
 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 

ΜΔΡΟ Β - ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ 

«… ε ΔΔΣΣ εμεηάδεη: 

α) Σν ελδερόκελν πξνζζήθεο ζηα ζηνηρεία ηωλ ζπλδξνκεηώλ, ηα νπνία δηαηίζεληαη ……. από 

θάζε Τπόρξεν πάξνρν πξνο Γηθαηνύρνπο …… ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ζπγθαηάζεζεο ή κε ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο κε δεηεζεηζώλ επηθνηλωληώλ κε νπνηνδήπνηε κέζν ειεθηξνληθήο επηθνηλωλίαο, 

ρωξίο αλζξώπηλε παξέκβαζε, γηα ζθνπνύο απεπζείαο εκπνξηθήο πξνώζεζεο πξνϊόληωλ ή 

ππεξεζηώλ θαη γηα θάζε είδνπο δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο. 

β) Σν ελδερόκελν πξνζζήθεο ζηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηωλ ζπλδξνκεηώλ, ηα νπνία 

θαηαρωξνύληαη ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθό θαηάινγν, …… ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ζπγθαηάζεζεο ή 

κε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο κε δεηεζεηζώλ επηθνηλωληώλ κε νπνηνδήπνηε κέζν ειεθηξνληθήο 

επηθνηλωλίαο, ρωξίο αλζξώπηλε παξέκβαζε, γηα ζθνπνύο απεπζείαο εκπνξηθήο πξνώζεζεο 

πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ θαη γηα θάζε είδνπο δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο.» 

 

Σύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 5 παξ. 3 ηνπ Ν. 3471/2006: «όπνπ ν παξώλ λόκνο απαηηεί ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ζπλδξνκεηή ή ρξήζηε, ε ζρεηηθή δήιωζε δίδεηαη εγγξάθωο ή κε ειεθηξνληθά κέζα. Σηελ 

ηειεπηαία πεξίπηωζε ν ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο εμαζθαιίδεη όηη ν ζπλδξνκεηήο ή ν ρξήζηεο ελεξγεί κε 

πιήξε επίγλωζε ηωλ ζπλεπεηώλ πνπ έρεη ε δήιωζή ηνπ ε νπνία θαηαγξάθεηαη κε αζθαιή ηξόπν, είλαη αλά 

πάζα ζηηγκή πξνζβάζηκε ζην ρξήζηε ή ζπλδξνκεηή θαη κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα αλαθιεζεί.» Η παξαπάλω 

δηάηαμε όπωο έρεη εξκελεπηεί θαη εμεηδηθεπηεί κε ηελ νδεγία 2/11 ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ 

Πξνζωπηθνύ Χαξαθηήξα, πεξηιακβάλεη πξνϋπνζέζεηο πνπ θαζηζηνύλ ηερληθά δύζθνιε ηε ζπγθέληξωζε ηνπ 

ζηνηρείνπ ελαληίωζεο ή κε αλαθνξηθά κε ηηο θιήζεηο άλεπ αλζξώπηλεο παξέκβαζεο. Εδώ ζεκεηώλεηαη όηη νη 

θιήζεηο κε ή ρωξίο αλζξώπηλε παξέκβαζε ζπγρένληαη εύινγα από ην θαηαλαιωηηθό θνηλό θαζώο ζην fax ή 

ζηηο απηόκαηεο θιήζεηο κέζν δηαβίβαζεο είλαη ε ηειεθωληθή γξακκή θαη ε θιήζε πνπ γίλεηαη από ηνπο 

ηξίηνπο. Εμάιινπ ζύκθωλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3471/2006 ηεξείηαη εηδηθόο θαηάινγνο 

(Μεηξών) γηα ηηο δειώζεηο ελαληίωζεο ηωλ θιήζεωλ κε αλζξώπηλε παξέκβαζε ππό ηελ επνπηεία ηεο Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ Πξνζωπηθνύ Χαξαθηήξα θαη όζνη εληάζζνληαη ζε απηό εύινγα αλακέλνπλ λα κελ 

