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1 Δηζαγωγή  
Σν παξόλ θείκελν παξαζέηεη ηα ζρόιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Vodafone–
Πάλαθνλ ΑΔΔΣ (εθεμήο Vodafone) ζηε δηαβνύιεπζε αλαθνξηθά κε ηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ Καλνληζκώλ γηα:  
α) ηνλ θαζνξηζκό ζηόρσλ επίδνζεο ζηελ παξνρή θαζνιηθήο ππεξεζίαο θαη  
β) ηνλ θαζνξηζκό ηεο κνξθήο ησλ θαηαιόγσλ ζπλδξνκεηώλ. 

 

2 Μέξνο Α: Καλνληζκόο γηα ηνλ θαζνξηζκό ζηόρωλ 
επίδνζεο ζηελ παξνρή θαζνιηθήο ππεξεζίαο  

 
Η Vodafone ζπκθσλεί κε ηελ αλάγθε εμνξζνινγηζκνύ ησλ επελδύζεσλ ζε 
θνηλόρξεζηα ηειέθσλα σο θπζηθή απόξξνηα ηεο απαμίσζήο ηνπο, ηδίσο ιόγσ 
ηεο πιήξνπο πιεζπζκηαθήο θάιπςεο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο από ηελ 
θηλεηή ηειεθσλία θαη ηεο ρξήζεο απηήο από ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ηνπ 
πιεζπζκνύ. Θεσξεί επίζεο απαξαίηεηε ηελ επζπγξάκκηζε ηεο ρώξαο σο 
πξνο ηηο θξίζηκεο ζπληζηώζεο ηεο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο κε ηηο ινηπέο 
ρώξεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ππό ην ίδην Δπξσπατθό ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ηηο 
ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο. 
 
Γελ ζεσξείηαη εύινγν, ηδίσο ελ κέζσ ηνπ ζεκεξηλνύ νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο, λα 
απαηηνύληαη αθόκε ζηελ Διιάδα πνιιαπιάζηεο επελδύζεηο από απηέο πνπ 
πξαγκαηνπνηνύληαη ζε εύξσζηεο νηθνλνκηθά Δπξσπατθέο ρώξεο, γηα ηελ 
παξνρή ελόο αγαζνύ πιένλ επξέσο δηαζέζηκνπ ζην θνηλό κε δηάθνξνπο 
ηξόπνπο. Η Vodafone ζεσξεί όηη, πξνο απνθπγή κε αλαινγηθήο επηβάξπλζεο 
ηνπ θιάδνπ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, πνπ ζα θιεζεί λα θαιύςεη ην 
αλαινγνύλ θόζηνο, ζε ζρέζε κε ην εθηηκώκελν όθεινο γηα ηνλ θαηαλαισηή, 
ζα πξέπεη λα ηεζεί ζηόρνο κείσζεο ηεο ππθλόηεηαο ησλ θνηλόρξεζησλ 
ηειεθώλσλ ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ ίζν αλ όρη ρακειόηεξν από  ηνλ 
Δπξσπατθό κέζν όξν. Ο κέζνο απηόο όξνο, κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ζην 
θείκελν ηεο δηαβνύιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ ζηνηρεία από ρώξεο όπνπ νξίδεηαη 
ξπζκηζηηθά ειάρηζηνο αξηζκόο θνηλόρξεζησλ ηειεθώλσλ, θηλείηαη ζηα επίπεδα 
ηνπ ελόο θνηλόρξεζηνπ ηειεθώλνπ αλά ρίιηνπο θαηνίθνπο. Αληηζέησο, ην 
εμεηαδόκελν από ηελ ΔΔΣΣ ελδερόκελν κείσζεο ηεο αλαινγίαο ζε 0,45 αλά 
200 θαηνίθνπο ήηνη ζε 2,3 αλά ρίιηνπο θαηνίθνπο, αληηζηνηρεί θαη πάιη ζε 
ππεξδηπιάζηα ππθλόηεηα απηήο ηνπ Δπξσπατθνύ κέζνπ όξνπ.  
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Δπνκέλσο, αλακέλεηαη από ηελ ΔΔΣΣ λα αμηνινγήζεη εάλ ππάξρνπλ 
νπζηώδεηο ιόγνη πνπ λα θαζηζηνύλ εύινγε ηε δηαηήξεζε ηέηνηνπ κεγέζνπο 
δηαθνξνπνίεζεο από ηα ινηπά Δπξσπατθά θξάηε θαη εάλ όρη, λα πξνηείλεη κηα 
λέα ηηκή πιεζηέζηεξα ζην κέζν Δπξσπατθό όξν. 
 

