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        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Μαρούσι, 07-12-2020 

ΑΠ 971/030 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Επικαιροποίηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που 

κατέχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) κατ’ 

εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του ν. 4727/2020 περί ανοικτών 

δεδομένων και περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημόσιου τομέα 

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων 

Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/2012), όπως ισχύει τροποποιηθείς, 

β.  του Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α/2012), όπως ισχύει 

τροποποιηθείς, 

γ. του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 184/Α/2020) και ιδίως του Κεφαλαίου Ι 

«Ανοικτά δεδομένα και περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα […]» 

(άρθρα 59 επόμ.) και του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα 

Διαύγεια» (άρθρα 75 επομ.), 

δ.  του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
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κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων), 

ε.  της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 20ής Ιουνίου 2019 για τα Ανοικτά Δεδομένα και την περαιτέρω χρήση 

πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση), 

στ. του N. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα και ενσωμάτωση 

στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/2019), 

ζ. του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019), 

η.  του Π.Δ. 387/2002 «Εσωτερική Διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής 

προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α/2002), 

2.  Την με αριθ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/407/08-01-2015 εγκύκλιο με θέμα «Εφαρμογή των 

διατάξεων του Κεφαλαίων Α’ του ν. 4305/2014 (Α 237) σχετικά με την «ανοικτή 

διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφορικών και δεδομένων του 

δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του 

ν.3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω 

ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα» (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ),  

3. Την με αριθ. πρωτ. ΔΗΔ. Φ./19710/16.6.2015 εγκύκλιο με θέμα «Ανοικτή διάθεση 

και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα 

σύμφωνα με το κεφ. Α΄ του Ν. 4305/2014» (ΑΔΑ: 7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β2Ι),  

4. Την με αριθ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/2369/24.1.2017 εγκύκλιο με θέμα «Επίσπευση 

ενεργειών από τους υπόχρεους φορείς για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των 

ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογή του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄)» (ΑΔΑ: 

6Γ07465ΧΘΨ-473), 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9307465%CE%A7%CE%98%CE%A8-473
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5. Την με αριθ. πρωτ. ΔΗΔ/17544/11.5.2018 εγκύκλιο με θέμα «Επικαιροποίηση 

απόφασης του άρθρου 10 του Ν. 4305/2014» (ΑΔΑ: 676Ν465ΧΘΨ-ΚΕΘ), 

6. Την με αριθ. πρωτ. ΔΗΔ/3274/22.1.2019 εγκύκλιο με θέμα «Ανοικτή διάθεση των 

δεδομένων σε εφαρμογή του ν. 4305/2014», 

7. Την Απόφαση  της ΕΕΤΤ ΑΠ 574/7/6-8-2010 με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός 

Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και 

οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο, στο  

πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια» όπως ισχύει τροποποιηθείσα 

με τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/277/11-04-2013 και ΕΕΤΤ ΑΠ 831/016/17-10-

2017 και τις με Α.Π. 32473/Φ.610/9-5-2019 και 37310/Φ610/22-10-2020 Αποφάσεις 

του Προέδρου της ΕΕΤΤ,  

8. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 765/080/23-6-2015 «Εφαρμογή των νομοθετικών 

ρυθμίσεων του ν. 4305/2014 για την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω 

χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα στα σύνολα 

εγγράφων,  πληροφοριών  και  δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της Εθνικής 

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και εμπίπτουν στη δημόσια 

αποστολή της» (ΑΔΑ: 693Χ639-ΜΡΕ), 

9. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 790/017/6-12-2016 «Επικαιροποίηση των συνόλων 

εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών 

ρυθμίσεων του ν. 4305/2014 για την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω 

χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα» (ΑΔΑ: 

7Ζ3Τ639-Θ95), 

10. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 835/020/16-11-2017 «Επικαιροποίηση των συνόλων 

εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών 

ρυθμίσεων του ν. 4305/2014 για την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω 

χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα» (ΑΔΑ: 

ΩΙΨΓ639-013), 

11. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 873/026/26-11-2018 «Επικαιροποίηση των συνόλων 

εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Εθνική Επιτροπή 
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Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών 

ρυθμίσεων του ν. 4305/2014 για την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω 

χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα» (ΑΔΑ: 

ΨΚΚΧ639-Χ2Γ), 

12.  Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 919/046/16-12-2019 «Επικαιροποίηση των συνόλων 

εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών 

ρυθμίσεων του ν. 4305/2014 για την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω 

χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα» (ΑΔΑ: 

9ΒΝΨ639-ΟΨ2), 

13. Tην ανάγκη εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων της παραγράφου 4 του 

άρθρου 67 του N. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020), σύμφωνα με τις οποίες «(…)4. Οι 

ανωτέρω φορείς επικαιροποιούν τα σύνολα των εγγράφων που έχουν στην κατοχή 

τους, αμελλητί, μόλις επέλθει μεταβολή, ενημερώνοντας σχετικά τον Γενικό 

Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Σε κάθε 

περίπτωση, η απόφαση της παρ. 3 εκδίδεται τουλάχιστον ετησίως με 

επικαιροποιημένα στοιχεία..»,  

14. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ, 

15. Την Εισήγηση υπ’ αριθ. 34957/Φ600/04-12-2020 της Ομάδας Διοίκησης Έργου 

(ΟΔΕ) του Προγράμματος Διαύγεια της ΕΕΤΤ, 

και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Κωνσταντίνου 

Μασσέλου, 

 

Επειδή :   

Α. Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η ΕΕΤΤ 

επικαιροποιήθηκαν από τις Οργανικές Μονάδες της σύμφωνα με τον Ενδεικτικό Πίνακα 

Καταγραφής (Υπόδειγμα) του Παραρτήματος Β της με αριθ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/407/08-

01-2015 εγκύκλιου του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ:ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ) (υπό στοιχείο 2. ανωτέρω) και 

συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν από την ΟΔΕ του «Προγράμματος Διαύγεια». 
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Β. Από την ως άνω αξιολόγηση προέκυψαν: 

α) ο επικαιροποιημένος πίνακας με τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και 

δεδομένων που κατέχει η ΕΕΤΤ, 

β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που η ΕΕΤΤ διαθέτει σε 

ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής 

διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας,  

γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων στα οποία δεν εφαρμόζονται 

οι ρυθμίσεις του Ν. 4727/2020 σύμφωνα με το άρθρο 59 ιδίως παρ. 4 αυτού και ως 

εκ τούτου δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση. 

 

Γ. Από την ως άνω αξιολόγηση δεν προέκυψε ανάγκη για επιβολή όρων μέσω τελών ή 

αδειοδότησης, σύμφωνα με τα άρθρα 64 (Αρχές που διέπουν την χρέωση) και 66 

(Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων) του Ν. 4727/2020, για τη 

διάθεση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της ΕΕΤΤ, 

 

Αποφασίζει : 

1. Εγκρίνει τον ακόλουθο επικαιροποιημένο πίνακα με την καταγραφή των συνόλων 

εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η ΕΕΤΤ  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 59 του Ν. 4727/2020:  

Κωδ. Σύνολα Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων που κατέχει η ΕΕΤΤ 

Ενημερωτικό Υλικό για την ΕΕΤΤ και τις δράσεις της 

1 
Ενημερωτικό Υλικό αναφορικά με την ΕΕΤΤ (όπως διάρθρωση, οργανόγραμμα, 

τηλεφωνικός κατάλογος του προσωπικού) 

2 
Οικονομικά Στοιχεία της ΕΕΤΤ (όπως Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και  

Προϋπολογισμοί) 

3 Ημερήσιες Διατάξεις Ολομέλειας της ΕΕΤΤ 

4 Αποφάσεις της ΕΕΤΤ επί Διοικητικών Θεμάτων 

5 Αποφάσεις της ΕΕΤΤ επί Δημοσίων Διαβουλεύσεων 

http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-eett-epi-dhmosiwn-diaboyleysewn
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6 Αποφάσεις της ΕΕΤΤ επί Ακροάσεων 

7 Λοιπές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ 

8 Δημόσιες διαβουλεύσεις 

9 Διαγωνισμοί προμηθειών 

10 Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού 

11 Δελτία τύπου, Ανακοινώσεις, Συστάσεις-Οδηγίες 

12 
Συνεντεύξεις Τύπου / Αρθρογραφία, Διεθνές Συνέδριο και άλλα συνέδρια / ημερίδες 

της ΕΕΤΤ, διεθνείς συναντήσεις, λοιπές εκδηλώσεις 

13 Ενημερωτικές δράσεις σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες 

14 
Ενημερωτικό Υλικό που απευθύνεται στους καταναλωτές ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών 

15 Ενημερωτικό Υλικό που απευθύνεται στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

16 Ενημερωτικό Υλικό που απευθύνεται στους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών 

Ενημερωτικά Έντυπα 

17 

Ενημερωτικά Έντυπα που εκδίδει η ΕΕΤΤ, όπως η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, 

η Ετήσια Επισκόπηση Αγορών, το τριμηνιαίο ενημερωτικό περιοδικό της ΕΕΤΤ 

«Επικοινωνίες Εν Τάχει», το δεκαπενθήμερο ενημερωτικό Newsletter της ΕΕΤΤ, οι 

εκθέσεις της ΕΕΤΤ για την Ευρυζωνικότητα, η ετήσια έκθεση των Ταχυδρομείων 

σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις, 

μελέτες για την ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς και λοιπά ενημερωτικά έντυπα 

της ΕΕΤΤ 

Θέματα Τηλεπικοινωνιών 

18 Μητρώο Παρόχων Δικτύων & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

19 Μητρώο Καταχωρητών Ονομάτων Χώρου 

20 
Μητρώο Δηλώσεων Καταχώρησης ως “Point of Service Activation” (PSA) 

τερματικών Inmarsat 

21 
Αρχείο Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκαν μέσω 

διαγωνιστικών διαδικασιών και αντιστοίχων Συμβάσεων Παραχώρησης (σε φυσική 

μορφή μόνο) 

22 
Βάση Δεδομένων για τη διαχείριση των αριθμών ή ομάδων αριθμών του Εθνικού 

Σχεδίου Αριθμοδότησης (ΕΣΑ) 

http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-ths-eett-epi-akroasewn
http://data.gov.gr/dataset/loipes-apofaseis-ths-eett
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23 
Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας, Σταθερών Ευρυζωνικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών VoIP, Υπηρεσιών εξυπηρέτησης τελικών χρηστών και 

υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου 

24 Περιεχόμενα Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) 

25 Λίστα Γεωγραφικών Ονομάτων Χώρου 

26 Μητρώο παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης 

27 Κατάλογος Εμπίστευσης εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης (TSL) 

28 Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΥΠΕΡΙΩΝ) 

29 

Νομοθετικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, 

Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονιστικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ, Αποφάσεις Ελέγχου 

Οικονομικών Προσφορών καθώς και το Κανονιστικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) 

30 Ερωτηματολόγια για την παρακολούθηση της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

31 Στοιχεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

32 
Αρχείο Ειδικών Αδειών για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών 

33 Αρχείο Αιτήσεων σε διαδικασίες χορήγησης φάσματος 

34 Βάση Δεδομένων των Ονομάτων Χώρου (Domain Names) 

35 
Εγχειρίδια διαδικασιών (καταγραφή των εσωτερικών διαδικασιών της Διεύθυνσης 

Τηλεπικοινωνιών) 

36 Αποφάσεις Ανάθεσης για την υλοποίηση τεχνολογιών NGA 

37 Εκθέσεις ελέγχων 

38 Καταγγελίες που υποβάλουν εταιρείες εναντίον άλλων ανταγωνιστικών εταιρειών 

39 
Στοιχεία παρόχων (π.χ. δικτυακά στοιχεία του σταθερού δικτύου ΟΤΕ, oικονομικά 

προγράμματα ΟΤΕ, διμηνιαία απολογιστικά στοιχεία οικονομικών προγραμμάτων 

ΟΤΕ, ισολογισμοί παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κτλ) 

40 

Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οικονομικής 

πληροφόρησης, διασύνδεσης, ευρυζωνικότητας, κινητών επικοινωνιών, σταθερών 

επικοινωνιών, συνδυαστικών προϊόντων, κάλυψης χωρητικότητας, πολυμεσικών 

υπηρεσιών, λοιπά) 

41 
Βάση δεδομένων για την επεξεργασία των εξαμηνιαίων ερωτηματολόγιων της 

αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Market Cubes) 

http://data.gov.gr/dataset/lista-gewgrafikwn-onomatwn-xwroy
http://data.gov.gr/dataset/hyperion
http://data.gov.gr/dataset/nomo8etiko-plaisio-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/stoixeia-ths-agoras-twn-hlektronikwn-epikoinwniwn
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42 
Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια που απαντά η ΕΕΤΤ προς διεθνείς ή εγχώριους 

φορείς (π.χ. ITU, ΟΟΣΑ, ΕΕ κτλ) 

43 Παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινωνιακών προϊόντων 

44 Παραδοτέα εξωτερικών συνεργατών 

45 Δηλώσεις παρόχων για τα έσοδά τους και την απόδοση τελών 

46 Αναφορές της ΕΕΤΤ περί συλλογής τελών 

47 
Σχέδια οριζοντιογραφίας οδών στο πλαίσιο της αίτησης παρόχου για δικαιώματα 

διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

48 
Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Αρχών που είναι αρμόδιες για τη Χορήγηση 

Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

Θέματα Φάσματος 

49 

Κατασκευές Κεραιών (1. Μητρώο όλων των αδειοδοτημένων κεραιοσυστημάτων 

και όλων των αιτήσεων αδειοδότησης (σύστημα Σ.Η.Λ.Υ.Α.), 2. Μητρώο των 

δηλώσεων για τις κατασκευές κεραιών μικρής όχλησης (ΕΚΧΧΟ) για την 

εγκατάσταση των οποίων δεν απαιτείται άδεια, 3. Μητρώο όλων των 

τυποποιημένων κεραιοσυστημάτων που εξαιρούνται αδειοδότησης (π.χ. ΣΑΠ, 

μικροκυψέλες κλπ.)) 

