππνη ζα είλαη 

δηαζέζηκα ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ ηζηνρψξνπ ηεο ΔΔΣΣ. 

Β. Φεθηαθέο ππεξεζίεο απνζεηεξίνπ, φπνπ νη  πάξνρνη ζα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

εηζάγνπλ ηηκνινγηαθά δεδνκέλα παθέησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

πηνζεηψληαο ηηο δνκέο ησλ ζρεκάησλ θαη κνξθνηχπσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Σν 

ζχζηεκα-απνζεηήξην πξνηείλεηαη λα  ππνζηεξίδεη ηελ αθφινπζε ιεηηνπξγηθφηεηα, 
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ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζα είλαη πξνζβάζηκα αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ ρξήζηε (π.ρ. 

θαηεγνξίεο ρξεζηψλ: ΔΔΣΣ, πνιίηεο, εηαηξεία ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηξίην 

ελδηαθεξφκελν κέξνο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ θηι.) 

 Ο εηαηξηθφο ρψξνο (μερσξηζηφο ρψξνο γηα θάζε εηαηξεία ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ) απνζήθεπζεο κπνξεί λα νξγαλσζεί ζε ηεξαξρηθέο δνκέο θαηαιφγσλ – 

ππνθαηαιφγσλ, ζηε βάζε ρξφλσλ ελεκέξσζεο θαη ππν-αγνξάο (π.ρ. θηλεηή 

ηειεθσλία, ζηαζεξή ηειεθσλία, επξπδσληθή πξφζβαζε). 

 Πέξαλ ηεο θπζηθήο νξγάλσζεο ζε θαηαιφγνπο, θάζε αξρείν κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί 

κε έλα ή πεξηζζφηεξα tags γηα ιφγνπο θαιχηεξεο αξρεηνζέηεζεο θαη επθνιφηεξεο 

αλαδήηεζεο. 

 Τπνζηεξίδεηαη αλαδήηεζε πιήξνπο θεηκέλνπ ζηα νλφκαηα, ην πεξηερφκελν θαη ζηα 

tags ησλ αξρείσλ. 

 Τπνζηεξίδεηαη “θαιάζη αρξήζησλ” (trash bin) κε δπλαηφηεηα επαλαθνξάο 

δηαγξαθέλησλ αξρείσλ. 

Οη πάξνρνη ζα πξέπεη λα  εηζάγνπλ ηαθηηθά ζην ειεθηξνληθφ απνζεηήξην 

ζπκπιεξσκέλα αξρεία ηηκνινγίσλ πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο κνξθφηππνπ 

θαη ζρήκαηνο δεδνκέλσλ, φπσο απηά ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη ζα απεηθνλίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ 

ηζηνρψξνπ ηεο ΔΔΣΣ. 

Γ. Θα ππάξρνπλ δχν (2) θαηεγνξίεο αξρείσλ αλά αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. 

Ζ πξψηε θαηεγνξία ζα εκπεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ θαη αθνξά απζηεξά 

ζηηο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο, αλάιπζεο θαη επνπηείαο ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ  απφ ηελ ΔΔΣΣ. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ζα εκπεξηέρεη κφλν 

εθείλεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ απνηεινχλ δεκνζηνπνηήζηκε δηαζέζηκε πιεξνθνξία. 

Πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία αξρείσλ ζα είλαη απξφζθνπηα 

θαη αδηάιεηπηα δηαζέζηκεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη 

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

Γ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε δηαδηθαζία  επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξρείσλ 

ηηκνινγίσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη κε γλψκνλα ηελ ηαρεία ελεκέξσζε ησλ  

ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηηο γελφκελεο αιιαγέο, νη πάξνρνη ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ 
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ηα ζρεηηθά αξρεία ηηκνινγίσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο, ην αξγφηεξν εληφο 

δπν (2) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εκπνξηθήο δηάζεζεο λέσλ 

πξντφλησλ ή ηεο επηθαηξνπνίεζεο  ησλ ηηκνθαηαιφγσλ γηα ηα πθηζηάκελα πξντφληα. 

