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Ι. Πρόλογος 

Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Απνθάζεσλ 

ηεο ΔΔΣΣ: 

Α) Α.Π. 472/170/21-3-2008  «Καλνληζκόο γηα ηνλ θαζνξηζκό ζηόρσλ επίδνζεο 

ζηελ παξνρή Καζνιηθήο Τπεξεζίαο» (ΦΔΚ 885/Β/14-05-2008), ζην κέξνο πνπ 

αθνξά ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ παξόρνπ θαζνιηθήο ππεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

ππεξεζία ησλ θνηλόρξεζησλ ηειεθώλσλ, θαη 

Β) Α.Π. 491/026/2008 «Καλνληζκόο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο κνξθήο ησλ 

θαηαιόγσλ ζπλδξνκεηώλ, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 48 

ηνπ N. 3431/2006, θαη ηνπ ηξόπνπ θαη ηνπ θόζηνπο δηάζεζεο από ηνπο 

παξόρνπο ζπλδξνκεηηθώλ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο δηαζέζηκσλ ζην 

θνηλό ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ θαηαιόγνπ θαη θαηαιόγσλ, θαη’ εθαξκνγή ηεο 

παξαγξάθνπ 6, ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3431/2006» (ΦΔΚ 1622/Β13-8-2008), 

ζην κέξνο πνπ αθνξά ην ζηνηρείν ηεο ζπγθαηάζεζεο ή κε ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο µε δεηεζεηζώλ επηθνηλσληώλ µε νπνηνδήπνηε µέζν 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, ρσξίο αλζξώπηλε παξέµβαζε, γηα ζθνπνύο 

απεπζείαο εµπνξηθήο πξνώζεζεο πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ θαη γηα  θάζε είδνπο 

δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Νόκνπ 3471/2006, 

όπσο ηζρύεη). 

  

 

ΙI. Γιαδικαζία Γιαβούλεσζης 

Με ηελ παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ε ΔΔΣΣ δεκνζηεύεη ηηο πξνηάζεηο ηεο 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αλσηέξσ Καλνληζκώλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απόςεηο 

θαη ζρόιηα από όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο. Οη ελδηαθεξόκελνη 

παξαθαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηα ζρόιηα ηνπο θάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζηα 

άξζξα ή παξαγξάθνπο πνπ αλαθέξνληαη. 

Η παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε δηαξθεί από ηηο 29/5/2013 κέρξη θαη ηηο 

28/6/2013. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επσλύκσο, ζηελ Διιεληθή 

γιώζζα, ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή όρη αξγόηεξα από ηελ 28ε 

Ινπλίνπ 2013 θαη ώξα 13:00 µµ. Σπρόλ αλώλπκεο απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνύλ 

ππόςε. Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπηνύλ απηνύζηεο θαη επσλύκσο. ε 

πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη 

λα ηνπνζεηεζνύλ ζε εηδηθό Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκνζηεπζνύλ.   

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε: 

«Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηωλ θαλνληζκώλ α) γηα 

ηνλ θαζνξηζκό ηωλ ζηόρωλ επίδνζεο ζηελ  παξνρή θαζνιηθήο ππεξεζίαο θαη 

β)ηνλ θαζνξηζκό ηεο κνξθήο ηωλ θαηαιόγωλ ζπλδξνκεηώλ» 

 
Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε:  
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ΕΕΤΤ  

Λ. Κεθηζίαο 60,  

15125 Μαξνύζη  

Αηηηθή  

Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθνύ Ταρπδξνκείνπ : uso@eett.gr. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο είλαη δπλαηό λα παξέρνληαη 

από ηελ ΔΔΣΣ δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

νη νπνίεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη επώλπκα, µόλν µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: uso@eett.gr  

Σο παρόν κείμενο δεν δεζμεύει ηην ΔΔΣΣ ως προς ηο περιετόμενο ηης ρύθμιζης 

ποσ θα επακολοσθήζει. 
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IΙΙ. ΜΔΡΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΟΥΩΝ 

ΔΠΙΓΟΗ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

 

1. Υθηζηάκελε Καηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ ππεξεζία Κνηλνρξήζηωλ 

Τειεθώλωλ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ππ’ αξηζκ. 