50 
Αρχείο φακέλων των αδειών κατασκευών κεραιών που είχαν εκδοθεί πριν το 

Ν.4070/12 (σε φυσική μορφή μόνο) 

51 
Διεπαφές Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών (άρθρο 4.2 και 4.3 ΠΔ 44/2002, άρθρο 

4.2 Οδηγίας 99/5/EK) 

52 Ραδιοδιεπαφές  

53 
Αρχείο και πληροφορίες για τους κοινοποιημένους οργανισμούς (για το 

Ραδιοεξοπλισμό και Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό) 

54 Υλικό για τις Τυποποιημένες Κατασκευές  Κεραιών (Επιστολές, Αποφάσεις) 

55 
Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων (Μητρώο όλων των αδειοδοτημένων 

ραδιοσυχνοτήτων) 

56 
Υπηρεσιακές αναφορές των καθημερινών κινήσεων των κλιμακίων ελέγχου της 

Διεύθυνσης Φάσματος της ΕΕΤΤ 

57 
Τεχνικές εκθέσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των καθημερινών κινήσεων 

των κλιμακίων ελέγχου της Διεύθυνσης Φάσματος της ΕΕΤΤ 

58 
Αρχείο όλων των κινήσεων/ελέγχων του προσωπικού του Τμήματος Εποπτείας και 

Ελέγχου Φάσματος 

http://data.gov.gr/dataset/diepafes-thlepikoinwniakwn-organismwn
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59 Αρχείο κατασχέσεων παράνομου εξοπλισμού 

60 Αρχείο επιφυλακών του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος 

61 
Αρχείο καταγγελιών και αναλυτικές πληροφορίες για τις ενέργειες που έχουν γίνει 

για την επίλυσή τους 

62 Αρχείο με τον εξοπλισμό της Διεύθυνσης Φάσματος 

63 Αρχείο βλαβών/ συντηρήσεων του εξοπλισμού της Διεύθυνσης Φάσματος 

64 Εγχειρίδια εξοπλισμού της Διεύθυνσης Φάσματος 

65 
Γνωστοποιήσεις (notifications) που αφορούν τη θέση σε κυκλοφορία στην αγορά 

Ραδιοεξοπλισμού και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού. Γίνεται πανευρωπαϊκά μέσω 

της βάσης OSN 

66 
Απαντήσεις σε γνωστοποιήσεις (notifications) ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που για 

τεχνικούς λόγους δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία εξοπλισμού στην αγορά 

67 
Αναφορές - Εκθέσεις - Επιστολές για έλεγχο της αγοράς (Αρχείο κινήσεων για 

ελέγχους αγοράς - αποτελέσματα ελέγχων - επιστολές) 

68 
Μελέτες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από ΕΕΑΕ - Απαντήσεις - Επιστολές για 

συμμόρφωση 

69 Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών 

Θέματα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

70 
Μητρώα Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων (1. Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων 

με Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και 2. Μητρώο Ταχυδρομικών 

Επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών) 

71 Επιχειρήσεις Μέλη Δικτύου αδειοδοτημένων επιχειρήσεων 

72 
Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις διαγεγραμμένες από το μητρώο της ΕΕΤΤ (Διαγραφές 

και Αποφάσεις Αντιπροέδρου-Διευθυντή) 

73 Ερωτηματολόγια για την παρακολούθηση της αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

74 Αποτελέσματα μετρήσεων ποιότητας ΕΛ.ΤΑ 

75 
Ενημερωτικοί οδηγοί για την πρόσβαση των ταχυδρομικών επιχειρήσεων στις 

διαδικτυακές εφαρμογές της ΕΕΤΤ 

76 Γεωγραφικό Σύστημα Ταχυδρομείων (GIS) 

77 
Νομοθεσία αναφορικά με τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (Νόμοι, Κανονισμοί ΕΕΤΤ 

κτλ.) 

http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-taxydromikwn-yphresiwn
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78 Εκκρεμείς Αιτήσεις Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

79 Εκκρεμείς Αιτήσεις Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

80 
Δήλωση Διαχειριστή Διαδικτυακής Εφαρμογής (για την ηλεκτρονική υποβολή 

αιτήσεων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις προς την ΕΕΤΤ) 

81 
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου φυσικών προσώπων (ζητείται αυτεπάγγελτα από 

την ΕΕΤΤ για τη χορήγηση άδειας ταχυδρομικής επιχείρησης) 

82 
Ανάλυση οικονομικών στοιχείων ταχυδρομικών επιχειρήσεων, τελών προς 

είσπραξη και στοιχείων ταχυδρομικής αγοράς εν γένει 

83 
Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων (συμπληρωμένα 

Ερωτηματολόγια από την κάθε ταχυδρομική επιχείρηση με οικονομικά και άλλα 

στοιχεία που αφορούν την επιχειρηματική της δραστηριότητα) 

84 
Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια με στοιχεία πάσης φύσεως (οικονομικά, 

δημογραφικά, κτλ.) που συλλέγονται και δίδονται από την ΕΕΤΤ σε UPU, ERGP 

κλπ 

85 
Στοιχεία πάσης φύσεως (οικονομικά, δημογραφικά, κτλ.) που συλλέγονται και 

δίδονται από την ΕΕΤΤ σε διάφορες ομάδες (groups) 

86 Παραδοτέα εξωτερικών συνεργατών 

87 Στοιχεία κόστους λειτουργίας των ΕΛ.ΤΑ 

88 Τέλη και διαχείριση τελών 

89 
Παρατηρητήριο τιμών ταχυδρομικών προϊόντων (στοιχεία τιμοκαταλόγων 

παρόχων, όπως δηλώνονται από τους ίδιους) 

90 Εκθέσεις έκτακτων ή τακτικών ελέγχων σε ταχυδρομικές επιχειρήσεις 

91 Καταγγελίες που υποβάλουν εταιρείες εναντίον άλλων ανταγωνιστικών εταιρειών 

92 
Καταγγελίες που υποβάλουν καταναλωτές  εναντίον εταιρειών παροχής 

ταχυδρομικών υπηρεσιών 

93 
Πίνακας προγραμματισμένων ακροάσεων για ταχυδρομικά ζητήματα (πχ 

καταγγελίες, αποφάσεις κλπ) 

94 Υλικό από συνέδρια-ημερίδες-παρουσιάσεις στα οποία συμμετείχε η ΕΕΤΤ 

95 Έργα / εργασίες της Διεύθυνσης Ταχυδρομείων (π.χ. management plan) 

96 
Εγχειρίδια διαδικασιών που καταγράφουν εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας της 

Διεύθυνσης Ταχυδρομείων 

97 Απολογιστικές τριμηνιαίες ενημερωτικές εκθέσεις Προϊστάμενου Διεύθυνσης 
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Ταχυδρομείων προς την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ 

Πράξεις που αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια 

98 
Πράξεις που αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια και δεν περιλαμβάνονται σε 

άλλο Σύνολο Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων της ΕΕΤΤ 

Διοικητικά Θέματα 

99 Αρχείο εισερχόμενων, απαντητικών και εξερχόμενων εγγράφων 

100 Εισηγήσεις προς Ολομέλεια, Πρόεδρο, Αντιπροέδρους, Διευθυντές 

101 Καταγγελίες 

102 Αρχείο προγραμματισμένων ακροάσεων, κλήσεων σε ακρόαση 

103 Αρχείο προμηθευτών 

104 Οικονομικές και τεχνικές προσφορές προμηθευτών / συνεργατών 

105 Συμβάσεις 

106 Παραδοτέα Εξωτερικών Συνεργατών/Αναδόχων Έργων της ΕΕΤΤ 

107 
Μελέτες και εγχειρίδια διαδικασιών με σκοπό τη βελτίωση των εσωτερικών 

διαδικασιών της ΕΕΤΤ 

108 
Μελέτες της ΕΕΤΤ σε θέματα Πληροφορικής (π.χ. μελέτες για θέματα ασφάλειας, 

Διαχείρισης Γνώσης, κτλ.) με σκοπό τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών 

πληροφορικής εσωτερικά στην ΕΕΤΤ 

109 Τεκμηρίωση πληροφοριακών συστημάτων (εγχειρίδια κτλ) 

110 Στοιχεία του προσωπικού της ΕΕΤΤ 

111 
Περιεχόμενο εσωτερικού portal, δηλαδή όλα τα αρχεία/δεδομένα που αναρτώνται  

στη Γνωσιακή Πύλη της ΕΕΤΤ για εσωτερική χρήση του προσωπικού 

112 
Έγγραφα που αφορούν στη διεκδίκηση ένταξης και χρηματοδότησης των 

αναπτυξιακών δράσεων της ΕΕΤΤ από εθνικούς ή/και Ευρωπαϊκούς πόρους, 

καθώς και Φάκελοι των αντίστοιχων Πράξεων που υλοποιούνται 

113 
Έγγραφα που αφορούν στη συμμόρφωση της ΕΕΤΤ με το Γενικό Κανονισμό για 

την Προστασία Δεδομένων  

114 Στοχοθεσία των Οργανικών Μονάδων της ΕΕΤΤ 

115 
Αποδέκτες του ενημερωτικού υλικού της ΕΕΤΤ και συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις 

της 

ΑΔΑ: Ω3ΙΗ639-ΗΞΖ
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116 Εσωτερικές εγκύκλιοι 

117 Εσωτερικά σημειώματα 

118 
Ενημερωτικές εκθέσεις / αναφορές των οργανικών μονάδων προς την Ολομέλεια 

της ΕΕΤΤ 

119 Παραδοτέα και λοιπό υλικό έργων/μελετών που υλοποιούνται με ίδια μέσα 

120 Πρακτικά Ομάδων Εργασίας / Επιτροπών 

121 Πρακτικά πειθαρχικών  και υπηρεσιακών συμβουλίων 

122 Πρακτικά Συνεδριάσεων Ολομέλειας 

123 Δικόγραφα 

124 Εκθέσεις Επιδόσεων Αποφάσεων/Λοιπών Πράξεων 

ΑΔΑ: Ω3ΙΗ639-ΗΞΖ
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2. Κατανέμει τα ως άνω σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της ΕΕΤΤ στις ακόλουθες τρεις (3) κατηγορίες ως προς τη δημόσια 

διάθεσή τους: 

α) Σύνολα Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων της ΕΕΤΤ που διατίθενται σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, εφαρμόζοντας την 

αρχή της ανοικτής διάθεσης της δηµόσιας πληροφορίας: 

Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

Ενημερωτικό Υλικό για την ΕΕΤΤ και τις δράσεις της 

1 

Ενημερωτικό Υλικό αναφορικά 

με την ΕΕΤΤ (όπως 

διάρθρωση, οργανόγραμμα, 

τηλεφωνικός κατάλογος 

προσωπικού) 

Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/EETT/ 

Σύνολο Δεδομένων 

«Διάρθρωση της ΕΕΤΤ» 

http://data.gov.gr/dataset/diar8

rwsh-ths-eett 

TXT, XLSX, 

XLS 

 

 

2 

Οικονομικά Στοιχεία της ΕΕΤΤ 

(όπως Ετήσιες Οικονομικές 

Καταστάσεις και  

Προϋπολογισμοί) 

Διαδικτυακή πρόσβαση στις 

οικονομικές καταστάσεις και τις 

Αποφάσεις έγκρισης των 

προϋπολογισμών μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/EETT/FinData/ 

Σύνολο Δεδομένων 

«Οικονομικά Στοιχεία της 

ΕΕΤΤ» 

http://data.gov.gr/dataset/oikon

omika-stoixeia-ths-eett 

 

TXT 
 

                                                           
1 Οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων του πίνακα αφορούν την υφιστάμενη δομή του δικτυακού τόπου της ΕΕΤΤ (http://www.eett.gr) και ενδέχεται να 

τροποποιηθούν  

http://data.gov.gr/dataset/diar8rwsh-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/diar8rwsh-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/oikonomika-stoixeia-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/oikonomika-stoixeia-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/oikonomika-stoixeia-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/oikonomika-stoixeia-ths-eett
http://www.eett.gr/
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Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

3 
Ημερήσιες Διατάξεις 

Ολομέλειας της ΕΕΤΤ 

Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/EETT/ImDiatax/ 

Σύνολο Δεδομένων 

«Ημερήσιες Διατάξεις 

Ολομέλειας ΕΕΤΤ» 

http://data.gov.gr/dataset/hmer

hsies-diata3eis-olomeleias-eett 

 