3 Μέξνο Β: Υπεξεζίεο πιεξνθνξηώλ θαηαιόγνπ 
θαη θαηαιόγωλ – Απόθαζε ΔΔΤΤ ππ’ αξηζκ. 
491/026/2008 «Καλνληζκόο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο 
κνξθήο ηωλ θαηαιόγωλ ζπλδξνκεηώλ, θαη’ 
εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ 
Ν.3431/2006 θαη ηνπ ηξόπνπ θαη ηνπ θόζηνπο 
δηάζεζήο από ηνπο παξόρνπο ζπλδξνκεηηθώλ 
ζηνηρείωλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο δηαζέζηκωλ 
ζην θνηλό ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ θαηαιόγνπ 
θαη θαηαιόγωλ, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 
6, ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.3431/2006» (ΦΔΚ 
1622/Β13-8-2008). 

 
ύκθσλα κε ηελ νξζόηεξε θαη κόλε πξαθηηθώο εθαξκόζηκε εξκελεία ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λόκνπ 3471/2006 (όπσο ηζρύεη), ε 
ζπγθαηάζεζε ηνπ εθάζηνηε θαηαλαισηή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κε 
δεηεζεηζώλ επηθνηλσληώλ κε νπνηνδήπνηε κέζν ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο 
ρσξίο αλζξώπηλε παξέκβαζε, ζα πξέπεη λα δίλεηαη μερσξηζηά ζε θάζε 
(ππνςήθην) ππεύζπλν επεμεξγαζίαο (π.ρ. δηαθεκηδόκελν ή δηαθεκηζηή), 
εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθά κέζα, αθνύ ν θαηαλαισηήο θαηαλνήζεη κεηαμύ 
άιισλ ην ζθνπό ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ ππεύζπλνπ 
επεμεξγαζίαο (π.ρ. επσλπκία, δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο). Η αλσηέξσ εξκελεία 
πξνθύπηεη ζαθώο από ηελ (ζπλδπαζηηθή) ξύζκηζε ησλ άξζξσλ 3 παξ. 2 ηνπ 
λόκνπ 3471/2006 (πνπ παξαπέκπεη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λόκνπ 2472/1997) θαη 
11 παξ. 1 ηνπ λόκνπ 2472/1997 (πνπ πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο 
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ηνπ ππνθεηκέλνπ εθ κέξνπο ηνπ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο θαηά ην ζηάδην ηεο 
ζπιινγήο), από ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λόκνπ 3471/2006, 
θαζώο θαη από ηελ Οδεγία πεξί Ηιεθηξνληθήο πγθαηάζεζεο ηεο Αξρήο 
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα1, ε νπνία πξνβιέπεη 
δηαδηθαζία γηα ηε δήισζε ηεο - ειεθηξνληθνύ ηύπνπ - ζπγθαηάζεζεο 
μερσξηζηά ζε θάζε ππεύζπλν επεμεξγαζίαο. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ηπρόλ 
ζπγθαηάζεζε πνπ δίδεηαη ζηνλ πάξνρν ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ γηα 
πξαγκαηνπνίεζε κε δεηεζεηζώλ επηθνηλσληώλ ρσξίο αλζξώπηλε παξέκβαζε, 
δελ κπνξεί λα λνεζεί σο δήισζε γεληθήο ζπγθαηάζεζεο πνπ απεπζύλεηαη ζε 
όινπο ηνπο επίδνμνπο δηαθεκηδόκελνπο ή δηαθεκηζηέο, θαζώο κηα ηέηνηα 
ζπγθαηάζεζε δελ ζα ήηαλ ζαθήο2 θαη δελ ζα δηλόηαλ ζε ζπλέρεηα θαηαλόεζεο 
ηνπ ζθνπνύ θαη ησλ απνδεθηώλ ηεο επεμεξγαζίαο.  
 
