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Ι. Πξόινγνο 

Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε έρεη ζπληαρζεί από ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ 

θαη Ταρπδξνκείσλ (ΔΔΤΤ) θαη αθνξά ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηνλ 

Καζνξηζκό ηνπ Διαρίζηνπ Δπηπέδνπ Αλαιπηηθήο Φξέσζεο ησλ Γεκόζησλ Τειεθσληθώλ 

Υπεξεζηώλ. 

Με ηελ παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ε ΔΔΤΤ δεκνζηεύεη πξνηεηλόκελν ζρέδην γηα ηνλ λέν 

Καλνληζκό πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απόςεηο θαη ζρόιηα από όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

θνξείο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα Διαρίζηνπ Δπηπέδνπ Αλαιπηηθήο 

Φξέσζεο ησλ Γεκόζησλ Τειεθσληθώλ Υπεξεζηώλ. Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα 

ππνβάινπλ ηα ζρόιηα ηνπο θάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζηα άξζξα ή παξαγξάθνπο πνπ 

αλαθέξνληαη. 

Η δηάξθεηα ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο είλαη από  19  Ινπιίνπ 2010 κέρξη  13 Σεπηεκβξίνπ  

2010. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επσλύκσο, ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε έληππε 

θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή όρη αξγόηεξα από ηελ 13
ε
 Σεπηεκβξίνπ 2010 θαη ώξα 13:00 µµ. 

Τπρόλ αλώλπκεο απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπηνύλ 

απηνύζηεο θαη επσλύκσο. Σε πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία 

απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε εηδηθό Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκνζηεπζνύλ.   

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε:  

Δημόζια Διαβούλεσζη αναθορικά με ηον Κανονιζμό «Καθοριζμός ηοσ Ελατίζηοσ Επιπέδοσ 

Αναλσηικής Φρέωζης ηων Δημόζιων Τηλεθωνικών Υπηρεζιών»  

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηθιζίας 60,  

15125 Μαρούζι  

Αηηική  

Διεύθσνζη Ηλεκηρονικού Τατσδρομείοσ : analitiki_xreosi@eett.gr 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο είλαη δπλαηό λα παξέρνληαη από ηελ ΔΔΤΤ 

δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη επώλπκα, µόλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: 

analitiki_xreosi@eett.gr 

mailto:analitiki_xreosi@eett.gr
mailto:analitiki_xreosi@eett.gr
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Τν παξόλ θείκελν δελ δεζκεύεη ηελ ΔΔΤΤ σο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο ξύζκηζεο πνπ ζα 

επαθνινπζήζεη. 

 

Πξνηεηλόκελν ρέδην Απόθαζεο 

 

Καζνξηζκόο ηνπ Διαρίζηνπ Δπηπέδνπ Αλαιπηηθήο Υξέσζεο ησλ Γεκόζησλ 

Σειεθσληθώλ Τπεξεζηώλ 

 

 

H Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), 

 

Έρνληαο ππόςε : 

 

α. ην Νόκν 3431/2006 «Πεξί Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 13/Α/2006), ), ηδίσο ην άξζξν 12 παξ. α εδάθηα ηβ, ηγ, 

θζ, κα, ην άξζξν 17 θαη ην κέξνο Α’ παξάγξαθνο α ηνπ παξαξηήκαηνο 

ΙΙΙ απηνύ, 

β. ηελ παξάγξαθν 3.1.6, εδάθην α) ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο Απόθαζεο 

ΔΔΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Καλνληζκόο Γεληθώλ Αδεηώλ», (ΦΔΚ  

748/Β/21-6-2006), όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζκ.  

442/68/28-6-2007 (ΦΔΚ 1279/Β/25-7-2007)  θαη 513/014/3-3-2009 

(ΦΔΚ 492/Β/18-3-2009) Απνθάζεηο ηεο ΔΔΤΤ,  

γ. ηελ Απόθαζε ΔΔΤΤ Α.Π. 375/10/14-2-2006, «Καλνληζκόο Γηαδηθαζίαο 

Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο» (ΦΔΚ 314/Β΄/16-3-2006),  

δ. ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΤΤ Α.Π. 233/34/22-10-2001 «Καζνξηζκόο ηνπ 