472/170/21-3-2008  «Καλνληζκόο γηα ηνλ θαζνξηζκό ζηόρσλ επίδνζεο ζηελ 

παξνρή Καζνιηθήο Τπεξεζίαο» (ΦΔΚ 885/Β/14-05-2008), ν πάξνρνο 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο κεξηκλά,  ώζηε λα  ιεηηνπξγνύλ ηνπιάρηζηνλ 0,7 

θνηλόρξεζηα ηειέθσλα  αλά 200 θαηνίθνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 0,6 

αλά 200 θαηνίθνπο λα είλαη θαξηνηειέθσλα. 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ παξόρνπ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο,  ηα ηειεπηαία 

ρξόληα ε θίλεζε ησλ θνηλόρξεζησλ ηειεθώλσλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά θπξίσο 

ιόγσ ηελ επξείαο ρξήζεο ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαη ησλ πξνπιεξσκέλσλ 

θαξηώλ.  

Δπίζεο, ν ΟΣΔ κε αίηεκα πνπ ππέβαιε ζηελ ΔΔΣΣ κε ηελ ππ’αξηζ. πξση. 

46497/11-12-2012 επηζηνιή ηνπ, αηηείηαη ηε κείσζε ηνπ θαηώηαηνπ αξηζκνύ 

θνηλόρξεζησλ ηειεθώλσλ από 0,7 ζε 0,45 αλά 200 θαηνίθνπο, όπσο απηόο 

νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο σο άλσ Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ.  

 

Επξωπαϊθή Πξαθηηθή  

 

ύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ ζπλέιιεμε ε ΔΔΣΣ από ηηο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην BEREC, δηαπηζηώλεηαη όηη ε απαίηεζε γηα ηελ ππθλόηεηα 

θνηλόρξεζησλ ηειεθώλσλ ζηελ Διιάδα είλαη πνιύ απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρώξεο.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε Δπξσπατθή Πξαθηηθή: 

 

Υώρα Τποτρέωζη Παροτής Κοινότρηζηων Σηλεθώνων 

Απζηξία Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο.  

 

Βνπιγαξία Σνπιάρηζηνλ έλα θνηλόρξεζην ηειέθσλν ή έλα ζεκείν δεκόζηαο 

πξόζβαζεο ζε ηειεθσληθέο ππεξεζίεο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ έσο 

500 θαηνίθνπο.  Σνπιάρηζηνλ έλα θνηλόρξεζην ηειέθσλν ή έλα 

ζεκείν δεκόζηαο πξόζβαζεο ζε ηειεθσληθέο ππεξεζίεο αλά 500 

θαηνίθνπο ζε πεξηνρέο κε πεξηζζόηεξνπο από 500 θαηνίθνπο θαη 

ηνπιάρηζηνλ έλα θνηλόρξεζην ηειέθσλν ή έλα ζεκείν δεκόζηαο 

πξόζβαζεο ζε ηειεθσληθέο ππεξεζίεο αλά 1500 θαηνίθνπο γηα 

πεξηνρέο κε πεξηζζόηεξνπο από 1500 θαηνίθνπο.  
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Κξναηία 1 θνηλόρξεζην ηειέθσλν αλά 1000 θαηνίθνπο. 

Φηλιαλδία Γελ ππάξρεη ζρεηηθή  ππνρξέσζε. 

Γαιιία  ε θάζε δήκν ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα θνηλόρξεζην 

ηειέθσλν. ε δήκνπο άλσ ησλ 1000 θαηνίθσλ ν πάξνρνο ζα 

πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη ηνπιάρηζηνλ 1 δεύηεξν ηειέθσλν.   