TXT 
 

4 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ επί 

Διοικητικών Θεμάτων 

Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/EETT/EETT_Decs

/Advance_search_admindec/ 

Σύνολο Δεδομένων 

«Αποφάσεις ΕΕΤΤ επί 

Διοικητικών Θεμάτων» 

http://data.gov.gr/dataset/apofa

seis-eett-epi-dioikhtikwn-

8ematwn 

 

TXT 

Δημοσιεύονται 

όσες δεν 

περιλαμβάνουν 

εμπιστευτικά 

στοιχεία 

 

5 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ επί 

Δημοσίων Διαβουλεύσεων 

Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/EETT/EETT_Decs

/Advance_search_consdec/ 

Σύνολο Δεδομένων 

«Αποφάσεις ΕΕΤΤ επί 

Δημοσίων Διαβουλεύσεων» 

http://data.gov.gr/dataset/apofa

seis-eett-epi-dhmosiwn-

diaboyleysewn 

 

TXT 

 

Δημοσιεύονται 

όσες δεν 

περιλαμβάνουν 

εμπιστευτικά 

στοιχεία 

 

6 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ επί 

Ακροάσεων 

Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/EETT/EETT_Decs

Σύνολο Δεδομένων 

«Αποφάσεις της ΕΕΤΤ επί 

Ακροάσεων» 

 

TXT 

Δημοσιεύονται 

όσες δεν 

περιλαμβάνουν 

εμπιστευτικά 

http://data.gov.gr/dataset/hmerhsies-diata3eis-olomeleias-eett
http://data.gov.gr/dataset/hmerhsies-diata3eis-olomeleias-eett
http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-eett-epi-dioikhtikwn-8ematwn
http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-eett-epi-dioikhtikwn-8ematwn
http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-eett-epi-dioikhtikwn-8ematwn
http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-eett-epi-dioikhtikwn-8ematwn
http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-eett-epi-dioikhtikwn-8ematwn
http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-eett-epi-dhmosiwn-diaboyleysewn
http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-eett-epi-dhmosiwn-diaboyleysewn
http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-eett-epi-dhmosiwn-diaboyleysewn
http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-eett-epi-dhmosiwn-diaboyleysewn
http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-eett-epi-dhmosiwn-diaboyleysewn
http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-eett-epi-dhmosiwn-diaboyleysewn
http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-eett-epi-dhmosiwn-diaboyleysewn
http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-ths-eett-epi-akroasewn
http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-ths-eett-epi-akroasewn
http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-ths-eett-epi-akroasewn
http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-ths-eett-epi-akroasewn
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     Σελίδα 15 από 54 

Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

/Advance_Search/ http://data.gov.gr/dataset/apofa

seis-ths-eett-epi-akroasewn 

στοιχεία 

7 Λοιπές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ 

Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/EETT/EETT_Decs

/Advance_search_otherdec/ 

Σύνολο Δεδομένων «Λοιπές 

Αποφάσεις της ΕΕΤΤ» 

http://data.gov.gr/dataset/loipe

s-apofaseis-ths-eett 

 

TXT 

Δημοσιεύονται 

όσες δεν 

περιλαμβάνουν 

εμπιστευτικά 

στοιχεία 

8 Δημόσιες διαβουλεύσεις 

Διαδικτυακή πρόσβαση σε: 

 Δημόσιες διαβουλεύσεις 

σε θέματα  Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/openc

ms/opencms/EETT/Electr

onic_Communications/Co

nsultations/ 

 Δημόσιες διαβουλεύσεις 

σε θέματα  

Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

Σύνολο Δεδομένων «Δημόσιες 

Διαβουλεύσεις ΕΕΤΤ» 

http://data.gov.gr/dataset/dhmo

sies-diaboyleyseis-eett 

TXT 

Δεν διατίθενται 

για λόγους 

εμπορικού, 

βιομηχανικού, 

επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού 

ή εταιρικού 

απόρρητου οι 

απαντήσεις που 

χαρακτηρίζονται 

από τούς 

αποστολείς των 

εγγράφων ως 

εμπιστευτικές 

http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-ths-eett-epi-akroasewn
http://data.gov.gr/dataset/apofaseis-ths-eett-epi-akroasewn
http://data.gov.gr/dataset/loipes-apofaseis-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/loipes-apofaseis-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/loipes-apofaseis-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/loipes-apofaseis-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/loipes-apofaseis-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/dhmosies-diaboyleyseis-eett
http://data.gov.gr/dataset/dhmosies-diaboyleyseis-eett
http://data.gov.gr/dataset/dhmosies-diaboyleyseis-eett
http://data.gov.gr/dataset/dhmosies-diaboyleyseis-eett
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Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

https://www.eett.gr/openc

ms/opencms/EETT/Posta

l_Services_n/Consultatio

ns/index.html 

9 Διαγωνισμοί προμηθειών 

Διαδικτυακή πρόσβαση στο 

υλικό των προκηρύξεων των 

διαγωνισμών μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/EETT/RFP_Procur

ement/ 

Σύνολο Δεδομένων 

«Διαγωνισμοί Προμηθειών 

ΕΕΤΤ» 

http://data.gov.gr/dataset/diag

wnismoi-promh8eiwn-eett 

TXT  

10 
Προκηρύξεις πρόσληψης 

προσωπικού 

Διαδικτυακή πρόσβαση στις 

τρέχουσες προκηρύξεις μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/EETT/JobVacanci

es/ 

Σύνολο Δεδομένων 

«Προκηρύξεις Πρόσληψης 

Προσωπικού» 

http://data.gov.gr/dataset/prokh

ry3eis-proslhpshs-proswpikoy-

eett 

TXT  

11 
Δελτία τύπου, Ανακοινώσεις, 

Συστάσεις-Οδηγίες 

Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Newsrelease/ 

Σύνολο Δεδομένων «Δελτία 

Τύπου και Ανακοινώσεις της 

ΕΕΤΤ» 

http://data.gov.gr/dataset/deltia

TXT 
 

 

http://data.gov.gr/dataset/diagwnismoi-promh8eiwn-eett
http://data.gov.gr/dataset/diagwnismoi-promh8eiwn-eett
http://data.gov.gr/dataset/prokhry3eis-proslhpshs-proswpikoy-eett
http://data.gov.gr/dataset/prokhry3eis-proslhpshs-proswpikoy-eett
http://data.gov.gr/dataset/prokhry3eis-proslhpshs-proswpikoy-eett
http://data.gov.gr/dataset/prokhry3eis-proslhpshs-proswpikoy-eett
http://data.gov.gr/dataset/prokhry3eis-proslhpshs-proswpikoy-eett
http://data.gov.gr/dataset/deltia-typoy-kai-anakoinwseis-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/deltia-typoy-kai-anakoinwseis-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/deltia-typoy-kai-anakoinwseis-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/deltia-typoy-kai-anakoinwseis-ths-eett
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Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

-typoy-kai-anakoinwseis-ths-

eett 

12 

Συνεντεύξεις Τύπου / 

Αρθρογραφία, Διεθνές 

Συνέδριο και άλλα συνέδρια / 

ημερίδες της ΕΕΤΤ, διεθνείς 

συναντήσεις, λοιπές 

εκδηλώσεις 

Διαδικτυακή πρόσβαση σε:  

 συνεντεύξεις τύπου και 

αρθρογραφία μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/openc

ms/opencms/EETT/Spee

chInterv/ 

 Έγγραφα, Πληροφορίες 

και Δεδομένα για το 

Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ, 

άλλα συνέδρια / ημερίδες, 

διεθνείς συναντήσεις, 

λοιπές εκδηλώσεις μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/openc

ms/opencms/EETT/Event

s/ 

 

Σύνολο Δεδομένων 

«Εκδηλώσεις, Ομιλίες, 

Συνεντεύξεις, Παρουσιάσεις, 

Αρθρογραφία της ΕΕΤΤ» 

http://data.gov.gr/dataset/ekdhl

wseis-omilies-synentey3eis-

paroysiaseis-ar8rografia-ths-

eett 

TXT 

Περιλαμβάνεται 

και σχετικό 

οπτικοακουστικ

ό υλικό 

 

 

13 Ενημερωτικές δράσεις σε 

συνεργασία με εξωτερικούς 

Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 
Σύνολο Δεδομένων «Videos TXT  

http://data.gov.gr/dataset/deltia-typoy-kai-anakoinwseis-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/deltia-typoy-kai-anakoinwseis-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/ekdhlwseis-omilies-synentey3eis-paroysiaseis-ar8rografia-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/ekdhlwseis-omilies-synentey3eis-paroysiaseis-ar8rografia-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/ekdhlwseis-omilies-synentey3eis-paroysiaseis-ar8rografia-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/ekdhlwseis-omilies-synentey3eis-paroysiaseis-ar8rografia-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/ekdhlwseis-omilies-synentey3eis-paroysiaseis-ar8rografia-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/ekdhlwseis-omilies-synentey3eis-paroysiaseis-ar8rografia-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/ekdhlwseis-omilies-synentey3eis-paroysiaseis-ar8rografia-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/videos-ths-eett
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Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

συνεργάτες https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Videos/ 

της ΕΕΤΤ» 

http://data.gov.gr/dataset/video

s-ths-eett 

 

14 

Ενημερωτικό Υλικό που 

απευθύνεται στους 

καταναλωτές ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και 

ταχυδρομικών υπηρεσιών 

Διαδικτυακή πρόσβαση σε 

συχνές ερωτήσεις μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/FAQS/ 

Σύνολο Δεδομένων «Συχνές 

Ερωτήσεις Καταναλωτών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών»  

http://data.gov.gr/dataset/syxn

es-erwthseis-katanalwtwn-

hlektronikwn-epikoinwniwn-kai-

taxydromikwn-yphresiwn 

TXT  

15 

Ενημερωτικό Υλικό που 

απευθύνεται στους παρόχους 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

Διαδικτυακή πρόσβαση σε 

συχνές ερωτήσεις μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Electronic_Comm

unications/FAQs/ 

Σύνολο Δεδομένων «Συχνές 

Ερωτήσεις Παρόχων 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» 

http://data.gov.gr/dataset/syxn

es-erwthseis-paroxwn-

hlektronikwn-epikoinwniwn 

TXT  

16 

Ενημερωτικό Υλικό που 

απευθύνεται στους παρόχους 

ταχυδρομικών υπηρεσιών 

Διαδικτυακή πρόσβαση σε 

συχνές ερωτήσεις μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

Σύνολο Δεδομένων «Συχνές 

Ερωτήσεις Παρόχων 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» 

TXT  

http://data.gov.gr/dataset/videos-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/videos-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/videos-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/syxnes-erwthseis-katanalwtwn-hlektronikwn-epikoinwniwn-kai-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/syxnes-erwthseis-katanalwtwn-hlektronikwn-epikoinwniwn-kai-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/syxnes-erwthseis-katanalwtwn-hlektronikwn-epikoinwniwn-kai-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/syxnes-erwthseis-katanalwtwn-hlektronikwn-epikoinwniwn-kai-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/syxnes-erwthseis-paroxwn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/syxnes-erwthseis-paroxwn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/syxnes-erwthseis-paroxwn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/syxnes-erwthseis-paroxwn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/syxnes-erwthseis-paroxwn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/syxnes-erwthseis-paroxwn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/syxnes-erwthseis-paroxwn-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/syxnes-erwthseis-paroxwn-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/syxnes-erwthseis-paroxwn-taxydromikwn-yphresiwn
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Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Postal_Services_n

/FAQ/ 

http://data.gov.gr/dataset/syxn

es-erwthseis-paroxwn-

taxydromikwn-yphresiwn 

Ενημερωτικά Έντυπα 

17 

Ενημερωτικά Έντυπα που 

εκδίδει η ΕΕΤΤ, όπως η Ετήσια 

Έκθεση Πεπραγμένων, η 

Ετήσια Επισκόπηση Αγορών, 

το τριμηνιαίο ενημερωτικό 

περιοδικό της ΕΕΤΤ 

«Επικοινωνίες Εν Τάχει», το 

δεκαπενθήμερο ενημερωτικό 

Newsletter της ΕΕΤΤ, οι 

εκθέσεις της ΕΕΤΤ για την 

Ευρυζωνικότητα, η ετήσια 

έκθεση των Ταχυδρομείων 

σύμφωνα με τα στοιχεία που 

έχουν συλλεχθεί από τις 

ταχυδρομικές επιχειρήσεις, 

μελέτες για την ανάπτυξη της 

ταχυδρομικής αγοράς και 

λοιπά ενημερωτικά έντυπα της 

Διαδικτυακή πρόσβαση:  

 στην Ετήσια Έκθεση 

Πεπραγμένων μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/openc

ms/opencms/EETT/librar

y_videos/Proceedings/ 

 στην Ετήσια Επισκόπηση 

Αγορών μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/openc

ms/opencms/EETT/Journ

alists/MarketAnalysis/Mar

ketReview/ 

 στο τριμηνιαίο 

Ενημερωτικό Περιοδικό 

μέσω της ιστοσελίδας της 

Σύνολο Δεδομένων «Εκδόσεις 

της ΕΕΤΤ» 

http://data.gov.gr/dataset/ekdo

seis-ths-eett 

 