Βαζηθνύ Δπηπέδνπ Αλαιπηηθήο Φξέσζεο ησλ Φξεζηώλ ησλ Σηαζεξώλ 

Τειεθσληθώλ Γηθηύσλ ή/θαη ησλ Χεθηαθώλ Γηθηύσλ Δλνπνηεκέλσλ 

Υπεξεζηώλ (ISDN) ή/θαη ησλ Σηαζεξώλ Γεκόζησλ Τειεθσληθώλ 

Υπεξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Υπεξεζηώλ Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο θαη ησλ Υπόρξεσλ Παξνρήο ηνπ. (ΦΔΚ 1501/Β/8-11-2001), 

 

Απνθαζίδεη : 

 

Τνλ θαζνξηζκό ηνπ Διαρίζηνπ Δπηπέδνπ Αλαιπηηθήο Φξέσζεο ησλ Γεκόζησλ 

Τειεθσληθώλ Υπεξεζηώλ, σο αθνινύζσο : 

Άξζξν 1 

Πεδίν εθαξκνγήο 
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1. Η παξνύζα Απόθαζε θαζνξίδεη ην Διάρηζην Δπίπεδν Αλαιπηηθήο Φξέσζεο 

(Δ.Δ.Α.Φ.) πνπ παξέρεηαη αηειώο από ηνπο παξόρνπο Γεκόζησλ 

Τειεθσληθώλ Υπεξεζηώλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπο. 

 

2. Δηδηθά γηα Γεκόζηεο Τειεθσληθέο Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξέο 

ζέζεηο ε απόθαζε εθαξκόδεηαη θαηαξρήλ ζε γξακκέο ζπλδξνκεηώλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ςεθηαθά θέληξα θαη όηαλ απηό είλαη ηερληθώο εθηθηό θαη ζε 

γξακκέο ζπλδξνκεηώλ πνπ ζπλδένληαη κε αλαινγηθά θέληξα, εθόζνλ ε 

εθαξκνγή δελ ζπλεπάγεηαη δπζαλάινγε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνλ 

πάξνρν. 

Άξζξν 2 

Οξηζκνί 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζεο, ηζρύνπλ νη αθόινπζνη νξηζκνί: 

 

«Πάγην»: ζηαζεξό πεξηνδηθό ηέινο παξνρήο ππεξεζίαο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ 

εκπνξηθνύ πξνγξάκκαηνο 

«Πξνπιεξσκέλνο (ε) εληόο παγίνπ  ρξήζε ππεξεζίαο/ρξόλνο νκηιίαο/ αξηζκόο 

κελπκάησλ / εηθνλνκελπκάησλ/ όγθνο ή ρξόλνο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ»: ρξήζε 

ππεξεζίαο/ρξόλνο νκηιίαο/ αξηζκόο γξαπηώλ κελπκάησλ / εηθνλνκελπκάησλ/ όγθνο ή 

ρξόλνο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ησλ  νπνίσλ  ε ρξέσζε πεξηιακβάλεηαη κέζα ζην πάγην 

ελόο ζπγθεθξηκέλνπ εκπνξηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

«Φξήζε ππεξεζίαο εθηόο παγίνπ»: ρξήζε ππεξεζίαο ηεο νπνίαο ε ρξέσζε δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζην πάγην θαη ε νπνία αθνινπζεί ηελ νξηζζείζα από έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ρξέσζε.  

 

 

Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ νη νξηζκνί ηνπ Ν.3431/2006 θαη ησλ θαλνληζηηθώλ 

απνθάζεσλ ηεο ΔΔΤΤ.  

 

Άξζξν 3 

Καζνξηζκόο Διαρίζηνπ Δπηπέδνπ Αλαιπηηθήο Υξέσζεο 

 

Τν Δ.Δ.Α.Φ. πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

 

1. Σπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

 

Α. Φξέσζε Παγίνπ 

 

Β. Πίλαθαο ζπγθεληξσηηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα πξνπιεξσκέλε ρξήζε ππεξεζίαο 

εληόο παγίνπ 

 

i) Σπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο, γηα ην ζύλνιν ησλ θιήζεσλ, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνπιεξσκέλν ρξόλν νκηιίαο εληόο παγίνπ, όπσο ν 

ζπλνιηθόο αξηζκόο θιήζεσλ, ε ζπλνιηθή πξαγκαηηθή δηάξθεηα θαη ε 

ζπλνιηθή ηηκνινγεζείζα δηάξθεηα, κε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θιήζεσλ, 