 

Οπγγαξία Σνπιάρηζηνλ 1 αλά 2500 θαηνίθνπο ή ηνπιάρηζηνλ 1 ζε πεξηνρέο 

κε ιηγόηεξνπο από 2500 θαηνίθνπο.   

Ιηαιία  ην ηέινο ηνπ 2013 ν ζπλνιηθόο αξηζκόο θνηλόρξεζησλ 

ηειεθώλσλ ζα είλαη πεξίπνπ 82.000. εκεηώλεηαη όηη,  ην 2010
 

εθδόζεθε απόθαζε από ηελ αξκόδηα Αξρή γηα κείσζε ηνπ 

αξηζκνύ θνηλόρξεζησλ ηειεθώλσλ (130.000) θαη ηεο ππθλόηεηάο 

ηνπο,  ε νπνία ήηαλ 1 θνηλόρξεζην ηειέθσλν αλά 450 θαηνίθνπο.  

Ληζνπαλία 0,5 αλά  1000 θαηνίθνπο ζηελ πόιε θαη 0,2 αλά 1000 θαηνίθνπο 

ζε άιιεο πεξηνρέο.  

 

Μάιηα  2 γηα πεξηνρέο κε πιεζπζκό  <4,000; 3 γηα πεξηνρέο κε πιεζπζκό  

<10,000; 4 γηα πεξηνρέο κε πιεζπζκό  >10,000. 

 

Ννξβεγία Γελ ππάξρεη ζρεηηθή ππνρξέσζε.  

Πνισλία 1 αλά 950 θαηνίθνπο. 

 

Πνξηνγαιία Γελ νξίδεηαη από ην λόκν ειάρηζηνο αξηζκόο θνηλόρξεζησλ 

ηειεθώλσλ αλά αξηζκό θαηνίθσλ.  ύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή 

πξνθήξπμε γηα ηελ επηινγή παξόρνπ θαζνιηθήο ππεξεζίαο (ε 

δηαδηθαζία είλαη ζε εμέιημε), απαηηείηαη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 

έλα θνηλόρξεζην ηειέθσλν αλά θαηνηθεκέλε πεξηνρή θαη έλα 

επηπιένλ θνηλόρξεζην ηειέθσλν γηα θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο κε 

πεξηζζόηεξνπο από 1000 θαηνίθνπο θαη επηπιένλ 32% 

θνηλόρξεζησλ ηειεθώλσλ εγθαηεζηεκέλα ζε ρώξνπο θνηλσληθνύ 

ελδηαθέξνληνο (αεξνδξόκηα, ζρνιεία θιπ).  

 

Ρνπκάληα  Γελ νξίδεηαη από ην λόκν ειάρηζηνο αξηζκόο θνηλόρξεζησλ 

ηειεθώλσλ αλά αξηζκό θαηνίθσλ.   

 

ινβαθία Γελ ππάξρεη ζρεηηθή απαίηεζε. 

ινβελία Γελ νξίδεηαη από ην λόκν ειάρηζηνο αξηζκόο θνηλόρξεζησλ 

ηειεθώλσλ αλά αξηζκό θαηνίθσλ.  Πξνβιέπεηαη, όκσο, ε 

ππνρξέσζε δηαζθάιηζεο ησλ εύινγσλ αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ 

αλαθνξηθά κε ηε γεσγξαθηθή θάιπςε. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο 

θνηλόρξεζησλ ηειεθώλσλ ζηε ρώξα ην 2011 ήηαλ 3.278 εθ ησλ 

νπνίσλ 545 ήηαλ θαηάιιεια γηα ρξήζε από άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο.   

 

Διβεηία Η αξκόδηα Αξρή Σειεπηθνηλσληώλ νξίδεη ηνλ αξηζκό 

θνηλόρξεζησλ ηειεθώλσλ αλά πεξηνρή.   
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εξβία  0,84 αλά 1000 θαηνίθνπο.  

 

Ιξιαλδία  Γελ νξίδεηαη από ην λόκν. Ο κέζνο αξηζκόο θνηλόρξεζησλ 

ηειεθώλσλ ην 2012 ήηαλ 1395.  