TXT 
 

http://data.gov.gr/dataset/syxnes-erwthseis-paroxwn-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/syxnes-erwthseis-paroxwn-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/syxnes-erwthseis-paroxwn-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/ekdoseis-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/ekdoseis-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/ekdoseis-ths-eett
http://data.gov.gr/dataset/ekdoseis-ths-eett
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Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

ΕΕΤΤ 

 

ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/openc

ms/opencms/EETT/librar

y_videos/ContactENTAX

EI/ 

 στο δεκαπενθήμερο 

Ενημερωτικό Newsletter 

μέσω της ιστοσελίδας της 

ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/openc

ms/opencms/EETT/librar

y_videos/Newsletter/ 

 στις Εκθέσεις για την 

Ευρυζωνικότητα μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/openc

ms/opencms/EETT/Electr

onic_Communications/Te

lecomMarket/broadbandS

ervices/ 

 στην Ετήσια Έκθεση των 

Ταχυδρομείων μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 
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Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

https://www.eett.gr/openc

ms/opencms/EETT/Posta

l_Services_n/PostalMark

et/GreekPostalMarket/ME

LETES 

 στις Μελέτες για την 

ανάπτυξη της 

ταχυδρομικής αγοράς 

μέσω των ιστοσελίδων 

της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/openc

ms/opencms/EETT/Posta

l_Services_n/PostalMark

et/GreekPostalMarket/ 

για τα έτη μέχρι και το 

2013 και  

https://www.eett.gr/openc

ms/opencms/EETT/Journ

alists/MarketAnalysis/Mar

ketReview/ για τα έτη 

από το 2014 και μετά 

και σε λοιπά ενημερωτικά 

έντυπα μέσω της 
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Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/openc

ms/opencms/EETT/librar

y_videos/publication.html 

Θέματα Τηλεπικοινωνιών 

18 

Μητρώο Παρόχων Δικτύων & 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών 

Διαδικτυακή πρόσβαση στα 

δεδομένα της κατηγορίας μέσω 

της εφαρμογής της ΕΕΤΤ 

https://eregpublic.eett.gr/anazht

hsh.php?lan=el&cat=tgl 

Σύνολο Δεδομένων «Μητρώο 

Παρόχων Δικτύων και 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών» 

http://data.gov.gr/dataset/mhtr

wo-paroxwn-diktywn-kai-

yphresiwn-hlektronikwn-

epikoinwniwn 

REST API 

Παρέχεται 

τμήμα 

πληροφοριών 

που δεν αφορά 

δεδομένα 

προσωπικά ή 

εταιρικού 

απορρήτου 

19 
Μητρώο Καταχωρητών 

Ονομάτων Χώρου  

Διαδικτυακή πρόσβαση στα 

δεδομένα της κατηγορίας μέσω 

της εφαρμογής της ΕΕΤΤ 

https://eregpublic.eett.gr/anazht

hsh.php?lan=el&cat=reg 

Σύνολο Δεδομένων «Λίστα 

Καταχωρητών Ονομάτων 

Χώρου (Domain Names) με 

κατάληξη .gr» 

http://data.gov.gr/dataset/lista-

kataxwrhtwn-domain-names 

 

REST API 

Παρέχεται 

τμήμα  

πληροφοριών 

που δεν αφορά 

δεδομένα 

προσωπικά ή  

εταιρικού 

απορρήτου 

http://data.gov.gr/dataset/mhtrwo-paroxwn-diktywn-kai-yphresiwn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/mhtrwo-paroxwn-diktywn-kai-yphresiwn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/mhtrwo-paroxwn-diktywn-kai-yphresiwn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/mhtrwo-paroxwn-diktywn-kai-yphresiwn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/mhtrwo-paroxwn-diktywn-kai-yphresiwn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/mhtrwo-paroxwn-diktywn-kai-yphresiwn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/mhtrwo-paroxwn-diktywn-kai-yphresiwn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/mhtrwo-paroxwn-diktywn-kai-yphresiwn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/lista-kataxwrhtwn-domain-names
http://data.gov.gr/dataset/lista-kataxwrhtwn-domain-names
http://data.gov.gr/dataset/lista-kataxwrhtwn-domain-names
http://data.gov.gr/dataset/lista-kataxwrhtwn-domain-names
http://data.gov.gr/dataset/lista-kataxwrhtwn-domain-names
http://data.gov.gr/dataset/lista-kataxwrhtwn-domain-names
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     Σελίδα 23 από 54 

Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

20 

Μητρώο Δηλώσεων 

Καταχώρησης ως “Point of 

Service Activation” (PSA) 

τερματικών Inmarsat 

Διαδικτυακή πρόσβαση στα 

δεδομένα της κατηγορίας μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Electronic_Comm

unications/Telecoms/Licencing/p

saforeis.html?cat=inmarsat 

Σύνολο Δεδομένων «Μητρώο 

Εταιρειών που λειτουργούν ως 

Σημεία Ενεργοποίησης 

Υπηρεσιών Inmarsat (PSA)»  

http://data.gov.gr/dataset/mhtr

wo-inmarsat-psa 

TXT 

Παρέχεται 

τμήμα 

πληροφοριών 

που δεν αφορά 

προσωπικά 

δεδομένα ή 

δεδομένα 

εταιρικού 

απορρήτου 

22 

Βάση Δεδομένων για τη 

διαχείριση των αριθμών ή 

ομάδων αριθμών του Εθνικού 

Σχεδίου Αριθμοδότησης (ΕΣΑ) 

 

Διαδικτυακή πρόσβαση στα 

δεδομένα της κατηγορίας μέσω 

της εφαρμογής της ΕΕΤΤ 

https://eregpublic.eett.gr/search

num.php?lan=el 

Σύνολο Δεδομένων 

«Εκχωρήσεις Αριθμών από το 

Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης 

(Ε.Σ.Α.)» 

http://data.gov.gr/dataset/ekxw

rhseis-ari8mwn-apo-to-eoa 

REST API  
 

 

23 

Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών 

Σταθερής Τηλεφωνίας, 

Σταθερών Ευρυζωνικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 

VoIP, Υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης τελικών 

χρηστών και υπηρεσιών 

Διαδικτυακή πρόσβαση, γενικά, 

στους Δείκτες Ποιότητας 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Consumer/QualityI

Σύνολο Δεδομένων «Δείκτες 

Ποιότητας Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών» 

http://data.gov.gr/dataset/deikt

es-poiothtas-hlektronikwn-

epikoinwniwn  

TXT ή/και XLS  

http://data.gov.gr/dataset/mhtrwo-inmarsat-psa
http://data.gov.gr/dataset/mhtrwo-inmarsat-psa
http://data.gov.gr/dataset/ekxwrhseis-ari8mwn-apo-to-eoa
http://data.gov.gr/dataset/ekxwrhseis-ari8mwn-apo-to-eoa
http://data.gov.gr/dataset/ekxwrhseis-ari8mwn-apo-to-eoa
http://data.gov.gr/dataset/ekxwrhseis-ari8mwn-apo-to-eoa
http://data.gov.gr/dataset/ekxwrhseis-ari8mwn-apo-to-eoa
http://data.gov.gr/dataset/deiktes-poiothtas-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/deiktes-poiothtas-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/deiktes-poiothtas-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/deiktes-poiothtas-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/deiktes-poiothtas-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/deiktes-poiothtas-hlektronikwn-epikoinwniwn
ΑΔΑ: Ω3ΙΗ639-ΗΞΖ



 

     Σελίδα 24 από 54 

Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

πληροφοριών καταλόγου ndicators/ και με κατάλληλη επιλογή 

Δεικτών Ποιότητας 

25 
Λίστα Γεωγραφικών Ονομάτων 

Χώρου 

Διαδικτυακή πρόσβαση στα 

δεδομένα της κατηγορίας μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Electronic_Comm

unications/DomainNames/regist

ered/GeoDN.html 

Σύνολο Δεδομένων «Λίστα 

Γεωγραφικών Ονομάτων 

Χώρου» 

http://data.gov.gr/dataset/lista-

gewgrafikwn-onomatwn-xwroy 

XLSX  

26 

Μητρώο παρόχων υπηρεσιών 

εμπιστοσύνης 

 

Διαδικτυακή πρόσβαση στα 

δεδομένα της κατηγορίας μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Electronic_Comm

unications/DigitalSignatures/Esi

gnProviders.html 

Σύνολο Δεδομένων «Μητρώο 

Παρόχων Υπηρεσιών 

Εμπιστοσύνης» 

http://data.gov.gr/dataset/mhtr

wo-paroxwn-yphresiwn-

empistosynhs 

 

 

XLSX 

Για λόγους 

εμπορικού, 

βιομηχανικού, 

επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού 

ή εταιρικού 

απόρρητου δεν 

διατίθενται όλα 

τα σχετικά 

στοιχεία 

27 
Κατάλογος Εμπίστευσης 

εγκεκριμένων παρόχων 

υπηρεσιών εμπιστοσύνης 

Διαδικτυακή πρόσβαση στα 

δεδομένα της κατηγορίας μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

Σύνολο Δεδομένων 

«Κατάλογος Εμπίστευσης 

εγκεκριμένων παρόχων 

XML  

http://data.gov.gr/dataset/lista-gewgrafikwn-onomatwn-xwroy
http://data.gov.gr/dataset/lista-gewgrafikwn-onomatwn-xwroy
http://data.gov.gr/dataset/lista-gewgrafikwn-onomatwn-xwroy
http://data.gov.gr/dataset/lista-gewgrafikwn-onomatwn-xwroy
http://data.gov.gr/dataset/lista-gewgrafikwn-onomatwn-xwroy
http://data.gov.gr/dataset/lista-gewgrafikwn-onomatwn-xwroy
http://data.gov.gr/dataset/lista-gewgrafikwn-onomatwn-xwroy
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Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

(TSL)  

 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Electronic_Comm

unications/DigitalSignatures/Sup

ervisedList.html 

υπηρεσιών εμπιστοσύνης 

(Trusted List)»  

http://data.gov.gr/dataset/katal

ogos-empisteyshs-

egkekrimenwn-paroxwn-

yphresiwn-empistosynhs  

28 

Σύστημα Αποτίμησης 

Ποιότητας Ευρυζωνικών 

Συνδέσεων (ΥΠΕΡΙΩΝ) 

Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω 

της εφαρμογής της ΕΕΤΤ 

https://hyperiontest.gr/?l=0 

Σύνολο Δεδομένων «Σύστημα 

Αποτίμησης Ποιότητας 

Ευρυζωνικών Συνδέσεων 

(ΥΠΕΡΙΩΝ)» 

http://data.gov.gr/dataset/hyper

ion 

CSV  

29 

Νομοθετικό Πλαίσιο 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

(Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, 

Υπουργικές Αποφάσεις, 

Κανονιστικές Αποφάσεις της 

ΕΕΤΤ, Αποφάσεις Ελέγχου 

Οικονομικών Προσφορών 

καθώς και το Κανονιστικό 

Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Electronic_Comm

unications/GreekLaw/ 

Σύνολο Δεδομένων 

«Νομοθετικό Πλαίσιο 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»  

http://data.gov.gr/dataset/nomo

8etiko-plaisio-hlektronikwn-

epikoinwniwn 

 

TXT  

http://data.gov.gr/dataset/katalogos-empisteyshs-egkekrimenwn-paroxwn-yphresiwn-empistosynhs
http://data.gov.gr/dataset/katalogos-empisteyshs-egkekrimenwn-paroxwn-yphresiwn-empistosynhs
http://data.gov.gr/dataset/katalogos-empisteyshs-egkekrimenwn-paroxwn-yphresiwn-empistosynhs
http://data.gov.gr/dataset/katalogos-empisteyshs-egkekrimenwn-paroxwn-yphresiwn-empistosynhs
http://data.gov.gr/dataset/hyperion
http://data.gov.gr/dataset/hyperion
http://data.gov.gr/dataset/hyperion
http://data.gov.gr/dataset/hyperion
http://data.gov.gr/dataset/hyperion
http://data.gov.gr/dataset/hyperion
http://data.gov.gr/dataset/hyperion
http://data.gov.gr/dataset/hyperion
http://data.gov.gr/dataset/hyperion
http://data.gov.gr/dataset/nomo8etiko-plaisio-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/nomo8etiko-plaisio-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/nomo8etiko-plaisio-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/nomo8etiko-plaisio-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/nomo8etiko-plaisio-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/nomo8etiko-plaisio-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/nomo8etiko-plaisio-hlektronikwn-epikoinwniwn
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     Σελίδα 26 από 54 

Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

Ένωσης για τις Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες) 

30 

Ερωτηματολόγια για την 

παρακολούθηση της αγοράς 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Electronic_Comm

unications/TelecomMarket/  

Σύνολο Δεδομένων 

«Ερωτηματολόγια για την 

παρακολούθηση της αγοράς 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» 

http://data.gov.gr/dataset/erwth

matologia-gia-thn-

parakoloy8hsh-ths-agoras-

hlektronikwn-epikoinwniwn 

 

TXT 
 

31 
Στοιχεία της αγοράς των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω 

της ιστοσελίδας  της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Electronic_Comm

unications/TelecomMarket/Mark

etData.html 

Σύνολο Δεδομένων «Στοιχεία 

της αγοράς των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών» 

http://data.gov.gr/dataset/stoix

eia-ths-agoras-twn-

hlektronikwn-epikoinwniwn 

XLSX, TXT  

36 
Αποφάσεις Ανάθεσης για την 

υλοποίηση τεχνολογιών NGA 

Διαδικτυακή πρόσβαση στα 

στοιχεία αναθέσεων μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Electronic_Comm

unications/Telecoms/VDSLvecto

Σύνολο Δεδομένων 

«Αποφάσεις Ανάθεσης για την 

υλοποίηση τεχνολογιών NGA» 

http://data.gov.gr/dataset/apofa

seis-ana8eshs-gia-thn-

 

XLSX 
 

http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/stoixeia-ths-agoras-twn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/stoixeia-ths-agoras-twn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/stoixeia-ths-agoras-twn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/stoixeia-ths-agoras-twn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/stoixeia-ths-agoras-twn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/stoixeia-ths-agoras-twn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/stoixeia-ths-agoras-twn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/stoixeia-ths-agoras-twn-hlektronikwn-epikoinwniwn
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     Σελίδα 27 από 54 

Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

ring/assignments/ ylopoihsh-texnologiwn-nga 

43 
Παρατηρητήριο τιμών 

τηλεπικοινωνιακών προϊόντων 

Διαδικτυακή πρόσβαση στα 

στοιχεία τιμοκαταλόγων των 

παρόχων μέσω της εφαρμογής 

της ΕΕΤΤ 

https://www.pricescope.gr/home 

(Η ως άνω εφαρμογή 

περιλαμβάνει το παρατηρητήριο 

τιμών για τα τηλεπικοινωνιακά 

και για τα ταχυδρομικά προϊόντα 

(βλ. επίσης παρακάτω το, με 

κωδικό 89, Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

«Παρατηρητήριο τιμών 

ταχυδρομικών προϊόντων 

(στοιχεία τιμοκαταλόγων 

παρόχων, όπως δηλώνονται 

από τους ίδιους)»).) 