Δπηπιένλ, νη πάξνρνη ζα πξέπεη άκεζα θαη ηελ ίδηα εκέξα κε ηελ αλσηέξσ 

ελεκέξσζε ησλ αξρείσλ ηηκνινγίσλ λα πξνβαίλνπλ: 

α) ηελ απνζηνιή ησλ ζρεηηθψλ ηηκνθαηαιφγσλ ζηελ ΔΔΣΣ κέζσ ηεο ππεξεζίαο 

ειεθηξνληθνχ απνζεηεξίνπ πνπ πεξηγξάθεθε αλσηέξσ.  

β) ηε δηάζεζε ζε γλσζηή θαη ζηαζεξή ηνπνζεζία ηνπ ηζηνηφπνπ ηνπο, ησλ αξρείσλ 

ηηκνινγίσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ δεκνζηνπνηήζηκα δεδνκέλα ηεο δεχηεξεο 

θαηεγνξίαο, ήηνη δεδνκέλα πνπ εκπεξηέρνπλ δεκνζηνπνηήζηκε δηαζέζηκε 

πιεξνθφξεζε.  

5. Αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε ησλ δεκνζηνπνηήζηκσλ ηηκνινγηαθψλ δεδνκέλσλ κέζσ 

ησλ αξρείσλ ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο απφ ηνλ ηζηφηνπν ησλ παξφρσλ νξίδεηαη φηη: 

Οη πάξνρνη ζα πξέπεη λα δειψζνπλ εληφο κελφο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ζρεηηθνχ 

Καλνληζκνχ πνπ ζα δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Σηκψλ, 

ηελ αθξηβή ηνπνζεζία ζηνλ ηζηφηνπν ηνπο, φπνπ ζα παξνπζηάδνπλ ηα αξρεία 

δεκνζηνπνηήζηκσλ δεδνκέλσλ. Απφ ηελ ηνπνζεζία απηή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν λα κεηαθνξηψζεη ηα ζρεηηθά αξρεία ηηκνινγίσλ, 

ηα νπνία ζα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

Ζ ΔΔΣΣ ζα παξέρεη ειεθηξνληθή δξνκνιφγεζε (link) πξνο απηά ηα ζεκεία απφ θάζε 

παθέην πνπ παξνπζηάδεη ζην Ζιεθηξνληθφ Παξαηεξεηήξην.  

6. ε φ,ηη αθνξά ζηελ απνζηνιή ζε ηαθηηθή βάζε ησλ δεκνζηνπνηήζηκσλ θαη 

απφξξεησλ ζηνηρείσλ ησλ ηηκνινγίσλ παθέησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ ζηελ ΔΔΣΣ, νξίδεηαη φηη νη πάξνρνη ζα απνζηέιινπλ ηα ζρεηηθά 

ζηνηρεία ζε ηξηκεληαία βάζε κέζσ ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθνχ απνζεηεξίνπ εληφο 

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

ηελ 30ε Ηνπλίνπ θαη ηελ 30ε επηεκβξίνπ θάζε έηνπο.  
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Ηιεθηξνληθό Παξαηεξεηήξην ηεο ΕΕΤΤ 

1. Ζ ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα ελζαξξχλεη ηελ πξνζθνξά ζηνπο νηθηαθνχο θαη εηαηξηθνχο 

θαηαλαισηέο ππεξεζηψλ ζχγθξηζεο (ιηαληθψλ) ηηκνινγίσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, πνπ παξέρνληαη ζηελ Διιάδα. Δλδεηθηηθά, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, 

αλαθέξνληαη ππεξεζίεο, φπσο ε ζηαζεξή ηειεθσλία, ε θηλεηή ηειεθσλία, ε ζηαζεξή 

επξπδσληθή ζχλδεζε, ε επξπδσληθή ζχλδεζε κέζσ θηλεηνχ (mobile broadband), ε 

ςεθηαθή ηειεφξαζε, θαζψο θαη νη ζπλδπαζκνί ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. 