όπνπ απηό είλαη εθαξκόζηκν, ζε: 



 

 

 

5 

- αζηηθέο εληόο δηθηύνπ,  

- ππεξαζηηθέο εληόο δηθηύνπ,  

- δηεζλείο,  

- θιήζεηο πξνο θηλεηά, όηαλ ε θιήζε γίλεηαη από ζηαζεξό δίθηπν  

- θιήζεηο πξνο άιια ζηαζεξά, όηαλ ε θιήζε γίλεηαη από ζηαζεξό 

δίθηπν 

- θιήζεηο πξνο ζηαζεξά, όηαλ ε θιήζε γίλεηαη από θηλεηό δίθηπν 

- θιήζεηο εληόο δηθηύνπ, όηαλ ε θιήζε γίλεηαη από θηλεηό δίθηπν 

- θιήζεηο πξνο άιια θηλεηά δίθηπα, όηαλ ε θιήζε γίλεηαη από θηλεηό 

δίθηπν 

- - εηζεξρόκελεο θιήζεηο κέζσ πεξηαγσγήο,  

- εμεξρόκελεο θιήζεηο κέζσ πεξηαγσγήο  

- θιήζεηο πξνο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο θαη ζύληνκνπο θσδηθνύο, 

εθηόο ησλ αξηζκώλ απμεκέλεο ρξέσζεο 

- νπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία ν πάξνρνο θξίλεη ζθόπηκν λα δηαθξίλεη 

γηα ηελ βέιηηζηε ελεκέξσζε ηνπ ζπλδξνκεηή  

ii) Σπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζύλνιν ησλ γξαπηώλ 

κελπκάησλ/εηθνλνκελπκάησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

πξνπιεξσκέλν εληόο παγίνπ αξηζκό γξαπηώλ κελπκάησλ / 

εηθνλνκελπκάησλ 

iii) Σπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ππεξεζηώλ κεηαθνξάο 

δεδνκέλσλ, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνπιεξσκέλν εληόο παγίνπ όγθν ή 

ρξόλν κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, όπσο ν ζπλνιηθόο όγθνο ή ρξόλνο. 

 

Γ.  Πίλαθαο ζπγθεληξσηηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ρξήζε ππεξεζίαο εθηόο παγίνπ 

 

i) Σπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο, γηα ην ζύλνιν ησλ θιήζεσλ, όπσο ν 

ζπλνιηθόο αξηζκόο θιήζεσλ, ε ζπλνιηθή πξαγκαηηθή δηάξθεηα, ε 

ζπλνιηθή ηηκνινγεζείζα δηάξθεηα θαη ε ζπλνιηθή ρξέσζε, κε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θιήζεσλ, όπνπ απηό είλαη εθαξκόζηκν, ζε: 

- αζηηθέο εληόο δηθηύνπ,  

- ππεξαζηηθέο εληόο δηθηύνπ,  

- δηεζλείο,  

- θιήζεηο πξνο θηλεηά, όηαλ ε θιήζε γίλεηαη από ζηαζεξό δίθηπν  

- θιήζεηο πξνο άιια ζηαζεξά, όηαλ ε θιήζε γίλεηαη από ζηαζεξό 

δίθηπν 

- θιήζεηο πξνο ζηαζεξά, όηαλ ε θιήζε γίλεηαη από θηλεηό δίθηπν 

- θιήζεηο εληόο δηθηύνπ, όηαλ ε θιήζε γίλεηαη από θηλεηό δίθηπν 

- θιήζεηο πξνο άιια θηλεηά δίθηπα, όηαλ ε θιήζε γίλεηαη από θηλεηό 

δίθηπν 

- εηζεξρόκελεο θιήζεηο κέζσ πεξηαγσγήο,  

- εμεξρόκελεο θιήζεηο κέζσ πεξηαγσγήο  
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- θιήζεηο πξνο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο θαη ζύληνκνπο θσδηθνύο, 

εθηόο ησλ αξηζκώλ απμεκέλεο ρξέσζεο 

- νπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία ν πάξνρνο θξίλεη ζθόπηκν λα δηαθξίλεη 