Η νξζόηεηα ηεο εξκελείαο απηήο πξνθύπηεη θαη από ηελ αληηπαξαβνιή ηεο 
ξύζκηζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 πξνο ηελ ξύζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
άξζξνπ 11 ηνπ λόκνπ 3471/2006, όπνπ πξνβιέπεηαη ζε θάζε ελδηαθεξόκελν 
ην δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηνλ ζρεηηθό θαηάινγν (πνπ νθείιεη λα ηεξεί θάζε 
πάξνρνο ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ) ησλ ζπλδξνκεηώλ πνπ έρνπλ 
δειώζεη όηη δελ επηζπκνύλ γεληθώο λα δέρνληαη κε δεηεζείζεο επηθνηλσλίεο κε  
αλζξώπηλε παξέκβαζε (δειαδή κε δεηεζείζεο ηειεθσληθέο θιήζεηο). 
Δπνκέλωο, ζηελ πεξίπηωζε πνπ ν λνκνζέηεο ζέιεζε ε δήιωζε 
ζπλαίλεζεο (ή κε) ηνπ ζπλδξνκεηή λα έρεη γεληθή εθαξκνγή (δειαδή 
πξνο θάζε επίδνμν δηαθεκηζηή ή δηαθεκηδόκελν), ην όξηζε ξεηώο.  
 
Παξάιιεια, αλεμαξηήησο ηεο εξκελείαο ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ, δελ λνείηαη ν 
ζπλδξνκεηήο λα δειώλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ πάξνρν ειεθηξνληθώλ 
επηθνηλσληώλ ηνπ όηη ζπλαηλεί λα δέρεηαη κε δεηεζείζεο επηθνηλσλίεο ρσξίο 
αλζξώπηλε παξέκβαζε γηα πξνσζεηηθνύο/δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο από 
νπνπδήπνηε θαη αλ πξνέξρνληαη θαη γηα νπνηνδήπνηε ζέκα θαη αλ αθνξνύλ. 
ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ηίπνηα δελ ζα κπνξνύζε λα πξνθπιάμεη ηνπο 
ζπλδξνκεηέο απηνύο από ηε ιήςε αλεμέιεγθησλ πνζνηήησλ αδήηεηεο 
επηθνηλσλίαο (spam) θάζε είδνπο θαη πξνέιεπζεο. Αληηζέησο, ν κέζνο 
θαηαλαισηήο επηιέγεη θαηά πεξίπησζε ζε πνην ηξίην πξόζσπν ζα παξέρεη ηε 

                                            
 
 
 
1
 Γ/ΔΞ/2994/29-4-2011, ΦΔΚ 889/Β/19-5-2011 

2
 Βι. θαη άξζξν 7 (α) ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 95/46/ΔC, πεξί θξηηεξίσλ γηα ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα: “the data subject has unambiguously given his consent” 
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ζπλαίλεζή ηνπ ζηε ιήςε πξνσζεηηθώλ κελπκάησλ (π.ρ. ζηελ ηξάπεδά ηνπ, 
ζηελ αζθαιηζηηθή ηνπ εηαηξία, ζηνλ πάξνρν ηειεπηθνηλσληώλ ηνπ θ.ν.θ.), 
ρσξίο απηό λα ζπλεπάγεηαη όηη ζα ζπλαηλνύζε ηαπηόρξνλα λα δέρεηαη 
παξόκνηεο επηθνηλσλίεο από νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν.  
 
Δπηπιένλ ε αλαγξαθή απηήο ηεο πιεξνθνξίαο ζε θαηαιόγνπο, ηδίσο κάιηζηα 
ζε έληππεο εθδνρέο απηώλ, ζα δεκηνπξγνύζε ζηελ πξάμε πξόζθνξν έδαθνο 
γηα αθόξεηεο ελνριήζεηο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, ελώ ηαπηόρξνλα ζα ηνπο 
αθαηξνύζε πξαθηηθά θαη ην δηθαίσκα λα αηηεζνύλ ηελ άκεζε αλάθιεζε ηεο 
ζπλαίλεζεο αλά πάζα ζηηγκή, είηε γηα ην ζύλνιν ησλ πηζαλώλ 
απνδεθηώλ/ππεύζπλσλ επεμεξγαζίαο είηε γηα ζπγθεθξηκέλνπο απνδέθηεο.  
 