2. ηελ παξνχζα θάζε ζα ζρεδηαζηεί, αλαπηπρζεί θαη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία απφ ηελ 

ΔΔΣΣ ππεξεζία παξνπζίαζεο θαη, πηζαλψο κειινληηθά, θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

Ν.4070/2012, λα αλαβαζκηζηεί ζε ππεξεζία ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηηκνινγίσλ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηε ρξήζε 

δηαδξαζηηθψλ Γηαδηθηπαθψλ νδεγψλ ηηκνινγίσλ (interactive web-based price 

guides). Πξνο ην παξφλ  ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη κφλν ζηελ παξνπζίαζε θαη φρη ζηε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ παθέησλ.  

3. Οη δηαδξαζηηθνί Γηαδηθηπαθνί νδεγνί ηηκνινγίσλ είλαη απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά 

θαη δεκνθηιή εξγαιεία ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

ήδε ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ήδε ηνπιάρηζηνλ νη κηζέο εζληθέο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο έρνπλ εηζαγάγεη ή ζεσξνχλ φηη ζα ήηαλ ζθφπηκν λα εηζαρζνχλ 

ζρεηηθά εξγαιεία. Οη νδεγνί ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: (α)νδεγνχο, πνπ 

αμηνπνηνχλ πξαγκαηηθά ζηνηρεία ρξήζεο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ρξήζηε θαηφπηλ 

ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζήο ηνπ θαη (β) νδεγνχο, φπνπ ν ρξήζηεο εηζάγεη ηηο παξνρέο 

πνπ αλακέλεη απφ ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο πνπ επηζπκεί. 

4. Αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ ζηελ ΔΔ, ε 

ΔΔΣΣ ζρεδηάδεη λα πξνκεζεπηεί ηα αλαγθαία ζπζηήκαηα θαη λα εηζάγεη ηηο ςεθηαθέο 

ππεξεζίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ παξαηεξεηεξίνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά.  

Δηδηθφηεξα, ε ΔΔΣΣ απνζθνπεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ 

αλσηέξσ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη: 
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 Πξνζβαζηκόηεηα: Οη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο απφ φινπο ηνπο 

θαηαλαισηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θαη κε ρξήζε 

δηαθφξσλ κέζσλ, φπσο ην Γηαδίθηπν θαη ην ηειέθσλν. 

 Αθξίβεηα: Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ζα πξέπεη 

λα είλαη ελεκεξσκέλα, ψζηε λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηηκνιφγηα. 

 Αλεμαξηεζία: Οη θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ αληηθεηκεληθή θαη αλεμάξηεηε 

ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηα ηηκνιφγηα ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ. 

 Δηαθάλεηα: Οη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζαθή θαη πιήξε ελεκέξσζε γηα ην 

πεξηερφκελν ησλ ηηκνινγίσλ.  

 Πιεξόηεηα: Δίλαη ζεκαληηθφ νη πιεξνθνξίεο ζχγθξηζεο ηηκνινγίσλ λα είλαη 

πιήξεηο θαη πεξηεθηηθέο. 

5. Σν ειεθηξνληθφ παξαηεξεηήξην πξνηείλεηαη λα ζρεδηαζηεί έηζη, ψζηε λα 

πξνζθέξεη: 

Α. Δπθνιία ρξήζεο ηνπ απφ φιεο ηηο νκάδεο πνιηηψλ. Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

ζα αθνινπζεζνχλ νη ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Web Accessibility Initiative 

(http://www.w3.org/WAI/). 

Β. Ξεθάζαξε, νκνηνγελή θαη νκνηφκνξθε απνηχπσζε ηεο πιεξνθνξίαο, ψζηε λα 

είλαη εχθνιε ε αμηνπνίεζε ησλ παθέησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο. 

Γ. Τπνζηήξημε ησλ ηειεπηαίσλ δηαζέζηκσλ web standards. 