 

2. Πξνηάζεηο 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία,  ε ΔΔΣΣ εθηηκά όηη κπνξεί λα 

θάλεη απνδεθηό ην αίηεκα ηνπ ΟΣΔ θαζνξίδνληαο, όκσο, ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία γηα ηελ θαηάξγεζε θνηλόρξεζησλ ηειεθώλσλ πνπ είλαη ήδε ζε 

ιεηηνπξγία. Δηδηθόηεξα, ε ΔΔΣΣ πξνηείλεη ηηο παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ 

ΑΠ. ΔΔΣΣ 472/170/21-3-2008:  

 

 

α. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ππ’ αξηζκ. 

472/170/21-3-2008  «Καλνληζκόο γηα ηνλ θαζνξηζκό ζηόρσλ επίδνζεο ζηελ 

παξνρή Καζνιηθήο Τπεξεζίαο» (ΦΔΚ 885/Β/14-05-2008)  αληηθαζίζηαηαη, σο 

εμήο: 

 

«Ο πάξνρνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο κεξηκλά, ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ ηνπιάρηζηνλ 

0,45 θνηλόρξεζηα ηειέθσλα  αλά 200 θαηνίθνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 

0,38 αλά 200 θαηνίθνπο λα είλαη θαξηνηειέθσλα. Δπίζεο, ν πάξνρνο 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ππνρξενύηαη λα εγθαζηζηά θνηλόρξεζηα ηειέθσλα ζε 

επηιεγκέλα ζεκεία πεξηνρώλ απμεκέλεο θίλεζεο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη 

ζεκεία ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επί ησλ Δζληθώλ νδώλ, ηδεξνδξνκηθνί 

ηαζκνί, Αεξνιηκέλεο, Ληκέλεο Σαρπδξνκεία, Ννζνθνκεία, Κνηλσθειή 

ηδξύκαηα, Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, θαη ζεκεία ηδηαίηεξεο θίλεζεο αηόκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο.» 

 

β. Πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 4 ζην άξζξν 2 σο εμήο:  

 

«Σνπιάρηζηνλ εμήληα (60) εκέξεο πξηλ ηελ απνκάθξπλζε θνηλόρξεζηνπ 

ηειεθώλνπ, αλαξηάηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζε απηό, κε ηελ νπνία 

ελεκεξώλνληαη νη ρξήζηεο γηα ηνλ αθξηβή  ρξόλν ηεο απνκάθξπλζεο θαη ηε 

δπλαηόηεηά ηνπο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ πάξνρν ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο. 

Δπίζεο, ελεκεξώλεηαη ε αξκόδηα ηνπηθή αξρή θαη αλαξηάηαη ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ παξόρνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα,  ε αλαθνίλσζε ε νπνία αλαξηάηαη ζην θνηλόρξεζην 

ηειέθσλν, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 

1) Θέζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ηειεθώλνπ πνπ πξόθεηηαη λα απνκαθξπλζεί. 

2) Ηκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. 
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3) Ηκεξνκελία  δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο/ απνκάθξπλζεο ηνπ θνηλόρξεζηνπ 

ηειεθώλνπ. 

4) Θέζε ελαιιαθηηθνύ θνηλόρξεζηνπ ηειεθώλνπ θαη αξηζκόο ηειεθώλνπ 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ην θνηλό αηειώο γηα πιεξνθόξεζε 

ζρεηηθά κε ηελ  αθξηβή ζέζε θνηλόρξεζησλ ηειεθώλσλ ζε ιεηηνπξγία.  

5) Δλεκέξσζε γηα ηε δπλαηόηεηα απνζηνιήο αληηξξήζεσλ/ ζρνιίσλ πξνο 

ηνλ πάξνρν σο πξνο ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο/ απνκάθξπλζε ηνπ 

θνηλόρξεζηνπ ηειεθώλνπ. 