Η πιεξνθνξία (εηδηθόο θαηάινγνο ζπλδξνκεηώλ) πνπ ππάξρεη δηαζέζηκε ζηα 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ παξόρσλ δηθηύσλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ 
θαη είλαη ζηελ δηάζεζε θάζε ελδηαθεξόκελνπ, ζύκθσλα κε ηελ ξεηή 
πξόβιεςε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3471/2006, αθνξά κόλν 
ηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ έρνπλ δειώζεη όηη δελ επηζπκνύλ γεληθώο 
επηθνηλσλία κε αλζξώπηλε παξέκβαζε γηα απεπζείαο εκπνξηθή πξνώζεζε 
πξντόλησλ θαη γηα δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο. Αληίζηνηρα, ε πιεξνθνξία πνπ 
αθνξά ην ζηνηρείν ηεο ζπγθαηάζεζεο (ή κε) ησλ πθηζηάκελσλ ζπλδξνκεηώλ 
γηα ηε ιήςε κε δεηεζεηζώλ επηθνηλσληώλ ρσξίο αλζξώπηλε παξέκβαζε 
αθνξνύλ επηθνηλσλίεο εθ κέξνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ παξόρνπ θαη όρη ηξίησλ.  
 
Σπκπεξαζκαηηθά, ε πξνηεηλόκελε ξύζκηζε ζα ζπλεπαγόηαλ κηα 
αθόξεηε ελόριεζε γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο θαη ζα ηξνπνπνηνύζε ζηελ 
πξάμε (θαη κάιηζηα εθ πιαγίνπ) ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηωλ λόκωλ 
3471/2006 θαη 2472/1997, ρωξίο ηελ ύπαξμε ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο 
εμνπζηνδόηεζεο. 
 
ε θάζε πεξίπησζε, αθόκε θαη αλ ε ΔΔΣΣ επηκείλεη ζηελ πξνηαζείζα ζηελ 
δηαβνύιεπζε πξνζζήθε κε ηνπο ζπλεπαγόκελνπο θηλδύλνπο, ζα ζέιακε λα 
επηζεκάλνπκε όηη ε ππνρξέσζε πξνζζήθεο ζηα ζηνηρεία ησλ ζπλδξνκεηώλ 
ηνπ ζηνηρείνπ ηεο γεληθήο ζπγθαηάζεζεο (ή κε) πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε κε 
δεηεζεηζώλ επηθνηλσληώλ κε νπνηνδήπνηε κέζν ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο 
ρσξίο αλζξώπηλε παξέκβαζε, ζπλεπάγεηαη λέα ηερληθή πινπνίεζε από 
όινπο ηνπο ππόρξενπο θαη δηθαηνύρνπο παξόρνπο θαη θαηά ζπλέπεηα, δελ ζα 
κπνξνύζε λα ηζρύζεη άκεζα κε ηε δεκνζίεπζε ηεο Απόθαζεο, αιιά κεηά από 
ηθαλό κεηαβαηηθό δηάζηεκα. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ δηαζηήκαηνο απηνύ  ζα 
πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ όςηλ ν αλαγθαίνο ρξόλνο πινπνίεζεο ησλ αιιαγώλ ησλ 
αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ: 
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 ζηα ζεκεία πώιεζεο ώζηε λα θαηαγξάθεηαη ε ζρεηηθή επηζπκία ηνπ 
ζπλδξνκεηή θαηά ην ζηάδην ηεο λέαο ζύλδεζεο 

 ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ ππόρξεσλ παξόρσλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαθνξνπνηνύληαη νη ζπλδξνκεηέο πνπ έρνπλ δειώζεη όηη επηζπκνύλ 
γεληθώο λα δέρνληαη ηέηνηεο θιήζεηο 

 ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ ηειεθσληθώλ θαηαιόγσλ ησλ δηθαηνύρσλ 
ώζηε λα εκθαλίδεηαη ε επηπιένλ πιεξνθνξία  

 ζηελ εθαξκνγή ηεο πεξηνδηθήο κεηαθνξάο ησλ αξρείσλ ελεκέξσζεο 
κεηαβνιώλ 

Σν ειάρηζην δπλαηό ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία ησλ ζπζηεκάησλ, ζην ελδερόκελν πξνζζήθεο λέαο 
πιεξνθνξίαο, εθηηκάηαη ρνλδξηθά όηη είλαη δέθα (10) κήλεο. 
 