Γ. Πνιηην-θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ππεξεζίαο κε γλψκνλα ηελ επρξεζηία θαη ηελ 

εξγνλνκία κε βάζε ηα πιένλ θαζηεξσκέλα πξφηππα θαη νδεγίεο πνπ πξνηείλνληαη 

απφ ηε ζεσξία αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ κεραλήο (HΜI). 

Δ. Δπθξηλή δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο ζην πξνζθήλην (front-end), ψζηε 

λα γίλεηαη θαηαλνεηή απφ ηνλ ρξήζηε ζε φια ηα ελδηάκεζα ζηάδηα θαη 

απαζθαιησκέλεο ξνπηίλεο αλάιπζεο θαη ππνινγηζκψλ (back-end). 

Σ. Απνηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ κε πνιπθαλαιηθή δηάζεζε.  
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Ε. ρεδηαζκφ γηα πνιπθαλαιηθή αμηνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, ήηνη PC’s, «έμππλα» 

θηλεηά ηειέθσλα. 

Ζ. Βαζηθέο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ ζηαηηζηηθνχ ραξαθηήξα κε γλψκνλα 

ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ επθαηξηψλ αμηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ πνιηηεία 

θαη ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθψλ. 

Θ. Πνιπιεηηνπξγηθή Γηεπαθή ρξήζεο.  

 

Πξόηππα Αξρεία Σπζηήκαηνο 

1. Παξάιιεια κε ηελ παξνχζα πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο, επηζπλάπηνληαη ηα 

αθφινπζα: 

Α. Αξρεία XSD ρεκάησλ XML θαη 

Β. Αξρεία Πξνηάζεσλ Μνξθνηχπνπ ζε φξνπο κεηαβιεηήο, επεμήγεζεο, ηχπνπ 

δεδνκέλσλ θαη κνλάδαο κέηξεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ηηκνιφγηα 

θηλεηήο ηειεθσλίαο (ζπλδξνκεηψλ ζπκβνιαίνπ θαη ζπλδξνκεηψλ θαξηνθηλεηήο), 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο. 

2. Ζ πξψηε θαηεγνξία αξρείσλ βξίζθεηαη ζηνλ ππνθάθειν «ρήκαηα Γεδνκέλσλ» 

θαη ε δεχηεξε ζηνλ ππνθάθειν «Μνξθφηππνη Γεδνκέλσλ». πλνιηθά ζε θάζε 

ππνθάθειν εληνπίδνληαη 3 αξρεία, 2 γηα ηελ αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη 1 γηα ηελ 

αγνξά ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Σα ελ ιφγσ αξρεία, φπσο 

απηά νξηζηηθνπνηεζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, ζα 

αλαξηεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ ηζηνρψξνπ ηεο ΔΔΣΣ. 
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Εξσηήκαηα 

Παξαθαινχκε ηνπνζεηεζείηε ζε φζα απφ ηα επφκελα εξσηήκαηα ζεσξείηε 

θαηάιιεια. 

1. πκθσλείηε φηη ην πξνηεηλφκελν χζηεκα ζα βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ιήςεο θαηαιιειφηεξσλ απνθάζεσλ απφ ηνπο πνιίηεο – θαηαλαισηέο ζε 

ζρέζε κε ηελ αγνξά  πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ; Ση εθηηκάηε φηη 

ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί, πξνθεηκέλνπ ε βνήζεηα λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή; 

2. πκθσλείηε κε ηηο πξνηεηλφκελεο δνκηθέο κνλάδεο ηνπ πζηήκαηνο, ήηνη ην 

Ζιεθηξνληθφ Απνζεηήξην θαη ην Ζιεθηξνληθφ Παξαηεξεηήξην; Σί 

δηαθνξνπνηήζεηο ή πξνζζήθεο επηζπκείηε θαη γηαηί;  