Σύνολο Δεδομένων 

«Παρατηρητήριο τιμών 

τηλεπικοινωνιακών & 

ταχυδρομικών προϊόντων 

(Pricescope)» 

http://data.gov.gr/dataset/price

scope 

(Το ως άνω Σύνολο 

Δεδομένων περιλαμβάνει το 

παρατηρητήριο τιμών για τα 

τηλεπικοινωνιακά και για τα 

ταχυδρομικά προϊόντα (βλ. 

επίσης παρακάτω το, με 

κωδικό 89, Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

«Παρατηρητήριο τιμών 

ταχυδρομικών προϊόντων 

(στοιχεία τιμοκαταλόγων 

παρόχων, όπως δηλώνονται 

από τους ίδιους)»).) 

 

 

JSON, XML, 

CSV 

Για λόγους 

εμπορικού, 

βιομηχανικού, 

επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού 

ή εταιρικού 

απόρρητου δεν 

διατίθενται τα 

ιδιωτικά αρχεία 

(π.χ. αριθμός 

συνδρομητών 

ανά πακέτο).  

Διατίθενται τα 

δημόσια αρχεία, 

δηλαδή στοιχεία 

τιμοκαταλόγων 

των παρόχων, 

όπως 

δηλώνονται από 

τους ίδιους.  

http://data.gov.gr/dataset/pricescope
http://data.gov.gr/dataset/pricescope
ΑΔΑ: Ω3ΙΗ639-ΗΞΖ



 

     Σελίδα 28 από 54 

Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

47 

Σχέδια οριζοντιογραφίας οδών 

στο πλαίσιο της αίτησης 

παρόχου για δικαιώματα 

διέλευσης Δικτύων 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

Διαδικτυακή πρόσβαση στα 

σχέδια της Κατηγορίας μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

http://www.eett.gr/opencms/ope

ncms/EETT/Rightofway/WorkSc

heme.html 

Σύνολο Δεδομένων «Σχέδια 

Εργασιών Εκσκαφής Παρόχων 

Δικτύων Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών»  

http://data.gov.gr/dataset/sxedi

a-ergasiwn-ekskafhs-paroxwn-

diktywn-hlektronikwn-

epikoinwniwn 

 

TXT 

Δεν 

ενημερώνονται 

πλέον αλλά 

διατίθενται 

αποκλειστικά 

για λόγους 

ιστορικότητας 

48 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Δημοσίων Αρχών που είναι 

αρμόδιες για τη Χορήγηση 

Δικαιωμάτων Διέλευσης 

Δικτύων Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών 

Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

http://www.eett.gr/opencms/ope

ncms/EETT/Rightofway/Address

List.html 

Σύνολο Δεδομένων «Στοιχεία 

Επικοινωνίας Δημοσίων 

Αρχών που είναι αρμόδιες για 

τη Χορήγηση Δικαιωμάτων 

Διέλευσης Δικτύων 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»  

http://data.gov.gr/dataset/dhmo

sieo-arxeo-armodies-gia-th-

xorhghsh-dikaiwmatwn-

dieleyshs-diktywn-

hlektronikwn-epikoinwniwn 

XLS 

Δεν 

ενημερώνονται 

πλέον αλλά 

διατίθενται 

αποκλειστικά 

για λόγους 

ιστορικότητας 

http://data.gov.gr/dataset/sxedia-ergasiwn-ekskafhs-paroxwn-diktywn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/sxedia-ergasiwn-ekskafhs-paroxwn-diktywn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/sxedia-ergasiwn-ekskafhs-paroxwn-diktywn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/sxedia-ergasiwn-ekskafhs-paroxwn-diktywn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/sxedia-ergasiwn-ekskafhs-paroxwn-diktywn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/sxedia-ergasiwn-ekskafhs-paroxwn-diktywn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/sxedia-ergasiwn-ekskafhs-paroxwn-diktywn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/sxedia-ergasiwn-ekskafhs-paroxwn-diktywn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/dhmosieo-arxeo-armodies-gia-th-xorhghsh-dikaiwmatwn-dieleyshs-diktywn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/dhmosieo-arxeo-armodies-gia-th-xorhghsh-dikaiwmatwn-dieleyshs-diktywn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/dhmosieo-arxeo-armodies-gia-th-xorhghsh-dikaiwmatwn-dieleyshs-diktywn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/dhmosieo-arxeo-armodies-gia-th-xorhghsh-dikaiwmatwn-dieleyshs-diktywn-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/dhmosieo-arxeo-armodies-gia-th-xorhghsh-dikaiwmatwn-dieleyshs-diktywn-hlektronikwn-epikoinwniwn
ΑΔΑ: Ω3ΙΗ639-ΗΞΖ



 

     Σελίδα 29 από 54 

Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

Θέματα Φάσματος 

49 

Κατασκευές Κεραιών (1. 

Μητρώο όλων των 

αδειοδοτημένων 

κεραιοσυστημάτων και όλων 

των αιτήσεων αδειοδότησης 

(σύστημα Σ.Η.Λ.Υ.Α.), 2. 

Μητρώο των δηλώσεων για τις 

κατασκευές κεραιών μικρής 

όχλησης (ΕΚΧΧΟ) για την 

εγκατάσταση των οποίων δεν 

απαιτείται άδεια, 3. Μητρώο 

όλων των τυποποιημένων 

κεραιοσυστημάτων που 

εξαιρούνται αδειοδότησης (π.χ. 

ΣΑΠ, μικροκυψέλες κλπ.)) 

 Διαδικτυακή πρόσβαση 

στις Κατασκευές Κεραιών 

μέσω της εφαρμογής της 

ΕΕΤΤ 

https://keraies.eett.gr/ 

 Πληροφορίες για τα 

τυποποιημένα 

κεραιοσυστήματα που 

εξαιρούνται αδειοδότησης 

διατίθενται από την 

ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/openc

ms/opencms/EETT/Electr

onic_Communications/An

tenna_Mast_Systems/ant

ennasys_exclu.html 

Σύνολο Δεδομένων 

«Ενημερωτική Πύλη 

Κατασκευών Κεραιών» 

http://data.gov.gr/dataset/enhm

erwtikh-pylh-kataskeywn-

keraiwn 

HTML ή/και 

SOAP Web 

Service 

 

 

51 

Διεπαφές Τηλεπικοινωνιακών 

Οργανισμών (άρθρο 4.2 και 

4.3 ΠΔ 44/2002, άρθρο 4.2 

Οδηγίας 99/5/EK) 

Πληροφορίες για τις διεπαφές 

τηλεπικοινωνιακών οργανισμών 

με βάση τις προβλέψεις του 

προγενέστερου Προεδρικού 

Διατάγματος (άρθρο 4.2 και 4.3 

Σύνολο Δεδομένων «Διεπαφές 

Τηλεπικοινωνιακών 

Οργανισμών» 

http://data.gov.gr/dataset/diepa

XLSX 

Διατίθενται για 

λόγους 

ιστορικότητας 

http://data.gov.gr/dataset/enhmerwtikh-pylh-kataskeywn-keraiwn
http://data.gov.gr/dataset/enhmerwtikh-pylh-kataskeywn-keraiwn
http://data.gov.gr/dataset/enhmerwtikh-pylh-kataskeywn-keraiwn
http://data.gov.gr/dataset/enhmerwtikh-pylh-kataskeywn-keraiwn
http://data.gov.gr/dataset/enhmerwtikh-pylh-kataskeywn-keraiwn
http://data.gov.gr/dataset/enhmerwtikh-pylh-kataskeywn-keraiwn
http://data.gov.gr/dataset/diepafes-thlepikoinwniakwn-organismwn
http://data.gov.gr/dataset/diepafes-thlepikoinwniakwn-organismwn
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/TelecommunicationsEquipment/gr_Interface_Regulations.html
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/TelecommunicationsEquipment/gr_Interface_Regulations.html
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/TelecommunicationsEquipment/gr_Interface_Regulations.html
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/TelecommunicationsEquipment/gr_Interface_Regulations.html
http://data.gov.gr/dataset/diepafes-thlepikoinwniakwn-organismwn
http://data.gov.gr/dataset/diepafes-thlepikoinwniakwn-organismwn
http://data.gov.gr/dataset/diepafes-thlepikoinwniakwn-organismwn
http://data.gov.gr/dataset/diepafes-thlepikoinwniakwn-organismwn
ΑΔΑ: Ω3ΙΗ639-ΗΞΖ



 

     Σελίδα 30 από 54 

Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

ΠΔ 44/2002, άρθρο 4.2 Οδηγίας 

99/5/EK)  διατίθενται στην 

ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Electronic_Comm

unications/Radio_Communicatio

ns/TelecommunicationsEquipme

nt/gr_Interface_Regulations.html 

fes-thlepikoinwniakwn-

organismwn 

 

52 Ραδιοδιεπαφές  

Πληροφορίες για τις 

Ραδιοδιεπαφές διατίθενται στην 

ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Electronic_Comm

unications/Radio_Communicatio

ns/TelecommunicationsEquipme

nt/InterRadioReg.html 

Σύνολο Δεδομένων 

«Ραδιοδιεπαφές» 

http://data.gov.gr/dataset/radio

diepafes 

XLSX 
 

 

53 

Αρχείο και πληροφορίες για 

τους κοινοποιημένους 

οργανισμούς (για το 

Ραδιοεξοπλισμό και 

Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό) 

Πληροφορίες για τους 

κοινοποιημένους οργανισμούς 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 

της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Electronic_Comm

Σύνολο Δεδομένων 

«Ραδιοεξοπλισμός και 

Τηλεπικοινωνιακός 

Εξοπλισμός: Κοινοποιημένοι 

Οργανισμοί» 

http://data.gov.gr/dataset/radio

 

XLSX 

Παρέχεται το 

τμήμα των 

πληροφοριών 

που δεν αφορά 

προσωπικά 

δεδομένα ή 

http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/TelecommunicationsEquipment/gr_Interface_Regulations.html
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/TelecommunicationsEquipment/gr_Interface_Regulations.html
http://data.gov.gr/dataset/diepafes-thlepikoinwniakwn-organismwn
http://data.gov.gr/dataset/diepafes-thlepikoinwniakwn-organismwn
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/TelecommunicationsEquipment/InterRadioReg.html
http://data.gov.gr/dataset/radiodiepafes
http://data.gov.gr/dataset/radiodiepafes
http://data.gov.gr/dataset/radiodiepafes
http://data.gov.gr/dataset/radioe3oplismos-kai-thlepikoinwniakos-e3oplismos-koinopoihmenoi-organismoi
http://data.gov.gr/dataset/radioe3oplismos-kai-thlepikoinwniakos-e3oplismos-koinopoihmenoi-organismoi
http://data.gov.gr/dataset/radioe3oplismos-kai-thlepikoinwniakos-e3oplismos-koinopoihmenoi-organismoi
http://data.gov.gr/dataset/radioe3oplismos-kai-thlepikoinwniakos-e3oplismos-koinopoihmenoi-organismoi
http://data.gov.gr/dataset/radioe3oplismos-kai-thlepikoinwniakos-e3oplismos-koinopoihmenoi-organismoi
ΑΔΑ: Ω3ΙΗ639-ΗΞΖ



 