6) ηνηρεία επηθνηλσλίαο παξόρνπ ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ζρνιίσλ θαη 

δηάζηεκα εληόο ηνπ νπνίνπ γίλνληαη δεθηά ζρεηηθά ζρόιηα.  

 

Η αξκόδηα ηνπηθή αξρή ελεκεξώλεηαη γηα ηα αθόινπζα: 

 

1) Θέζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ηειεθώλνπ πνπ πξόθεηηαη λα απνκαθξπλζεί. 

2) Ηκεξνκελία ελεκέξσζεο αξκόδηαο ηνπηθήο αξρήο θαη αλάξηεζεο  

αλαθνίλσζεο ζην ελ ιόγσ θνηλόρξεζην ηειέθσλν. 

3) Ηκεξνκελία  αλακελόκελεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο/ απνκάθξπλζεο ηνπ 

θνηλόρξεζηνπ ηειεθώλνπ. 

4) Θέζε ελαιιαθηηθνύ θνηλόρξεζηνπ ηειεθώλνπ θαη αξηζκόο ηειεθώλνπ 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ην θνηλό αηειώο γηα πιεξνθόξεζε 

ζρεηηθά κε ηελ  αθξηβή ζέζε θνηλόρξεζηνπ ηειεθώλνπ ζε ιεηηνπξγία.  

5) Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξνηείλεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ 

ηειεθώλνπ. 

6) Δλεκέξσζε γηα ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο αληηξξήζεσλ σο πξνο ηε 

δηαθνπή ιεηηνπξγίαο/ απνκάθξπλζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ηειεθώλνπ. 

7) ηνηρεία επηθνηλσλίαο παξόρνπ ζε πεξίπησζε ππνβνιήο αληηξξήζεσλ 

θαη δηάζηεκα εληόο ηνπ νπνίνπ γίλνληαη δεθηά ζρεηηθά ζρόιηα.  

 

Σν ειάρηζην δηάζηεκα πνπ κπνξεί λα νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή αληηξξήζεσλ 

σο πξνο ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο/ απνκάθξπλζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ 

ηειεθώλνπ από ηηο αξκόδηεο ηνπηθέο αξρέο είλαη ηξηάληα (30) κέξεο από 

ηελ έγγξαθε ελεκέξσζή ηνπο από ηνλ πάξνρν θαζνιηθήο ππεξεζίαο. ε 

πεξίπησζε αληίξξεζεο σο πξνο ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο/ απνκάθξπλζε ηνπ 

θνηλόρξεζηνπ ηειεθώλνπ από ηηο ηνπηθέο αξρέο,  ν πάξνρνο θαζνιηθήο 

επαλεμεηάδεη ην ζέκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ εκκέλεη ζηελ απόθαζή ηνπ λα 

απνκαθξπλζεί ην ελ ιόγσ θνηλόρξεζην ηειέθσλν, ελεκεξώλεη εθ λένπ ηηο 

ηνπηθέο αξρέο θαη ηελ ΔΔΣΣ. Οη ηνπηθέο αξρέο δύλαληαη, εληόο δέθα (10) 

εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ελεκέξσζή ηνπο, λα πξνζθύγνπλ ζηελ ΔΔΣΣ 

γηα ηελ επίιπζε ηνπ ελ ιόγσ δεηήκαηνο.»    
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ΜΔΡΟ Β: ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΚΑΙ 

ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ – ΑΠΟΦΑΗ ΔΔΣΣ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 491/026/2008 

«ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΗ ΜΟΡΦΗ ΣΩΝ 

ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ ΤΝΓΡΟΜΗΣΩΝ, ΚΑΣ’ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 

3, ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 48 ΣΟΤ N. 3431/2006, ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΚΟΣΟΤ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ ΤΝΓΡΟΜΗΣΙΚΩΝ 

ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΑΘΔΙΜΩΝ ΣΟ ΚΟΙΝΟ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ, ΚΑΣ’ 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 6, ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 48 ΣΟΤ Ν. 3431/2006» 

(ΦΔΚ 1622/Β13-8-2008) 