3. πκθσλείηε κε ηηο ζέζεηο φηη ην πξνηεηλφκελν χζηεκα: α) Θα έρεη ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη β) Αλαδεηθλχεη επθαηξίεο λέαο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο; Ση εθηηκάηε φηη ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί, 

πξνθεηκέλνπ ε βνήζεηα λα θαηαζηεί πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή; 

4. πκθσλείηε κε ηε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ ζηνηρείσλ 

ηηκνινγίσλ απφ ηνπο παξφρνπο; ηελ πεξίπησζε πνπ εληνπίδεηε δεηήκαηα, 

αλαδείμηε θαη ηεθκεξηψζηε ηα, πξνηείλεηε πηζαλνχο ηξφπνπο επίιπζεο απηψλ. 

5. πκθσλείηε κε ηελ πιεξφηεηα ηεο πξνηεηλνκέλεο ιίζηαο κεηαβιεηψλ 

ηηκνινγηαθψλ πξντφλησλ πνπ ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηνπο παξφρνπο; ηελ 

πεξίπησζε πνπ εληνπίδεηε δεηήκαηα, αλαδείμηε θαη ηεθκεξηψζηε ηα, 

πξνηείλεηε πηζαλνχο ηξφπνπο επίιπζεο απηψλ. 

6. πκθσλείηε κε ηελ πιεξφηεηα ησλ πξνηεηλνκέλσλ κνξθφηππσλ δεδνκέλσλ; 

ηελ πεξίπησζε πνπ εληνπίδεηε δεηήκαηα, αλαδείμηε θαη ηεθκεξηψζηε ηα, 

πξνηείλεηε πηζαλνχο ηξφπνπο επίιπζεο απηψλ. 
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7. πκθσλείηε κε ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλνκέλσλ 

ζρεκάησλ δεδνκέλσλ; ηελ πεξίπησζε πνπ εληνπίδεηε δεηήκαηα, αλαδείμηε 

θαη ηεθκεξηψζηε ηα, πξνηείλεηε πηζαλνχο ηξφπνπο επίιπζεο απηψλ. 

8. πκθσλείηε κε ηε δηαδηθαζία  εηζαγσγήο/ άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ 

θαζψο θαη ηελ πξνηεηλφκελε πξφηππε κνξθή δηάζεζήο ηνπο ζε ηξίηα κέξε; 

ηελ πεξίπησζε πνπ εληνπίδεηε δεηήκαηα, αλαδείμηε θαη ηεθκεξηψζηε ηα, 

πξνηείλεηε πηζαλνχο ηξφπνπο επίιπζεο απηψλ. 

9. Τπάξρνπλ άιια ζρφιηα ή παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε κειινληηθή πηζαλή πξνζζήθε ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ζην χζηεκα;  

10. Με πνηνπο άιινπο ηξφπνπο εθηηκάηε φηη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη ξνέο 

δεδνκέλσλ ηηκνινγίσλ φπσο νξίδνληαη ζην παξφλ χζηεκα; Δπηζπκείηε 

ζπγθεθξηκέλν ελεξγφ ξφιν ηεο ΔΔΣΣ ζε απηφ; 

11. Αλαπηχμηε ηα ζρφιηά ζαο ζην ζρέδην Καλνληζκνχ γηα ηελ δηακφξθσζε θαη ηε 

ζέζε ζε ιεηηνπξγία πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Σηκψλ Πξντφλησλ 

Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, πνπ επηζπλάπηεηαη ζην 

παξφλ θείκελν δηαβνχιεπζεο. 
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Σρέδην Καλνληζκνύ γηα ηελ δηακόξθσζε θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία 

Σπζηήκαηνο Παξαθνινύζεζεο Τηκώλ Πξντόλησλ Ηιεθηξνληθώλ 

Επηθνηλσληώλ ζηελ ειιεληθή αγνξά 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

      Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ταρπδξνκείσλ (Ε.Ε.Τ.Τ.) 