     Σελίδα 31 από 54 

Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

unications/Radio_Communicatio

ns/TelecommunicationsEquipme

nt/organizationAnnouncement.ht

ml 

e3oplismos-kai-

thlepikoinwniakos-e3oplismos-

koinopoihmenoi-organismoi 

δεδομένα 

εταιρικού 

απορρήτου 

54 

Υλικό για τις Τυποποιημένες 

Κατασκευές  Κεραιών 

(Επιστολές, Αποφάσεις) 

Τα στοιχεία για τις 

Τυποποιημένες Κατασκευές 

Κεραιών δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Electronic_Comm

unications/Antenna_Mast_Syste

ms/standard/LicenceDocs/ 

Σύνολο Δεδομένων 

«Τυποποιημένες Κατασκευές 

Κεραιών» 

http://data.gov.gr/dataset/typop

oihmenes-kataskeyes-keraiwn 

TXT  

69 

Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών 

Συστημάτων Κινητών 

Επικοινωνιών 

Διαδικτυακή πρόσβαση σε 

αποτελέσματα μετρήσεων 

Δεικτών Ποιότητας Κινητών 

Επικοινωνιών μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Consumer/QualityI

ndicators/Mobile/ 

Σύνολο Δεδομένων «Δείκτες 

Ποιότητας Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών»  

http://data.gov.gr/dataset/deikt

es-poiothtas-hlektronikwn-

epikoinwniwn  

και με κατάλληλη επιλογή 

Δεικτών Ποιότητας 

XLS  

http://data.gov.gr/dataset/radioe3oplismos-kai-thlepikoinwniakos-e3oplismos-koinopoihmenoi-organismoi
http://data.gov.gr/dataset/radioe3oplismos-kai-thlepikoinwniakos-e3oplismos-koinopoihmenoi-organismoi
http://data.gov.gr/dataset/radioe3oplismos-kai-thlepikoinwniakos-e3oplismos-koinopoihmenoi-organismoi
http://data.gov.gr/dataset/typopoihmenes-kataskeyes-keraiwn
http://data.gov.gr/dataset/typopoihmenes-kataskeyes-keraiwn
http://data.gov.gr/dataset/typopoihmenes-kataskeyes-keraiwn
http://data.gov.gr/dataset/typopoihmenes-kataskeyes-keraiwn
http://data.gov.gr/dataset/deiktes-poiothtas-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/deiktes-poiothtas-hlektronikwn-epikoinwniwn
http://data.gov.gr/dataset/deiktes-poiothtas-hlektronikwn-epikoinwniwn
ΑΔΑ: Ω3ΙΗ639-ΗΞΖ



 

     Σελίδα 32 από 54 

Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

Θέματα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

70 

Μητρώα Ταχυδρομικών 

Επιχειρήσεων (1. Μητρώο 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων 

με Γενική Άδεια Παροχής 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και 

2. Μητρώο Ταχυδρομικών 

Επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια 

Παροχής Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών) 

Διαδικτυακή πρόσβαση στα 

δεδομένα του Μητρώου 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων 

μέσω της εφαρμογής της ΕΕΤΤ  

https://eregpublic.eett.gr/anazht

hsh.php?lan=el&cat=pgl για τη 

Γενική Άδεια 

https://eregpublic.eett.gr/anazht

hsh.php?lan=el&cat=psl για την 

Ειδική Άδεια 

Σύνολο Δεδομένων «Μητρώο 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων» 

http://data.gov.gr/dataset/mhtr

wo-taxydromikwn-

epixeirhsewn 

 

REST API  

71 
Επιχειρήσεις Μέλη Δικτύου 

αδειοδοτημένων επιχειρήσεων  

Διαδικτυακή πρόσβαση στα 

δεδομένα της κατηγορίας μέσω 

της εφαρμογής της ΕΕΤΤ 

https://eregpublic.eett.gr/search

netmemb.php?lan=el 

Σύνολο Δεδομένων «Δίκτυα 

Αδειοδοτημένων 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων» 

http://data.gov.gr/dataset/dikty

a-adeiodothmenwn-

taxydromikwn-epixeirhsewn 

REST API  

72 
Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις 

διαγεγραμμένες από το 

μητρώο της ΕΕΤΤ (Διαγραφές 

Διαδικτυακή πρόσβαση στα 

δεδομένα της κατηγορίας μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

Σύνολο Δεδομένων 

«Επιχειρήσεις που 

διεγράφησαν από το Μητρώο 

TXT ή/και REST 

API 
 

http://data.gov.gr/dataset/mhtrwo-taxydromikwn-epixeirhsewn
http://data.gov.gr/dataset/mhtrwo-taxydromikwn-epixeirhsewn
http://data.gov.gr/dataset/mhtrwo-taxydromikwn-epixeirhsewn
http://data.gov.gr/dataset/mhtrwo-taxydromikwn-epixeirhsewn
http://data.gov.gr/dataset/mhtrwo-taxydromikwn-epixeirhsewn
http://data.gov.gr/dataset/diktya-adeiodothmenwn-taxydromikwn-epixeirhsewn
http://data.gov.gr/dataset/diktya-adeiodothmenwn-taxydromikwn-epixeirhsewn
http://data.gov.gr/dataset/diktya-adeiodothmenwn-taxydromikwn-epixeirhsewn
http://data.gov.gr/dataset/diktya-adeiodothmenwn-taxydromikwn-epixeirhsewn
http://data.gov.gr/dataset/diktya-adeiodothmenwn-taxydromikwn-epixeirhsewn
http://data.gov.gr/dataset/diktya-adeiodothmenwn-taxydromikwn-epixeirhsewn
ΑΔΑ: Ω3ΙΗ639-ΗΞΖ



 

     Σελίδα 33 από 54 

Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

και Αποφάσεις Αντιπροέδρου-

Διευθυντή) 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Postal_Services_n

/Register_of_Postal_Services/ 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων 

και οι σχετικές Αποφάσεις 

διαγραφής»  

http://data.gov.gr/dataset/epixe

irhseis-poy-diegrafhsan-apo-

to-mhtrwo-taxydromikwn-

epixeirhsewn 

73 

Ερωτηματολόγια για την 

παρακολούθηση της αγοράς 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Postal_Services_n

/PostalMarket/Questionairs/ 

Σύνολο Δεδομένων 

«Ερωτηματολόγια για την 

παρακολούθηση της αγοράς 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» 

http://data.gov.gr/dataset/erwth

matologia-gia-thn-

parakoloy8hsh-ths-agoras-

taxydromikwn-yphresiwn 

TXT  

74 

Αποτελέσματα μετρήσεων 

ποιότητας ΕΛ.ΤΑ 

 

Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Postal_Services_n

/Universal_Service/Quality/ 

Σύνολο Δεδομένων 

«Αποτελέσματα Μετρήσεων 

Ποιότητας Καθολικής 

Ταχυδρομικής Υπηρεσίας» 

http://data.gov.gr/dataset/apote

lesmata-metrhsewn-poiothtas-

TXT   

http://data.gov.gr/dataset/epixeirhseis-poy-diegrafhsan-apo-to-mhtrwo-taxydromikwn-epixeirhsewn
http://data.gov.gr/dataset/epixeirhseis-poy-diegrafhsan-apo-to-mhtrwo-taxydromikwn-epixeirhsewn
http://data.gov.gr/dataset/epixeirhseis-poy-diegrafhsan-apo-to-mhtrwo-taxydromikwn-epixeirhsewn
http://data.gov.gr/dataset/epixeirhseis-poy-diegrafhsan-apo-to-mhtrwo-taxydromikwn-epixeirhsewn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/erwthmatologia-gia-thn-parakoloy8hsh-ths-agoras-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/apotelesmata-metrhsewn-poiothtas-ka8olikhs-taxydromikhs-yphresias
http://data.gov.gr/dataset/apotelesmata-metrhsewn-poiothtas-ka8olikhs-taxydromikhs-yphresias
http://data.gov.gr/dataset/apotelesmata-metrhsewn-poiothtas-ka8olikhs-taxydromikhs-yphresias
http://data.gov.gr/dataset/apotelesmata-metrhsewn-poiothtas-ka8olikhs-taxydromikhs-yphresias
http://data.gov.gr/dataset/apotelesmata-metrhsewn-poiothtas-ka8olikhs-taxydromikhs-yphresias
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Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

ka8olikhs-taxydromikhs-

yphresias 

75 

Ενημερωτικοί οδηγοί για την 

πρόσβαση των ταχυδρομικών 

επιχειρήσεων στις 

διαδικτυακές εφαρμογές της 

ΕΕΤΤ 

Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω 

της ιστοσελίδας 

https://www.eett.gr/opencms/ex

port/sites/default/EETT/Postal_S

ervices_n/Register_of_Postal_S

ervices/Manual.pdf 

Σύνολο Δεδομένων «Οδηγίες 

χρήσης της διαδικτυακής 

εφαρμογής της ΕΕΤΤ για τους 

παρόχους Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών» 

http://data.gov.gr/dataset/odhgi

es-xrhshs-ths-diadiktyakhs-

efarmoghs-ths-eett-gia-toys-

paroxoys-taxydromikwn-

yphresiwn 

XLSX 

Εγχειρίδια 

χρήσης των 

διαδικτυακών 

εφαρμογών για 

τις ταχυδρομικές 

επιχειρήσεις 

76 
Γεωγραφικό Σύστημα 

Ταχυδρομείων (GIS) 

Διαδικτυακή πρόσβαση στο 

Γεωγραφικό Σύστημα 

Ταχυδρομείων (GIS) (μέσω του 

οποίου ο καταναλωτής 

ενημερώνεται για τα 

πλησιέστερα σημεία 

ταχυδρομικής εξυπηρέτησης) 

μέσω της εφαρμογής της ΕΕΤΤ 

http://mapsrv6.terra.gr/eettposts

Σύνολο Δεδομένων 

«Γεωγραφικό Σύστημα 

Ταχυδρομείων» 

http://data.gov.gr/dataset/gewg

rafiko-systhma-taxydromeiwn 

TXT  

http://data.gov.gr/dataset/apotelesmata-metrhsewn-poiothtas-ka8olikhs-taxydromikhs-yphresias
http://data.gov.gr/dataset/apotelesmata-metrhsewn-poiothtas-ka8olikhs-taxydromikhs-yphresias
http://data.gov.gr/dataset/odhgies-xrhshs-ths-diadiktyakhs-efarmoghs-ths-eett-gia-toys-paroxoys-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/odhgies-xrhshs-ths-diadiktyakhs-efarmoghs-ths-eett-gia-toys-paroxoys-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/odhgies-xrhshs-ths-diadiktyakhs-efarmoghs-ths-eett-gia-toys-paroxoys-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/odhgies-xrhshs-ths-diadiktyakhs-efarmoghs-ths-eett-gia-toys-paroxoys-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/odhgies-xrhshs-ths-diadiktyakhs-efarmoghs-ths-eett-gia-toys-paroxoys-taxydromikwn-yphresiwn
http://data.gov.gr/dataset/gewgrafiko-systhma-taxydromeiwn
http://data.gov.gr/dataset/gewgrafiko-systhma-taxydromeiwn
http://data.gov.gr/dataset/gewgrafiko-systhma-taxydromeiwn
http://data.gov.gr/dataset/gewgrafiko-systhma-taxydromeiwn
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Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

sl/ 

77 

Νομοθεσία αναφορικά με τις 

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες 

(Νόμοι, Κανονισμοί ΕΕΤΤ κτλ.) 

Διαδικτυακή πρόσβαση μέσω 

της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ 

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/Postal_Services_n

/PostLegalFramework/ 

Σύνολο Δεδομένων 

«Νομοθετικό Πλαίσιο 

Ταχυδρομικής Αγοράς» 

http://data.gov.gr/dataset/nomo

8etiko-plaisio-taxydromikhs-

agoras 

TXT 
 

 

89 

Παρατηρητήριο τιμών 

ταχυδρομικών προϊόντων 

(στοιχεία τιμοκαταλόγων 

παρόχων, όπως δηλώνονται 

από τους ίδιους) 

Διαδικτυακή πρόσβαση στα 

στοιχεία τιμοκαταλόγων των 

παρόχων μέσω της εφαρμογής 

της ΕΕΤΤ 

https://www.pricescope.gr/home 

(Η ως άνω εφαρμογή 

περιλαμβάνει το παρατηρητήριο 

τιμών για τα ταχυδρομικά και για 

τα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα 

(βλ. επίσης παραπάνω το, με 

κωδικό 43, Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

«Παρατηρητήριο τιμών 

τηλεπικοινωνιακών 

Σύνολο Δεδομένων 

«Παρατηρητήριο τιμών 

τηλεπικοινωνιακών & 

ταχυδρομικών προϊόντων 

(Pricescope)» 

http://data.gov.gr/dataset/price

scope 

(Το ως άνω Σύνολο 

Δεδομένων περιλαμβάνει το 

παρατηρητήριο τιμών για τα 

ταχυδρομικά και για τα 

τηλεπικοινωνιακά προϊόντα 

(βλ. επίσης παραπάνω το, με 

κωδικό 43, Σύνολο Εγγράφων, 

JSON, XML, 

CSV 
 

http://data.gov.gr/dataset/nomo8etiko-plaisio-taxydromikhs-agoras
http://data.gov.gr/dataset/nomo8etiko-plaisio-taxydromikhs-agoras
http://data.gov.gr/dataset/nomo8etiko-plaisio-taxydromikhs-agoras
http://data.gov.gr/dataset/nomo8etiko-plaisio-taxydromikhs-agoras
http://data.gov.gr/dataset/nomo8etiko-plaisio-taxydromikhs-agoras
http://data.gov.gr/dataset/pricescope
http://data.gov.gr/dataset/pricescope
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Κωδ. 
Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και Δεδομένων 

Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ 1 μέσω της 
οποίας παρέχεται Δημόσια 

Πρόσβαση 

 
Σύνολο Δεδομένων (τίτλος και 

url) στο διαδικτυακό τόπο 
http://data.gov.gr 

 

Μέσο Διάθεσης Παρατηρήσεις 

προϊόντων»).) Πληροφοριών και Δεδομένων 

«Παρατηρητήριο τιμών 

τηλεπικοινωνιακών 

προϊόντων»).) 