γηα ηελ βέιηηζηε ελεκέξσζε ηνπ ζπλδξνκεηή 

ii) Σπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζύλνιν ησλ γξαπηώλ 

κελπκάησλ/εηθνλνκελπκάησλ, όπσο ν ζπλνιηθόο αξηζκόο γξαπηώλ 

κελπκάησλ / εηθνλνκελπκάησλ θαη ε ζπλνιηθή ρξέσζε. 

iii) Σπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ππεξεζηώλ κεηαθνξάο 

δεδνκέλσλ, όπσο ν ζπλνιηθόο όγθνο ή ρξόλνο θαη ε ζπλνιηθή ρξέσζε 

iv) Σπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο, γηα ην ζύλνιν ησλ θιήζεσλ ππεξεζηώλ 

πνιπκεζηθήο πιεξνθόξεζεο, όπσο ν ζπλνιηθόο αξηζκόο θιήζεσλ θαη ε 

ζπλνιηθή ρξέσζε  

v) Σπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζύλνιν ησλ γξαπηώλ κελπκάησλ 

/εηθνλνκελπκάησλ ππεξεζηώλ πνιπκεζηθήο πιεξνθόξεζεο, όπσο ν 

ζπλνιηθόο αξηζκόο κελπκάησλ θαη ε ζπλνιηθή ρξέσζε. 

 

Γ. Σπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζύλνιν ησλ ρξεώζεσλ από ινηπέο 

ππεξεζίεο 

 

Τν άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ A, Γ.i), Γ.ii), Γ.iii) Γ.iv) Γ.v) θαη Γ παξέρνπλ ην ζύλνιν 

ηεο νθεηιήο ηνπ ινγαξηαζκνύ, ην νπνίν επίζεο αλαγξάθεηαη ζαθώο ζηελ ελόηεηα 

απηή. 

 

 

2. Αλαιπηηθά ζηνηρεία ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

 

Α. Πίλαθαο αλαιπηηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα πξνπιεξσκέλε ρξήζε ππεξεζίαο εληόο 

παγίνπ 

 

i) Τελ αλάιπζε ησλ θιήζεσλ ησλ νπνίσλ ε ρξέσζε ππεξβαίλεη ηελ 

ηηκνινγεζείζα δηάξθεηα ησλ δύν (2) ιεπηώλ. Η αλάιπζε απηώλ ησλ 

θιήζεσλ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο αλά θιήζε 

:  

α) ηνλ θαινύκελν αξηζκό, 

β) ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έιαβε ρώξα ε θιήζε, 

γ) ην ρξόλν έλαξμεο ηεο θιήζεο, 

δ) ηελ πξαγκαηηθή δηάξθεηα ηεο θιήζεο, 

ε) ηελ ηηκνινγεζείζα δηάξθεηα ηεο θιήζεο, 

Η αλάιπζε παξνπζηάδεηαη κε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θιήζεσλ, όπνπ απηό 

είλαη εθαξκόζηκν, ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ 1.Β.i.  Σηελ πεξίπησζε 

θιήζεσλ κέζσ πεξηαγσγήο, αλαγξάθεηαη επίζεο θαη ην δίθηπν κέζσ ηνπ 

νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε θιήζε. 

 

ii) ζπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο, όπσο ν ζπλνιηθόο αξηζκόο θιήζεσλ, ε 

ζπλνιηθή πξαγκαηηθή δηάξθεηα θαη ε ζπλνιηθή ηηκνινγεζείζα δηάξθεηα γηα 

ηηο κε αηειείο θιήζεηο νη νπνίεο έρνπλ  ηηκνινγεζείζα δηάξθεηα κηθξόηεξε 

ησλ δύν (2) ιεπηώλ θαη κεγαιύηεξε ηνπ ειαρίζηνπ ρξόλνπ ρξέσζεο 
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iii) ζπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο, όπσο ν ζπλνιηθόο αξηζκόο θιήζεσλ, ε 

ζπλνιηθή πξαγκαηηθή δηάξθεηα θαη ε ζπλνιηθή ηηκνινγεζείζα δηάξθεηα, γηα 

ηηο κε αηειείο θιήζεηο νη νπνίεο έρνπλ δηάξθεηα κηθξόηεξε ηνπ ειαρίζηνπ 

ρξόλνπ ρξέσζεο 

 

 