δέρνληαη θαζόινπ θιήζεηο κε νπνηνδήπνηε κέζν. Η ππνρξέωζε πξνζζήθεο ηωλ ππό δηαβνύιεπζε ζηνηρείωλ 

ζα ζπγθξνηήζνπλ έλα δεύηεξν παξάιιειν αξρείν κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ζύγρπζε κεηαμύ ηωλ 

παξόρωλ γηα ηελ έθηαζε ηωλ ππνρξεώζεώλ ηνπο θαη κεηαμύ ηωλ ζπλδξνκεηώλ γηα ηνλ ηξόπν άζθεζεο ηεο 

αλάθιεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ελαληίωζεο ή κε.  

 

 



 

 

 

Επηπιένλ «Η δήιωζε ηεο ζπγθαηάζεζεο γηα θιήζεηο ρωξίο αλζξώπηλε παξέκβαζε πξέπεη λα ηεξείηαη γηα όζν 

ρξόλν απνζηέιινληαη ζηνλ ζπλδξνκεηή ή ρξήζηε νη δηαθεκηζηηθέο επηθνηλωλίεο θαη πάληωο όρη 

πεξηζζόηεξν από έμη κήλεο από ηε δηαθνπή ηωλ πξνωζεηηθώλ ελεξγεηώλ ηνπ ππεπζύλνπ ή από ηελ 

αλάθιεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ ζπλδξνκεηή ή ρξήζηε Η αλάθιεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο πξέπεη λα ηεξείηαη 

γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. (ά 2 παξ. 2 ηεο νδεγίαο 2/11 ΑΠΔΠΧ»  Σπλεπώο θαηαρώξεζή ηνπ ζηνηρείνπ ηεο 

ζπγθαηάζεζεο ή κε ζπλδξνκεηή ζηνλ θαηάινγν ζα έρεη θαη βξαρύρξνλν απνηέιεζκα θαη ωζηόζν ζα 

επηβαξύλεη ηδηαίηεξα δηαρεηξηζηηθά ηελ αληαιιαγή ζηνηρείωλ κεηαμύ ηωλ παξόρωλ θαη ηελ θαηαρώξηζε ηνπ 

ζηνηρείνπ ζηνλ θαζνιηθό θαηάινγν θαζώο ε δήιωζε ή κε εμαξηάηαη από ηνλ ηξίην- απνδέθηε ηεο δήιωζεο 

θαη δελ αθνξά ηνπο παξόρνπο.  

 

Τέινο «Η δήιωζε ηεο ζπγθαηάζεζεο θαη ε ηπρνύζα αλάθιεζε απηήο επηηξέπεηαη λα δηαβηβάδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηηο αξκόδηεο δηθαζηηθέο, δηνηθεηηθέο ή άιιεο αξκόδηεο αξρέο (ά 2 παξ. 3 ηεο νδεγίαο 2/11 

ΑΠΔΠΧ». Τν ζηνηρείν ηεο ζπγθαηάζεζεο ή κε δελ είλαη ζαθέο από ην θαλνληζηηθό πιαίζην αλ είλαη εθηθηό λα 

εληαρζεί ωο ελζωκαηωκέλν ζηνηρείν ζηνλ θαζνιηθό θαηάινγν, θαζώο  ζηελ ππό δηαβνύιεπζε απόθαζε 

θαζώο ζην άξζξν πεξί πεδίνπ εθαξκνγήο αλαθέξεηαη (παξ. 2) όηη δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ε 

ξύζκηζε ζεκάηωλ ζρεηηθώλ  κε ηε δηάζεζε ζηνηρείωλ / πιεξνθνξηώλ ηωλ ζπλδξνκεηώλ γηα ζθνπό άιινλ 

πέξαλ  ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ θαηαιόγνπ θαη θαηαιόγωλ.  

 
 

 

 

 