Διοικητικά Θέματα 

112 

Έγγραφα που αφορούν στη 

διεκδίκηση ένταξης και 

χρηματοδότησης των 

αναπτυξιακών δράσεων της 

ΕΕΤΤ από εθνικούς ή/και 

Ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς 

και Φάκελοι των αντίστοιχων 

Πράξεων που υλοποιούνται 

Διαδικτυακή πρόσβαση των 

συγχρηματοδοτούμενων 

Πράξεων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση μέσω της ιστοσελίδας 

της ΕΕΤΤ  

https://www.eett.gr/opencms/op

encms/EETT/EETT/ESPA/ 

Σύνολο Δεδομένων «Δράσεις 

της ΕΕΤΤ που 

χρηματοδοτούνται από το 

ΕΣΠΑ» 

http://data.gov.gr/dataset/drase

is-ths-eett-poy-

xrhmatodotoyntai-apo-to-espa 

XLSX 

Παρέχεται 

τμήμα 

πληροφοριών 

που δεν αφορά 

προσωπικά 

δεδομένα ή 

δεδομένα 

εταιρικού 

απορρήτου 

 

Επισημαίνεται ότι η ανοικτή διάθεση, η περαιτέρω χρήση και η εν γένει επεξεργασία των ανωτέρω εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων 

γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (υπό στοιχείο 1.δ ανωτέρω), N. 4624/2019 (υπό στοιχείο 1.στ ανωτέρω)), όπως 

αυτές ισχύουν. 

http://data.gov.gr/dataset/draseis-ths-eett-poy-xrhmatodotoyntai-apo-to-espa
http://data.gov.gr/dataset/draseis-ths-eett-poy-xrhmatodotoyntai-apo-to-espa
http://data.gov.gr/dataset/draseis-ths-eett-poy-xrhmatodotoyntai-apo-to-espa
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Στον παραπάνω Πίνακα δεν περιλαμβάνονται τα Σύνολα Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων τα οποία υφίστανται μόνο σε φυσική μορφή 

και ως εκ τούτου δεν δύνανται να διατεθούν σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο: 

 το Σύνολο με Κωδ. 21 «Αρχείο Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκαν μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών και 

αντιστοίχων Συμβάσεων Παραχώρησης (σε φυσική μορφή μόνο)», το οποίο διατίθεται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. 

 το Σύνολο με Κωδ. 50 «Αρχείο φακέλων των αδειών κατασκευών κεραιών που είχαν εκδοθεί πριν το Ν.4070/12 (σε φυσική μορφή μόνο)». 

Αντίγραφα των φακέλων διατίθενται κατόπιν αίτησης.  

β) Σύνολα Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων της ΕΕΤΤ που διατίθενται με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα 

άρθρα 64 και 66 του Ν. 4727/2020: 

Σύνολα Εγγράφων, 
Πληροφοριών και 

Δεδομένων 

Όροι μέσω αδειοδότησης ή τελών Δημόσιας Πρόσβασης στα Έγγραφα, 
Πληροφορίες και Δεδομένα της Κατηγορίας 

Παρατηρήσεις 

Δεν υφίστανται - - 
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γ) Σύνολα Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων της ΕΕΤΤ που δεν διατίθενται δημόσια για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση διότι σε αυτά 

δεν εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Ν. 4727/2020 (υπό στοιχείο 1.γ ανωτέρω)  σύμφωνα με το άρθρο 59 αυτού: 

 
Κωδ. 

Σύνολα Εγγράφων, 
Πληροφοριών και 

Δεδομένων 
Λόγοι μη δημοσίευσης/δημόσιας διάθεσης Παρατηρήσεις 

 Θέματα Τηλεπικοινωνιών 

24 

Περιεχόμενα Εθνικής Βάσης 

Δεδομένων Αναφοράς για 

τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 
 

32 

Αρχείο Ειδικών Αδειών για 

την παροχή δικτύων ή/και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απορρήτου. Περιέχουν 

προσωπικά δεδομένα νομίμων εκπροσώπων και 

στοιχεία δικτύων παρόχων 

Έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί με 

Γενικές Άδειες για την παροχή δικτύων ή/και 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από 

το 2007.  Διατίθενται κατόπιν εισαγγελικής 

παραγγελίας 

33 

Αρχείο Αιτήσεων σε 

διαδικασίες χορήγησης 

φάσματος 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απορρήτου. Επίσης 

περιέχουν προσωπικά δεδομένα νομίμων 

εκπροσώπων 

Πρόκειται για φυσικό αρχείο. Διατίθενται 

κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας 

34 

Βάση Δεδομένων των 

Ονομάτων Χώρου (Domain 

Names) 

Για την πρόσβαση στα έγγραφα αυτά απαιτείται, από 

ειδικές διατάξεις, η απόδειξη ειδικού εννόμου 

συμφέροντος. Επίσης όταν το όνομα χώρου είναι 

κατοχυρωμένο σε φυσικό πρόσωπο εμπεριέχονται 

προσωπικά δεδομένα 

Διατίθενται κατόπιν εισαγγελικής 

παραγγελίας 

35 Εγχειρίδια διαδικασιών Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα  
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Κωδ. 

Σύνολα Εγγράφων, 
Πληροφοριών και 

Δεδομένων 
Λόγοι μη δημοσίευσης/δημόσιας διάθεσης Παρατηρήσεις 

(καταγραφή των 

εσωτερικών διαδικασιών της 

Διεύθυνσης 

Τηλεπικοινωνιών) 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ 

37 Εκθέσεις ελέγχων 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απορρήτου. Επίσης 

περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα συνδρομητών 

σταθερής τηλεφωνίας 

Το φυσικό αρχείο μπορεί να διατεθεί μόνο 

στους εμπλεκόμενους παρόχους κατόπιν 

σχετικής αίτησης προς την ΕΕΤΤ 

38 

Καταγγελίες που 

υποβάλουν εταιρείες 

εναντίον άλλων 

ανταγωνιστικών εταιρειών 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου. Σε πολλές 

περιπτώσεις περιέχουν προσωπικά δεδομένα 

συνδρομητών 

Κοινοποιούνται σε ενδιαφερόμενους σε 

περίπτωση έννομου συμφέροντος ή εφόσον 

είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της 

διερεύνησης της καταγγελίας 

39 

Στοιχεία παρόχων (δικτυακά 

στοιχεία του σταθερού 

δικτύου ΟΤΕ, oικονομικά 

προγράμματα ΟΤΕ, 

διμηνιαία απολογιστικά 

στοιχεία οικονομικών 

προγραμμάτων ΟΤΕ, 

ισολογισμοί παρόχων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

κτλ) 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 

Τα έγγραφα των παρόχων είναι εμπιστευτικά. 

Με την έκδοση Απόφασης της ΕΕΤΤ για τα 

οικονομικά προγράμματα του ΟΤΕ 

δημοσιοποιούνται τα μη εμπιστευτικά 

στοιχεία 

40 Συμπληρωμένα Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού,  
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Κωδ. 

Σύνολα Εγγράφων, 
Πληροφοριών και 

Δεδομένων 
Λόγοι μη δημοσίευσης/δημόσιας διάθεσης Παρατηρήσεις 

ερωτηματολόγια αγοράς 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

(οικονομικής 

πληροφόρησης, 

διασύνδεσης, 

ευρυζωνικότητας, κινητών 

επικοινωνιών, σταθερών 

επικοινωνιών, 

συνδυαστικών προϊόντων, 

κάλυψης χωρητικότητας, 

πολυμεσικών υπηρεσιών, 

λοιπά) 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 

 

41 

Βάση δεδομένων για την 

επεξεργασία των 

εξαμηνιαίων 

ερωτηματολόγιων της 

αγοράς ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (Market 

Cubes) 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 
 

42 

Συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια που 

απαντά η ΕΕΤΤ προς 

διεθνείς ή εγχώριους φορείς 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου. Εμπεριέχουν 

εμπιστευτικά στοιχεία  
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Κωδ. 

Σύνολα Εγγράφων, 
Πληροφοριών και 

Δεδομένων 
Λόγοι μη δημοσίευσης/δημόσιας διάθεσης Παρατηρήσεις 

(π.χ. ITU, ΟΟΣΑ, ΕΕ κτλ) 

44 
Παραδοτέα εξωτερικών 

συνεργατών 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ 
 

45 

Δηλώσεις παρόχων για τα 

έσοδά τους και την 

απόδοση τελών 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 
 

46 
Αναφορές της ΕΕΤΤ περί 

συλλογής τελών 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 
 

 Θέματα Φάσματος 

55 

Εθνικό Μητρώο 

Ραδιοσυχνοτήτων (Μητρώο 

όλων των αδειοδοτημένων 

ραδιοσυχνοτήτων) 

Περιέχει εμπιστευτικά στοιχεία των παρόχων  

56 

Υπηρεσιακές αναφορές των 

καθημερινών κινήσεων των 

κλιμακίων ελέγχου της 

Διεύθυνσης Φάσματος της 

ΕΕΤΤ 

Περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα και άλλα 

εμπιστευτικά στοιχεία 

Μπορούν να διατεθούν μετά από εισαγγελική 

παραγγελία 

57 

Τεχνικές εκθέσεις που 

προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα των 

καθημερινών κινήσεων των 

Περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα. Επίσης για 

λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 

Μπορούν να διατεθούν μετά από εισαγγελική 

παραγγελία 
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Κωδ. 

Σύνολα Εγγράφων, 
Πληροφοριών και 

Δεδομένων 
Λόγοι μη δημοσίευσης/δημόσιας διάθεσης Παρατηρήσεις 

κλιμακίων ελέγχου της 

Διεύθυνσης Φάσματος της 

ΕΕΤΤ 

58 

Αρχείο όλων των 

κινήσεων/ελέγχων του 

προσωπικού του Τμήματος 

Εποπτείας και Ελέγχου 

Φάσματος 

Περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες  

59 
Αρχείο κατασχέσεων 

παράνομου εξοπλισμού 
Περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες  

60 

Αρχείο επιφυλακών του 

Τμήματος Εποπτείας και 

Ελέγχου Φάσματος 

Περιέχει προσωπικά δεδομένα και άλλες εμπιστευτικές 

πληροφορίες 
 

61 

Αρχείο καταγγελιών και 

αναλυτικές πληροφορίες για 

τις ενέργειες που έχουν γίνει 

για την επίλυσή τους 

Περιλαμβάνουν εμπιστευτικά δεδομένα  

62 
Αρχείο με τον εξοπλισμό της 

Διεύθυνσης Φάσματος 
Περιλαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες  

63 
Αρχείο βλαβών/ 

συντηρήσεων του 

εξοπλισμού της Διεύθυνσης 

Περιλαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες  
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Κωδ. 

Σύνολα Εγγράφων, 
Πληροφοριών και 

Δεδομένων 
Λόγοι μη δημοσίευσης/δημόσιας διάθεσης Παρατηρήσεις 

Φάσματος 

64 
Εγχειρίδια εξοπλισμού της 

Διεύθυνσης Φάσματος 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ. 

Επίσης, η δημοσίευσή τους παραβιάζει πνευματικά 

δικαιώματα (copyright) των προμηθευτών 

 

65 

Γνωστοποιήσεις 

(notifications) που αφορούν 

τη θέση σε κυκλοφορία στην 

αγορά Ραδιοεξοπλισμού και 

Τηλεπικοινωνιακού 

Εξοπλισμού. Γίνεται 

πανευρωπαϊκά μέσω της 

βάσης OSN 

Περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα. Επίσης για 

λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 

 

 

66 

Απαντήσεις σε 

γνωστοποιήσεις 

(notifications) ιδιαίτερα σε 

περιπτώσεις που για 

τεχνικούς λόγους δεν 

επιτρέπεται η κυκλοφορία 

εξοπλισμού στην αγορά 

Περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα. Επίσης για 

λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 

 

 

67 
Αναφορές - Εκθέσεις - 

Επιστολές για έλεγχο της 

αγοράς (Αρχείο κινήσεων 

Περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα. Επίσης για 

λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 

Παρέχεται το τμήμα των πληροφοριών που 

δεν αφορούν προσωπικά δεδομένα. Διάθεση 

κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας 
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Κωδ. 