Β. Πίλαθαο αλαιπηηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ρξήζε ππεξεζίαο εθηόο παγίνπ 

 

i) Τελ αλάιπζε ησλ θιήζεσλ ησλ νπνίσλ ε ρξέσζε ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) 

επξσιεπηά γηα ηε ζηαζεξή ππεξεζία θαη ηα ηξηάληα (30) επξσιεπηά γηα ηελ 

θηλεηή ππεξεζία, εμαηξνπκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Η αλάιπζε απηώλ ησλ θιήζεσλ 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο αλά θιήζε :  

α) ηνλ θαινύκελν αξηζκό, 

β) ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έιαβε ρώξα ε θιήζε, 

γ) ην ρξόλν έλαξμεο ηεο θιήζεο, 

δ) ηελ πξαγκαηηθή δηάξθεηα ηεο θιήζεο, 

ε) ηελ ηηκνινγεζείζα δηάξθεηα ηεο θιήζεο,  

ζη) ηε ρξέσζε ηεο θιήζεο 

 Η αλάιπζε παξνπζηάδεηαη κε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θιήζεσλ, όπνπ απηό 

είλαη εθαξκόζηκν, ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ζηνηρείνπ 1B i. Σηελ πεξίπησζε 

θιήζεσλ κέζσ πεξηαγσγήο, αλαγξάθεηαη επίζεο θαη ην δίθηπν κέζσ ηνπ 

νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε θιήζε. 

 

ii) ζπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο, όπσο ν ζπλνιηθόο αξηζκόο θιήζεσλ, ε 

ζπλνιηθή πξαγκαηηθή δηάξθεηα, ε ζπλνιηθή ηηκνινγεζείζα δηάξθεηα θαη ε 

ζπλνιηθή ρξέσζε γηα ηηο κε αηειείο θιήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ρξέσζε 

κηθξόηεξε ησλ δέθα (10) επξσιεπηώλ γηα ηε ζηαζεξή ππεξεζία θαη ησλ 

ηξηάληα (30) επξσιεπηώλ γηα ηελ θηλεηή ππεξεζία θαη δηάξθεηα κεγαιύηεξε 

ηνπ ειαρίζηνπ ρξόλνπ ρξέσζεο 

 

iii) ζπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο, όπσο ν ζπλνιηθόο αξηζκόο θιήζεσλ, ε 

ζπλνιηθή πξαγκαηηθή δηάξθεηα, ε ζπλνιηθή ηηκνινγεζείζα δηάξθεηα θαη ε 

ζπλνιηθή ρξέσζε γηα ηηο κε αηειείο θιήζεηο νη νπνίεο έρνπλ δηάξθεηα 

κηθξόηεξε ηνπ ειαρίζηνπ ρξόλνπ ρξέσζεο 

 

iv) ηελ αλάιπζε γξαπηώλ κελπκάησλ θαη εηθνλνκελπκάησλ ησλ νπνίσλ ε 

ρξέσζε ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) επξσιεπηά, εμαηξνπκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Η 

αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο:  

i. ηνλ αξηζκό απνζηνιήο, 

ii. ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα θαηά ηελ νπνία έγηλε ε απνζηνιή, 

iii. ηε ρξέσζε ηνπ κελύκαηνο. 

Η αλάιπζε παξνπζηάδεηαη κε θαηεγνξνπνίεζε ζε κελύκαηα εληόο δηθηύνπ 

θαη κελύκαηα πξνο άιια δίθηπα 

 

v) Σπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο, όπσο ν ζπλνιηθόο αξηζκόο γξαπηώλ   

κελπκάησλ θαη εηθνλνκελπκάησλ ησλ νπνίσλ ε αλάιπζε δελ παξέρεηαη ζην 

πιαίζην ηνπ αλσηέξσ ζηνηρείνπ B.iv)  
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vi) Τελ αλάιπζε ππεξεζηώλ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. Η αλάιπζε απηώλ 

πεξηιακβάλεη αλά ρξήζε ηεο ππεξεζίαο, ηνπιάρηζηνλ ηηο αθόινπζεο 

πιεξνθνξίεο:  

 

α) Ταπηόηεηα (κέζσ APN – Access Point Name) εμσηεξηθνύ δηθηύνπ 

ή/θαη ππεξεζίαο  

β) ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έιαβε ρώξα ε κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ, 

γ) ην ρξόλν έλαξμεο,  

δ) ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε 

ρξνλνρξέσζεο, ηνλ ζπλνιηθό όγθν δεδνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε 

νγθνρξέσζεο,  

ε) ηε ρξέσζε ηεο ππεξεζίαο. 