 

           Έρνληαο ππόςε : 

 

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

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), 
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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. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ 

πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, 

 

απ ν θ α ζ ί δ ε η : 

 

Άξζξν 1 

Σθνπόο-Πεδίν Εθαξκνγήο 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ νξίδνπλ ζχλνιν θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ 

δηακφξθσζε θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ελφο εληαίνπ ζρήκαηνο ειεθηξνληθήο 

ζπιινγήο, απνηχπσζεο θαη δηάζεζεο ζην θνηλφ ησλ ηηκψλ θαη ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ 

παθέησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 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 

ελαιιαθηηθψλ παθέησλ ρξήζεο ππεξεζηψλ.   

 

 

Άξζξν 2 

Οξηζκνί 

 

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

ηνπο απνδίδεηαη θαησηέξσ: 

«Σύζηεκα Παξαθνινύζεζεο Τηκώλ Πξντόλησλ Ηιεθηξνληθώλ Επηθνηλσληώλ»: 

χζηεκα πιεξνθνξηθήο, πνπ απνζθνπεί ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε ειεθηξνληθή 

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

ηηκψλ θαη ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ  παθέησλ  
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ιηαληθήο ησλ ππφρξεσλ παξφρσλ. Σν ελ ιφγσ χζηεκα απνηειείηαη απφ 2 ηκήκαηα: 

ην Ζιεθηξνληθφ Απνζεηήξην θαη ην Ζιεθηξνληθφ Παξαηεξεηήξην. 

«Ηιεθηξνληθό Απνζεηήξην»: Σν ηκήκα ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Σηκψλ 

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

ππφρξενη πάξνρνη ζα απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά θαη κε αζθάιεηα ηηο ηηκέο θαη ηα 

ζηνηρεία ηηκνινγίσλ παθέησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ αθνινπζψληαο 

ηηο επηηαγέο ζπγθεθξηκέλσλ ζρεκάησλ θαη κνξθνηχπσλ, φπσο απεηθνλίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ ηζηνηφπνπ ηεο ΔΔΣΣ. 

«Ηιεθηξνληθό Παξαηεξεηήξην»: Σν ηκήκα ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο 

Σηκψλ Πξντφλησλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, ην νπνίν αμηνπνηεί ε Δ.Δ.Σ.Σ. γηα ηελ 

δηάζεζε ζην  θνηλφ κε εληαίν θαη ελνπνηεκέλν ηξφπν φισλ ησλ δεκνζηνπνηήζηκσλ 

ζηνηρείσλ ησλ ηηκψλ θαη ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ παθέησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ ησλ ππφρξεσλ παξφρσλ. 

«Σρήκα αξρείνπ θαη Μνξθόηππνο ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ – Σρήκα θαη 

Μνξθόηππνο»: Ζ απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν 

κνξθνπνίεζεο θαη ζεκεηνινγίαο.  

 «Υπόρξενο Πάξνρνο»: Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θηλεηήο 

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

πεξηιακβάλεη θαη ηνπο εηθνληθνχο παξφρνπο.  

«Δεκόζηα  Δεδνκέλα»: Σα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη θνηλνπνηήζηκα ζε ηξίηνπο θαη δελ 

θαιχπηνληαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην.  

«Ιδησηηθά Δεδνκέλα»: Σα εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία ζηνπο ηηκνθαηαιφγνπο πξντφλησλ 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο πνπ 

αθνξνχλ ζην πιήζνο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ/θαηαλαισηψλ αλά παθέην  ή αλά 

πξνζθνξά.  

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).  
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Άξζξν 3 

Απεηθόληζε ησλ ηηκώλ θαη ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ παθέησλ πξντόλησλ 
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ    

 
 

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

ηηκνινγίσλ ησλ παθέησλ ιηαληθήο ηνπο απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπο θαη κε ηα 

ρήκαηα θαη ηνπο Μνξθφηππνπο, πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ΔΔΣΣ, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε απηνκαηνπνίεζε ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο  ησλ δεδνκέλσλ 

απφ ηνπο παξφρνπο φζν θαη ηεο άληιεζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ απφ θάζε 

ελδηαθεξφκελν.  

