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ΜΔΡΟΣ Β’ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ» 
 

Η ποόβλεφη ςηπ ΕΕΤΤ ατξοά ρςημ ποξρθήκη ςηπ πληοξτξοίαπ ςηπ παοαγοάτξσ 1 

ςξσ άοθοξσ 11 ςξσ μ. 3471/2006, ήςξι ςηπ ρσμαίμερηπ ή μη ςχμ ρσμδοξμηςώμ ξι 

ξπξίξι επιθσμξύμ μα λαμβάμξσμ «{…} με οποιοδήποτε μέσο μη ζητηθείσες 

επικοινωνίες, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής 

προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς 

σκοπούς».  

Εκςιμξύμε όςι μια ςέςξια ποόβλεφη, κας’ αουάπ, δεμ ενσπηοεςεί ςξμ ρκξπό ςηπ χπ 

άμχ παοαγοάτξσ καθώπ ξ μ. 3471/2006 οσθμίζει ςξ ρύμξλξ ςχμ 

ρσμδοξμηςώμ/καςαμαλχςώμ, υχοίπ μα πεοιξοίζεςαι μόμξμ ρε όρξσπ καςαμαλχςέπ 

επιθσμξύμ μα ρσμπεοιλητθξύμ ρςξσπ εμξπξιημέμξσπ ή/και απλξύπ ςηλετχμικξύπ 

καςαλόγξσπ. Ωπ εκ ςξύςξσ μια ςέςξια εμέογεια, η ξπξία θα απαιςήρει ρε κάθε 

πεοίπςχρη ρημαμςική σλξπξίηρη από ςξσπ παοόυξσπ, όυι μόμξμ δεμ θα καλύπςει 

ςξσπ ρκξπξύπ ςξσ άοθοξσ 11 μ. 3471/2006, αλλά έουεςαι ρε εσθεία αμςίθερη με 

ασςξύπ, καθόρξμ θα δίδει ελλιπή και εμ ςέλει λαμθαρμέμη πληοξτόοηρη.  

Επιπλέξμ, η ρύμςανη ςξσ ειδικξύ καςαλόγξσ ρσμδοξμηςώμ με βάρη ςημ χπ άμχ 

διάςανη έυει αμαςεθεί ρςξσπ παοόυξσπ σπηοεριώμ ηλεκςοξμικώμ επικξιμχμιώμ και 

ςελεί σπό ςημ επξπςεία εταομξγήπ ςηπ Αουήπ Ποξρςαρίαπ Δεδξμέμχμ Ποξρχπικξύ 

Χαοακςήοα, υχοίπ μα ποξβλέπεςαι από ςημ ίδια διάςανη άλλξπ ςοόπξπ ή άλλξ μέρξ 

ρσμαγχγήπ ή ποξβξλήπ ςηπ ρκξπξύμεμηπ πληοξτξοίαπ. Καςά ρσμέπεια, η 

σιξθέςηρη ςηπ ςεθείραπ σπό διαβξύλεσρη ποόβλεφηπ δεμ εοείδεςαι ρςημ κοίριμη 

διάςανη και παοέυει ςξ πεδίξ για ςημ αμάδεινη αμςιτάρεχμ και ρςοεβλώρεχμ ρε 

βάοξπ ςχμ ρσμδοξμηςώμ, ςχμ παοόυχμ και ςξσ ρκξπξύ ςηπ χπ άμχ μξμξςεςικήπ 

διάςανηπ.  

Σε κάθε πεοίπςχρη, εάμ παοά ςα αμχςέοχ σιξθεςηθεί η εμ λόγχ ποόβλεφη, 

θεχοξύμε όςι θα ποέπει μα παοέυεςαι μόμξ η πληοξτξοία ςηπ ρσμαίμερηπ ςξσ 

καςαμαλχςή για ςιπ πεοιπςώρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 11 ςξσ μ. 

3471/2006 και ρε καμία πεοίπςχρη δεμ θα ποέπει μα δίδεςαι η πληοξτξοία πεοί 

«μη ρσμαίμερηπ» ατξύ ςξ πμεύμα ςξσ άοθοξσ ατξοά ρε απξκλειρςικά «opt-in» 

διαδικαρία.  
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Καςόπιμ ςχμ αμχςέοχ εκτοάζξσμε ςημ αμςίθερή μαπ με ςημ ποξρθήκη ςηπ ρυεςικήπ 

πληοξτξοίαπ ρςα ρςξιυεία πξσ διαςίθεμςαι ρςα πλαίρια ςξσ ιρυύξμςξπ Καμξμιρςικξύ 

πλαιρίξσ. Αμςιλαμβαμόμαρςε ςημ αμάγκη πξσ έυει ποξκύφει, χρςόρξ για ςημ ςσυόμ 

ξοθόςεοη εταομξγή ςχμ ποξβλεπόμεμχμ ρςξ άοθοξ 11 ςξσ μ. 3471/2006 

διαδικαριώμ  σπό ςξ ιρυύξμ Καμξμιρςικό πλαίριξ είμαρςε ρςη διάθερη ςηπ Επιςοξπήπ 

ραπ για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ρσμαμςήρεχμ με ςη ρσμμεςξυή ςηπ Αουήπ Ποξρςαρίαπ 

Δεδξμέμχμ Ποξρχπικξύ Χαοακςήοα, όλχμ ςχμ παοόυχμ και ςημ παοξυή 

πληοξτξοιώμ και ποξςάρεχμ για ςημ επίςεσνη ςξσ χπ άμχ ρκξπξύ.  

 