 

vii) Τελ αλάιπζε όισλ ησλ ππεξεζηώλ πνιπκεζηθήο πιεξνθόξεζεο 

αλεμαξηήηνπ ρξέσζεο, ζε εηδηθό ηκήκα (μερσξηζηή θαηεγνξία) ηνπ 

ινγαξηαζκνύ. Η αλάιπζε απηώλ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ησλ αλσηέξσ 

εδαθίσλ i) θαη iv) θαηά πεξίπησζε, αλεμαξηήησο ύςνπο ρξέσζεο. Σηελ 

αλαγξαθή ησλ ρξεώζεσλ ησλ ππεξεζηώλ πνιπκεζηθήο πιεξνθόξεζεο 

αλαθέξεηαη θαη ε επσλπκία ή ν δηαθξηηηθόο ηίηινο ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ 

πνιπκεζηθήο πιεξνθόξεζεο. Oη πιεξνθνξίεο ηνπ εδαθίνπ iv) παξέρνληαη 

θαη γηα ηα εηζεξρόκελα γξαπηά κελύκαηα ππεξεζηώλ πνιπκεζηθήο 

πιεξνθόξεζεο. Δπίζεο, εηδηθά γηα ηα εμεξρόκελα γξαπηά κελύκαηα νη 

πιεξνθνξίεο ηνπ εδαθίνπ iv) παξέρνληαη  είηε απηά είλαη ρξεώζηκα είηε όρη.  

 

Γ. Αλάιπζε όισλ ησλ νηθνλνκηθώλ ειαθξύλζεσλ θαη επηβαξύλζεσλ ηνπ 

ζπλδξνκεηή πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ αλαιύζεηο (όπσο ηέινο 

ζύλδεζεο, απνζύλδεζεο, ππεξεζία θξαγήο εμεξρνκέλσλ θιήζεσλ, αλαγλώξηζε 

θιήζεσλ, άιιεο ππεξεζίεο θιπ.) 

 

3. Σε πεξηπηώζεηο εκπνξηθώλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία είλαη πξνπιεξσκέλε ε 

ρξήζε ππεξεζίαο (ρξόλνο νκηιίαο/ αξηζκόο κελπκάησλ / εηθνλνκελπκάησλ/ όγθνο 

ή ρξόλνο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ) εληόο παγίνπ ρσξίο λα ηίζεηαη αλώηαην όξην 

ρξήζεο, δελ απαηηνύληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία νη ζπγθεληξσηηθέο θαη νη 

αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 1 θαη 2.  

 

4. Σηελ πεξίπησζε Γεκόζησλ Τειεθσληθώλ Υπεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη ζε κε 

ζηαζεξέο ζέζεηο κέζσ θαξηώλ πξνπιεξσκέλνπ ρξόλνπ νκηιίαο (θαξηνθηλεηή), ν 

ζπλδξνκεηήο θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ, κπνξεί λα απνθηήζεη είηε εληύπσο είηε 

ειεθηξνληθώο, αηειώο ην Δ.Δ.Α.Υ., ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο αλσηέξσ 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 αλσηέξσ γηα ηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο εκεξνινγηαθνύο κήλεο. 

 

5. Τν ύςνο ησλ νξίσλ ρξέσζεο θαη δηάξθεηαο ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζηελ αλσηέξσ 

παξάγξαθν 2, ζα ειέγρεηαη πεξηνδηθά από ηελ ΔΔΤΤ, ε νπνία δύλαηαη λα ηα 

ηξνπνπνηεί. 
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Άξζξν 4 

Πξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο 

 

1. Οη πάξνρνη δύλαληαη, βάζεη ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηνπο, λα παξέρνπλ ζηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηνπο πιεξνθνξίεο, πέξαλ ηνπ Δ.Δ.Α.Φ., όπσο κεγαιύηεξν βαζκό 

αλάιπζεο αλά ππεξεζία, δηάθνξεο ζπγθεληξσηηθέο πιεξνθνξίεο θιπ., ζε εύινγε 

ηηκή ή αηειώο.  