 

 

ύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Νόκνπ 3471/2006 

«Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2472/1997», 

όπσο ηζρύεη: 

 

«1. Η ρξεζηµνπνίεζε απηόµαηωλ ζπζηεµάηωλ θιήζεο, ηδίωο µε ρξήζε  

ζπζθεπώλ ηειενµνηνηππίαο (θαμ) ή ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνµείνπ, θαη  γεληθόηεξα 

ε πξαγµαηνπνίεζε µε δεηεζεηζώλ επηθνηλωληώλ µε νπνηνδήπνηε  µέζν 

ειεθηξνληθήο επηθνηλωλίαο,  ρωξίο αλζξώπηλε παξέµβαζε, γηα  ζθνπνύο 

απεπζείαο εµπνξηθήο πξνώζεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ θαη γηα θάζε είδνπο 

δηαθεµηζηηθνύο ζθνπνύο, επηηξέπεηαη µόλν αλ ν ζπλδξνµεηήο ζπγθαηαηεζεί εθ 

ηωλ πξνηέξωλ ξεηώο.  

2. ∆ελ επηηξέπεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε µε δεηεζεηζώλ επηθνηλωληώλ µε 

αλζξώπηλε παξέµβαζε (θιήζεωλ) γηα ηνπο αλωηέξω ζθνπνύο, εθόζνλ ν 

ζπλδξνµεηήο έρεη δειώζεη πξνο ηνλ θνξέα παξνρήο ηεο δηαζέζηµεο ζην θνηλό  

ππεξεζίαο, όηη δελ επηζπµεί γεληθώο λα δέρεηαη ηέηνηεο θιήζεηο. Ο θνξέαο  

ππνρξενύηαη λα θαηαρωξίδεη δωξεάλ ηηο δειώζεηο απηέο ζε εηδηθό θαηάινγν 

ζπλδξνµεηώλ, ν νπνίνο είλαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξνµέλνπ.» 

 

Γπλάκεη ηεο σο άλσ δηάηαμεο, ε ΔΔΣΣ εμεηάδεη :  

 

α) Σν ελδερόκελν πξνζζήθεο ζηα ζηνηρεία ησλ ζπλδξνκεηώλ, ηα νπνία 

δηαηίζεληαη  ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο Απόθαζεο ΔΔΣΣ 491/026/2008 (ΦΕΚ 

1622/Β13-8-2008) από θάζε Τπόρξεν πάξνρν πξνο Γηθαηνύρνπο (όπσο απηνί 

νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο σο άλσ Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ), ηνπ ζηνηρείνπ ηεο 

ζπγθαηάζεζεο ή κε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο µε δεηεζεηζώλ επηθνηλσληώλ µε 

νπνηνδήπνηε µέζν ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, ρσξίο αλζξώπηλε παξέµβαζε, 

γηα ζθνπνύο απεπζείαο εµπνξηθήο πξνώζεζεο πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ θαη γηα  

θάζε είδνπο δηαθεµηζηηθνύο ζθνπνύο.  

β) Σν ελδερόκελν πξνζζήθεο ζηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζπλδξνκεηώλ, ηα 

νπνία θαηαρσξνύληαη ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθό θαηάινγν ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 5 ηεο Απόθαζεο ΔΔΣΣ 491/026/2008 (ΦΕΚ 1622/Β13-8-2008) θαη ηνπ 

ζηνηρείνπ ηεο ζπγθαηάζεζεο ή κε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο µε δεηεζεηζώλ 
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επηθνηλσληώλ µε νπνηνδήπνηε µέζν ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, ρσξίο 

αλζξώπηλε παξέµβαζε, γηα ζθνπνύο απεπζείαο εµπνξηθήο πξνώζεζεο 

πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ θαη γηα  θάζε είδνπο δηαθεµηζηηθνύο ζθνπνύο. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηηο απόςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε 

ηηο σο άλσ πξνηεηλόκελεο πξνζζήθεο ζηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ 491/026/2008.  