Σύνολα Εγγράφων, 
Πληροφοριών και 

Δεδομένων 
Λόγοι μη δημοσίευσης/δημόσιας διάθεσης Παρατηρήσεις 

για ελέγχους αγοράς - 

αποτελέσματα ελέγχων - 

επιστολές) 

 

68 

Μελέτες ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας από ΕΕΑΕ - 

Απαντήσεις - Επιστολές για 

συμμόρφωση  

Περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα. Επίσης για 

λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 

 

 Θέματα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

78 

Εκκρεμείς Αιτήσεις Γενικών 

Αδειών Παροχής 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 

Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά για χορήγηση 

Γενικής Άδειας 

79 

Εκκρεμείς Αιτήσεις Ειδικών 

Αδειών Παροχής 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 

Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά για χορήγηση 

Ειδικής Άδειας 

80 

Δήλωση Διαχειριστή 

Διαδικτυακής Εφαρμογής 

(για την ηλεκτρονική 

υποβολή αιτήσεων από τις 

ταχυδρομικές επιχειρήσεις 

προς την ΕΕΤΤ) 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ 
 

81 Αντίγραφο Ποινικού 

Μητρώου φυσικών 

Η πρόσβαση απαγορεύεται για λόγους προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
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Κωδ. 

Σύνολα Εγγράφων, 
Πληροφοριών και 

Δεδομένων 
Λόγοι μη δημοσίευσης/δημόσιας διάθεσης Παρατηρήσεις 

προσώπων (ζητείται 

αυτεπάγγελτα από την 

ΕΕΤΤ για τη χορήγηση 

άδειας ταχυδρομικής 

επιχείρησης) 

82 

Ανάλυση οικονομικών 

στοιχείων ταχυδρομικών 

επιχειρήσεων, τελών προς 

είσπραξη και στοιχείων 

ταχυδρομικής αγοράς εν 

γένει 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 
 

83 

Συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια 

Ταχυδρομικών 

Επιχειρήσεων 

(συμπληρωμένα 

Ερωτηματολόγια από την 

κάθε ταχυδρομική 

επιχείρηση με οικονομικά 

και άλλα στοιχεία που 

αφορούν την επιχειρηματική 

της δραστηριότητα) 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 
 

84 Συμπληρωμένα Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού,  
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Κωδ. 

Σύνολα Εγγράφων, 
Πληροφοριών και 

Δεδομένων 
Λόγοι μη δημοσίευσης/δημόσιας διάθεσης Παρατηρήσεις 

ερωτηματολόγια με στοιχεία 

πάσης φύσεως (οικονομικά, 

δημογραφικά, κτλ.) που 

συλλέγονται και δίδονται 

από την ΕΕΤΤ σε UPU, 

ERGP κλπ 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 

85 

Στοιχεία πάσης φύσεως 

(οικονομικά, δημογραφικά, 

κτλ.) που συλλέγονται και 

δίδονται από την ΕΕΤΤ σε 

διάφορες ομάδες (groups) 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 
 

86 
Παραδοτέα εξωτερικών 

συνεργατών 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ 
 

87 
Στοιχεία κόστους 

λειτουργίας των ΕΛ.ΤΑ 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 
 

88 Τέλη και διαχείριση τελών 
Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 
 

90 

Εκθέσεις έκτακτων ή 

τακτικών ελέγχων σε 

ταχυδρομικές επιχειρήσεις 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 
 

91 Καταγγελίες που 

υποβάλουν εταιρείες 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 
 

ΑΔΑ: Ω3ΙΗ639-ΗΞΖ



 

     Σελίδα 47 από 54 

 
Κωδ. 

Σύνολα Εγγράφων, 
Πληροφοριών και 

Δεδομένων 
Λόγοι μη δημοσίευσης/δημόσιας διάθεσης Παρατηρήσεις 

εναντίον άλλων 

ανταγωνιστικών εταιρειών 

92 

Καταγγελίες που 

υποβάλουν καταναλωτές  

εναντίον εταιρειών παροχής 

ταχυδρομικών υπηρεσιών 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 
 

93 

Πίνακας 

προγραμματισμένων 

ακροάσεων για ταχυδρομικά 

ζητήματα (πχ καταγγελίες, 

αποφάσεις κλπ) 

Για την πρόσβαση στα έγγραφα αυτά απαιτείται, από 

ειδικές διατάξεις, η απόδειξη ειδικού εννόμου 

συμφέροντος 

 

94 

Υλικό από συνέδρια-

ημερίδες-παρουσιάσεις στα 

οποία συμμετείχε η ΕΕΤΤ 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ 
 

95 

Έργα / εργασίες της 

Διεύθυνσης Ταχυδρομείων 

(π.χ. management plan) 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ 
 

96 

Εγχειρίδια διαδικασιών που 

καταγράφουν εσωτερικές 

διαδικασίες λειτουργίας της 

Διεύθυνσης Ταχυδρομείων 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ 
 

97 Απολογιστικές τριμηνιαίες Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα  
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Κωδ. 

Σύνολα Εγγράφων, 
Πληροφοριών και 

Δεδομένων 
Λόγοι μη δημοσίευσης/δημόσιας διάθεσης Παρατηρήσεις 

ενημερωτικές εκθέσεις 

Προϊστάμενου Διεύθυνσης 

Ταχυδρομείων προς την 

Ολομέλεια της ΕΕΤΤ 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ 

 Πράξεις που αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια 

98 

Πράξεις που αναρτώνται 

στο Πρόγραμμα Διαύγεια 

και δεν περιλαμβάνονται σε 

άλλο Σύνολο Εγγράφων, 

Πληροφοριών και 

Δεδομένων της ΕΕΤΤ 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ. 

Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις περιέχουν 

προσωπικά δεδομένα 

Οι Πράξεις της ΕΕΤΤ που προβλέπονται από 

το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια – 

Πρόγραμμα Διαύγεια» του Ν.4727/2020 

αναρτώνται στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και 

είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα 

https://diavgeia.gov.gr/f/eett αλλά δεν 

διατίθενται από την ΕΕΤΤ δημόσια για 

περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση 

 Διοικητικά Θέματα 

99 

Αρχείο εισερχόμενων, 

απαντητικών και 

εξερχόμενων εγγράφων 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ. 

Επιπλέον τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν 

προσωπικά δεδομένα 

 

100 

Εισηγήσεις προς Ολομέλεια, 

Πρόεδρο, Αντιπροέδρους, 

Διευθυντές 

Περιέχουν προσωπικά δεδομένα  

https://diavgeia.gov.gr/f/eett
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Κωδ. 

Σύνολα Εγγράφων, 
Πληροφοριών και 

Δεδομένων 
Λόγοι μη δημοσίευσης/δημόσιας διάθεσης Παρατηρήσεις 

101 Καταγγελίες 

Για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου. Σε πολλές 

περιπτώσεις περιέχουν προσωπικά δεδομένα  

Κοινοποιούνται σε ενδιαφερόμενους σε 

περίπτωση έννομου συμφέροντος ή εφόσον 

είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της 

διερεύνησης της καταγγελίας 

102 

Αρχείο προγραμματισμένων 

ακροάσεων, κλήσεων σε 

ακρόαση 

Περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Επίσης για λόγους 

εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 

 

103 Αρχείο προμηθευτών 

Περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Επίσης για λόγους 

εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 

 

104 

Οικονομικές και τεχνικές 

προσφορές προμηθευτών / 

συνεργατών  

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ 
 

105 Συμβάσεις 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ. 

Επίσης, περιέχουν προσωπικά δεδομένα, καθώς και 

για λόγους εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, 

επαγγελματικού ή εταιρικού απόρρητου 

 

106 

Παραδοτέα Εξωτερικών 

Συνεργατών/Αναδόχων 

Έργων της ΕΕΤΤ 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ 
 

107 Μελέτες και εγχειρίδια Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα Ενδεικτικά περιλαμβάνονται εγχειρίδια 
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Κωδ. 

Σύνολα Εγγράφων, 
Πληροφοριών και 

Δεδομένων 
Λόγοι μη δημοσίευσης/δημόσιας διάθεσης Παρατηρήσεις 

διαδικασιών με σκοπό τη 

βελτίωση των εσωτερικών 

διαδικασιών της ΕΕΤΤ  

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ 

 

διαχείρισης κρίσεων, στατιστικά στοιχεία 

εσωτερικής λειτουργίας κτλ. 

108 

Μελέτες της ΕΕΤΤ σε 

θέματα Πληροφορικής (π.χ. 

μελέτες για θέματα 

ασφάλειας, Διαχείρισης 

Γνώσης, κτλ) με σκοπό τη 

βελτίωση της παροχής 

υπηρεσιών πληροφορικής 

εσωτερικά στην ΕΕΤΤ 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ. 

Επιπλέον κάποια από αυτά τα έγγραφα δεν μπορούν 

να διατεθούν δημοσίως για λόγους ασφάλειας των 

πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕΤΤ 

 

 

 

109 

Τεκμηρίωση 

πληροφοριακών 

συστημάτων (εγχειρίδια κτλ) 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ. 

Επιπλέον τα έγγραφα αυτά δεν μπορούν να διατεθούν 

δημοσίως για λόγους ασφάλειας των πληροφοριακών 

συστημάτων της ΕΕΤΤ 

 

110 
Στοιχεία του προσωπικού 

της ΕΕΤΤ 
Περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  

111 

Περιεχόμενο εσωτερικού 

portal, δηλαδή όλα τα 

αρχεία/δεδομένα που 

αναρτώνται στη Γνωσιακή 

Πύλη της ΕΕΤΤ για 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ 
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Κωδ. 

Σύνολα Εγγράφων, 
Πληροφοριών και 

Δεδομένων 
Λόγοι μη δημοσίευσης/δημόσιας διάθεσης Παρατηρήσεις 

εσωτερική χρήση του 

προσωπικού 

113 

Έγγραφα που αφορούν στη 

συμμόρφωση της ΕΕΤΤ με 

το Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων  

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ. 

Επιπλέον κάποια από αυτά τα έγγραφα δεν μπορούν 

να διατεθούν δημοσίως για λόγους ασφαλείας 

 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται αρχεία 

καταγραφής δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων, αρχεία 

καταγραφής πληροφοριακών συστημάτων με 

προσωπικά δεδομένα, αρχεία καταγραφής 

εκτελούντων επεξεργασίες για λογαριασμό 

της ΕΕΤΤ, αρχεία καταγραφής τυχόν 

περιστατικών παραβίασης, η Πολιτική 

Ασφαλείας και η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης 

των Πληροφοριακών Αγαθών της ΕΕΤΤ, κτλ. 

114 
Στοχοθεσία των Οργανικών 

Μονάδων της ΕΕΤΤ 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ 
 

115 

Αποδέκτες του 

ενημερωτικού υλικού της 

ΕΕΤΤ και συμμετέχοντες σε 

εκδηλώσεις της 

Περιέχουν προσωπικά δεδομένα  

116 Εσωτερικές εγκύκλιοι  
Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ 
 

117 Εσωτερικά σημειώματα 
Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ. 

Επιπλέον τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν 
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Κωδ. 

Σύνολα Εγγράφων, 
Πληροφοριών και 

Δεδομένων 
Λόγοι μη δημοσίευσης/δημόσιας διάθεσης Παρατηρήσεις 

προσωπικά δεδομένα και εμπιστευτικά στοιχεία 

118 

Ενημερωτικές εκθέσεις / 

αναφορές των οργανικών 

μονάδων προς την 

Ολομέλεια της ΕΕΤΤ 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ. 

Επιπλέον τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν 

προσωπικά δεδομένα και εμπιστευτικά στοιχεία 

 

119 

Παραδοτέα και λοιπό υλικό 

έργων/μελετών που 

υλοποιούνται με ίδια μέσα 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ 
 

120 
Πρακτικά Ομάδων Εργασίας 

/ Επιτροπών 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ. 

Επιπλέον τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν 

προσωπικά δεδομένα και εμπιστευτικά στοιχεία 

 

121 
Πρακτικά πειθαρχικών  και 

υπηρεσιακών συμβουλίων 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ. 

Επιπλέον τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν 

προσωπικά δεδομένα και εμπιστευτικά στοιχεία 

 

122 
Πρακτικά Συνεδριάσεων 

Ολομέλειας 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ. 

Επιπλέον τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν 

προσωπικά δεδομένα και εμπιστευτικά στοιχεία 

 

123 Δικόγραφα Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ. 
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Κωδ. 

Σύνολα Εγγράφων, 
Πληροφοριών και 

Δεδομένων 
Λόγοι μη δημοσίευσης/δημόσιας διάθεσης Παρατηρήσεις 

Επιπλέον τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν 

προσωπικά δεδομένα και εμπιστευτικά στοιχεία 

124 

Εκθέσεις Επιδόσεων 

Αποφάσεων/Λοιπών 

Πράξεων 

Η παροχή των εγγράφων αυτών είναι δραστηριότητα 

που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή της ΕΕΤΤ. 

Επιπλέον τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν 

προσωπικά δεδομένα και εμπιστευτικά στοιχεία 
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3. Εντέλλεται την ανάρτηση της παρούσας Απόφασης στο διαδικτυακό τόπο 

του «Προγράμματος Διαύγεια» κατά το Κεφάλαιο ΙΑ του Ν. 4727/2020 (υπό 

στοιχείο 1.γ ανωτέρω) και στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και την 

κοινοποίησή της στο Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Απλούστευσης Διαδικασιών.  

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 
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