 

2. Σε θάζε ινγαξηαζκό, πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά, πεξηγξαθή ησλ θύξησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηξόπνπ ρξέσζεο ηεο ππεξεζίαο πνπ ιακβάλεη ν 

ζπλδξνκεηήο από ηνλ πάξνρν. Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά πεξηιακβάλνπλ θαη’ 

ειάρηζηνλ: ηνλ ειάρηζην ρξόλν ρξέσζεο, ην βήκα ρξέσζεο αλά 

ππεξεζία/θαηεγνξία θιήζεο θαη ηε ρξέσζε αλά κνλάδα ρξέσζεο ηνπιάρηζηνλ γηα 

ηηο θαηεγνξίεο θιήζεσλ: αζηηθέο εληόο δηθηύνπ, ππεξαζηηθέο εληόο δηθηύνπ,  

δηεζλείο, θιήζεηο πξνο θηλεηά, όηαλ ε θιήζε γίλεηαη από ζηαζεξό δίθηπν, θιήζεηο 

πξνο άιια ζηαζεξά, όηαλ ε θιήζε γίλεηαη από ζηαζεξό δίθηπν,θιήζεηο πξνο 

ζηαζεξά, όηαλ ε θιήζε γίλεηαη από θηλεηό δίθηπν θαζώο θαη ηελ ρξέσζε 

sms/mms. Δπηπιένλ ησλ όζσλ νξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ζηηο 

πεξηπηώζεηο όπνπ επέιζεη κεηαβνιή ζε θάπνην από ηα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηηκνινγηαθήο πεξηόδνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνύ, 

είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ησλ ηηκώλ πξηλ θαη κεηά ηελ κεηαβνιή θαζώο θαη 

ν ρξόλνο ζηνλ νπνίν επήιζε ε κεηαβνιή απηή. 

 

Άξζξν 5 

Σξόπνο παξνρήο Διάρηζηνπ Δπηπέδνπ Αλαιπηηθήο Υξέσζεο 

 

1. Τν Δ.Δ.Α.Υ. παξέρεηαη θαηαξρήλ ζηνλ έληππν ινγαξηαζκό ρξέσζεο πνπ 

απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά. Δλαιιαθηηθά, νη ζπλδξνκεηέο δύλαληαη λα 

αηηεζνύλ ηελ παξνρή ηνπ Δ.Δ.Α.Φ. ζε ειεθηξνληθή κνξθή  Σηελ πεξίπησζε απηή 

νη πάξνρνη παξέρνπλ ην Δ.Δ.Α.Φ. είηε κε απνζηνιή κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ (e-mail), είηε κε πξόζβαζε ζε ζρεηηθή ππεξεζία ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπο, κε ηε ρξήζε θσδηθνύ εηζόδνπ (user id) θαη θσδηθνύ αζθαιείαο (pin). Σηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, νη πάξνρνη ελεκεξώλνπλ ην  ζπλδξνκεηή γηα ηελ 

δηαζεζηκόηεηα ηνπ Δ.Α.Α.Φ. ηνπ ηξέρνληνο ινγαξηαζκνύ ηνπο,  κε θάζε 

πξόζθνξν κέζν.  

 

2. Ο πάξνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηνλ ζπλδξνκεηή αλαδξνκηθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ην Δ.Δ.Α.Φ. γηα παξειζνύζεο ρξήζεηο, έπεηηα από αίηεκα ηνπ, γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ν πάξνρνο ηεξεί ηα ζηνηρεία απηά ζην πιαίζην ηεο 

ππνρξέσζήο ηνπ από ηελ θείκελε λνκνζεζία. Τα αλαδξνκηθά ζηνηρεία δύλαηαη λα 

παξέρνληαη ζε ινγηθή ηηκή ή αηειώο.  