2. Καζνξίδνληαη έμη ρήκαηα θαη έμη Μνξθφηππνη γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ηηκψλ θαη 

ησλ ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ παθέησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ: Σέζζεξα 

γηα ηελ αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο (θαξηνθηλεηή θαη ζπκβφιαηα) θαη δπν γηα ηελ αγνξά 

ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο. ηελ αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

δπν απφ ηα ηέζζεξα ζρήκαηα αθνξνχλ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά δεδνκέλα θαη δπν 

αθνξνχλ ζε δεκφζηα απνθιεηζηηθά δεδνκέλα. Αληίζηνηρα, γηα ηελ αγνξά ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο, έλα ζρήκα αθνξά ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

δεδνκέλα θαη έλα ζρήκα ζε δεκφζηα απνθιεηζηηθά δεδνκέλα. Ζ ελ ιφγσ δηάθξηζε 

εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη γηα ηνπο Μνξθφηππνπο. 

3. Σα ρήκαηα θαη νη Μνξθφηππνη γηα ηελ απεηθφληζε ησλ ηηκψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ 

ηηκνινγίσλ παθέησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά 

πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν απφ ηνλ ηζηφηνπν ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. θαη βαζίδνληαη ζε αλνηθηά 

πξφηππα.   

4.  Ζ Δ.Δ.Σ.Σ. δχλαηαη λα αλαδηαηάζζεη θαη λα εκπινπηίδεη ηα ζηνηρεία ησλ ρεκάησλ 

θαη Μνξθνηχπσλ ζην ηέινο Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ θάζε έηνπο, θαηφπηλ αλάξηεζεο 

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

5.  Οη πθηζηάκελνη ππφρξενη πάξνρνη ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζηηο ζρεηηθέο 

ελέξγεηεο απεηθφληζεο ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπο εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ 

απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
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6. Οη εθάζηνηε λενεηζεξρφκελνη ζηελ αγνξά ππφρξενη πάξνρνη  ππνρξενχληαη λα 

πινπνηήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο απεηθφληζεο εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, 

θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθήο πξφζβαζεο.  

 

Άξζξν 4 

Απνζηνιή ζην Ηιεθηξνληθό Απνζεηήξην θαη ηήξεζε αξρείσλ ηηκώλ θαη 
ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ παθέησλ πξντόλησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ    

 

 

1. Οη ππφρξενη πάξνρνη νθείινπλ λα απνζηέιινπλ ζην Ζιεθηξνληθφ Απνζεηήξην 

ζπκπιεξσκέλα αξρεία ηηκψλ θαη ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο 

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

αξρείσλ αλά αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ζ 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. Ζ 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. Ζ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο ππφρξενπο παξφρνπο ζην Ζιεθηξνληθφ 

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 φ,ηη αθνξά: 

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

ηδησηηθψλ δεδνκέλσλ) ηηκνινγίσλ παθέησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

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

λα απνζηέιινπλ ηα ζρεηηθά αξρεία ζε ηξηκεληαία βάζε θαη ζπγθεθξηκέλα εληφο 
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πξνζεζκίαο ελφο κελφο αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ, ηελ 31ε Μαξηίνπ, 

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

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

ηηκψλ θαη ζηνηρείσλ (δεκφζησλ δεδνκέλσλ) ηηκνινγίσλ, ην αξγφηεξν εληφο δχν (2) 

εκεξνινγηαθψλ 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 πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο 

απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ηελ αθξηβή ηνπνζεζία ζηνλ ηζηφηνπφ 

ηνπο, φπνπ ζα ηεξνχλ ηα αξρεία ησλ ηηκψλ θαη ζηνηρείσλ (δεκφζησλ δεδνκέλσλ) 

ηηκνινγίσλ παθέησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ζ ηνπνζεζία απηή ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαθνξηψζεη ηα 

ζρεηηθά αξρεία. Ζ ΔΔΣΣ ζα δίλεη ειεθηξνληθή δξνκνιφγεζε (link) πξνο  ηελ 

ηνπνζεζία απηή απφ θάζε παθέην πνπ παξνπζηάδεη ζην Ζιεθηξνληθφ Παξαηεξεηήξην. 