 

3. Οη πάξνρνη ελεκεξώλνπλ ηνπο ζπλδξνκεηέο κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν θαη ηδίσο 

κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνύ ρξέσζεο, γηα ρξόλν από ηε δεκνζίεπζε κέρξη ηε ζέζε ζε 

ηζρύ ηεο παξνύζαο, γηα ηα αθόινπζα: 

Α. γηα ηελ ππνρξέσζή ηνπο, απνζηνιήο έληππνπ ινγαξηαζκνύ κε ην 

Δ.Δ.Α.Φ.,  
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Β. ηε δπλαηόηεηα ησλ ζπλδξνκεηώλ εμαίξεζήο ηνπο κεηά από αίηεκά 

ηνπο, από ηε ιήςε ηέηνηνπ ινγαξηαζκνύ,  

Γ. ηε δπλαηόηεηα ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ γλσζηνπνίεζεο ηνπ 

ινγαξηαζκνύ κε ην Δ.Δ.Α.Φ. θαη ηνλ ηξόπν ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηελ επηινγή 

ελαιιαθηηθνύ ηξόπνπ 

Γ. ηνλ ρξόλν έλαξμεο ηεο δσξεάλ απνζηνιήο ηνπ λένπ Δ.Δ.Α.Φ..  

 

Σε θάζε πεξίπησζε, ε ελεκέξσζε ησλ ζεκείσλ Α, Β θαη Γ παξέρεηαη κέζσ ησλ 

Γεληθώλ Όξσλ Παξνρήο Υπεξεζηώλ. 

 

 

Άξζξν 6 

Παξαίηεζε από ην Δ.Δ.Α.Υ. – Πξνζηαζία ρξεζηώλ 

 

1. Η ππνρξέσζε παξνρήο ηνπ Δ.Δ.Α.Φ. δελ πθίζηαηαη, κόλνλ εθόζνλ ν 

ζπλδξνκεηήο δειώζεη ξεηά όηη δελ ηελ επηζπκεί. Σε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο, ην 

βάξνο απόδεημεο ηεο παξαίηεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή από ην ζρεηηθό δηθαίσκα, θέξεη 

ν πάξνρνο. 

 

2. Καηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ ζπλδξνκεηή ή ηνπ ρξήζηε, ν πάξνρνο Γεκνζίσλ 

Τειεθσληθώλ Υπεξεζηώλ νθείιεη λα δηαγξάθεη ηα ηξία (3) ηειεπηαία ςεθία ησλ 

θιεζέλησλ αξηζκώλ.  

 

3. Σε πεξίπησζε ζύλδεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο, ν 

πάξνρνο νθείιεη λα δεηά από ην ζπλδξνκεηή έγγξαθε βεβαίσζε, γηα ην όηη έρεη 

ελεκεξώζεη λα ελεκεξώζεη ηνπο  ρξήζηεο ηεο ζύλδεζεο κε ηνλ πιένλ πξόζθνξν 

ηξόπν, γηα ηελ παξνρή ηνπ Δ.Δ.Α.Φ. ζην ζπλδξνκεηή.  

 

   

Άξζξν 7 

 

Όια ηα άξζξα ηζρύνπλ κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο. 

Άξζξν 8 

Μεηαβαηηθέο -Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

 

1. Από ηε ζέζε ζε ηζρύ ηεο παξνύζαο, νη πάξνρνη νθείινπλ λ’ αλαπξνζαξκόζνπλ 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ ζπλδξνκεηώλ, 

πνπ ιακβάλνπλ ήδε ινγαξηαζκό κε ην Δ.Δ.Α.Φ.,  

2. Από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαηαξγείηαη ε απόθαζε 

ηεο ΔΔΤΤ Α.Π.: 233/34/22-10-2001 «Καζνξηζκόο ηνπ Βαζηθνύ Δπηπέδνπ 

Αλαιπηηθήο Φξέσζεο ησλ Φξεζηώλ ησλ Σηαζεξώλ Τειεθσληθώλ Γηθηύσλ ή/θαη 

ησλ Χεθηαθώλ Γηθηύσλ Δλνπνηεκέλσλ Υπεξεζηώλ (ISDN) ή/θαη ησλ Σηαζεξώλ 

Γεκόζησλ Τειεθσληθώλ Υπεξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Υπεξεζηώλ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη ησλ Υπόρξεσλ Παξνρήο ηνπ» (ΦΔΚ 1501/Β/8-11-

2001). 
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Άξζξν 8 

Έλαξμε ηζρύνο 

 

1. Η ηζρύο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο αξρίδεη έμη (6) κήλεο από ηε δεκνζίεπζή ηεο 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηόο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε επηκέξνπο 

άξζξα.  

 

2. Η παξνύζα Απόθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