Με ηελ απνζηνιή ησλ αξρείσλ ηηκψλ θαη ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ ζην Ζιεθηξνληθφ 

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

άξζξνπ δηαδηθαζία, ν ππφρξενο πάξνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηαπηφρξνλα θαη ηα 

αληίζηνηρα αξρεία ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ, ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ζηηο 

κεηαβιεηέο θαη ζην πεξηερφκελν κεηαμχ απηψλ πνπ απνζηέιινληαη ζην Ζιεθηξνληθφ 

Απνζεηήξην ηεο  ΔΔΣΣ θαη απηψλ πνπ ηεξνχληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ππνρξένπ 

παξφρνπ. 

 

Άξζξν 5 

Λεηηνπξγία Ηιεθηξνληθνύ Απνζεηεξίνπ 

 

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

ζην Ζιεθηξνληθφ Απνζεηήξην ηεο ΔΔΣΣ πξαγκαηνπνηείηαη κε αμηνπνίεζε ζρεηηθήο 

αζθαινχο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο ηεο ΔΔΣΣ.   

2. Σν Ζιεθηξνληθφ Απνζεηήξην ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγίεο ηεξαξρηθήο νξγάλσζεο, 

δηαρείξηζεο, ελεκέξσζεο, ζπζρέηηζεο, απνζηνιήο, ιήςεο θαη αλαδήηεζεο αξρείσλ. 

Κάζε ππφρξενο πάξνρνο έρεη πξφζβαζε ζε φιε ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ 
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Απνζεηεξίνπ ζε φ,ηη αθνξά ζηα αξρεία ηηκψλ θαη ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ ηνπ, 

εμαηξνπκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ΔΔΣΣ έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Απνζεηεξίνπ. Κάζε άιιν κέξνο έρεη 

πξφζβαζε κφλν ζε ιεηηνπξγίεο αλαδήηεζεο θαη ιήςεο δεκφζησλ αξρείσλ.  

 

Άξζξν 6 

Λεηηνπξγία Ηιεθηξνληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ 

 

1. Σν Ζιεθηξνληθφ 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 Ζιεθηξνληθφ Παξαηεξεηήξην ιεηηνπξγεί σο μερσξηζηή πεξηνρή ηνπ ηζηνηφπνπ 

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

3. Ζ πξψηε εηήζηα πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ αθνξά 

κφλν ζηελ παξνπζίαζε ησλ ηηκψλ θαη ζηνηρείσλ ηηκνινγίσλ παθέησλ πξντφλησλ 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ησλ ππφρξεσλ παξφρσλ. ηε ζπλέρεηα θαη εθφζνλ ε 

ΔΔΣΣ απνθαλζεί φηη είλαη πξφζθνξν, ην Ζιεθηξνληθφ Παξαηεξεηήξην δχλαηαη λα 

ππνζηεξίμεη επηπξνζζέησο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ παθέησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ζ 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε αθνξά ζε εηζξνέο επηζπκεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ην 

ρξήζηε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ θαη ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε απφθξηζε ηνπ ηειεπηαίνπ κε 

ηαμηλνκεκέλεο ιίζηεο ζηε βάζε θφζηνπο πξνο δεηνχκελε  σθέιεηα.  

4. Οη ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πξνζβαζηκφηεηα θαη επθνιία ρξήζεο, αθξίβεηα, αλεμαξηεζία, δηαθάλεηα θαη 

πιεξφηεηα.  
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Άξζξν 7 

Κπξώζεηο 

 

ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα 

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

4070/2012.  

 

Άξζξν 8 

Έλαξμε ηζρύνο 

 

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

ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Ζ απφθαζε  απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 


