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πέδημ κυμμο γηα ηε δηαηήνεζε δεδμμέκςκ πμο πανάγμκηαη ή οπμβάιιμκηαη ζε 

επελενγαζία ζε ζοκάνηεζε με ηεκ πανμπή  δηαζέζημςκ ζημ θμηκυ οπενεζηχκ 

ειεθηνμκηθχκ επηθμηκςκηχκ ή  δεμυζηςκ δηθηφςκ επηθμηκςκηχκ θαη γηα ηεκ 

ηνμπμπμίεζε ημο κ. 3471/2006 (Εκζςμάηςζε ηεξ Οδεγίαξ 2006/24/ΕΚ ημο 

Εονςπασθμφ Κμηκμβμοιίμο θαη ημο ομβμοιίμο ηεξ 15εξ Μανηίμο 2006, L 

105/13.4.2006). 

Άνζνμ 1 

Ακηηθείμεκμ θαη πεδίμ εθανμμγήξ 

 

1. Οη πάνμπμη δηαζέζημςκ ζημ θμηκυ οπενεζηχκ ειεθηνμκηθχκ επηθμηκςκηχκ ή  

δεμυζημο δηθηφμο επηθμηκςκηχκ πμο είκαη εγθαηεζηεμέκμη ζηεκ Ειιεκηθή 

Επηθνάηεηα οπμπνεμφκηαη κα δηαηενμφκ ηα δεδμμέκα ημο πανυκημξ κυμμο πμο 

πανάγμκηαη ή οπμβάιιμκηαη ζε επελενγαζία απυ αοημφξ, πνμθεημέκμο ηα 

δεδμμέκα αοηά κα θαζίζηακηαη δηαζέζημα ζηηξ ανμυδηεξ ανπέξ γηα ηε 

δηαθνίβςζε ηδηαίηενα ζμβανχκ εγθιεμάηςκ, υπςξ αοηά μνίδμκηαη ζημκ 

εθηειεζηηθυ κυμμ ημο άνζνμο 19 ημο οκηάγμαημξ. 

2. Οη δηαηάλεηξ ημο πανυκημξ κυμμο εθανμυδμκηαη ζε δεδμμέκα θίκεζεξ θαη 

ζέζεξ  θοζηθχκ  θαη κμμηθχκ πνμζχπςκ θαη ζηα ζοκαθή δεδμμέκα πμο 

απαηημφκηαη γηα ηεκ ακαγκχνηζε ημο ζοκδνμμεηή ή ημο εγγεγναμμέκμο πνήζηε. 

Δεκ εθανμυδμκηαη ζημ πενηεπυμεκμ ηςκ ειεθηνμκηθχκ επηθμηκςκηχκ, 

ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ πιενμθμνηχκ ζηηξ μπμίεξ ε πνυζβαζε 

πναγμαημπμηείηαη με ηε πνήζε δηθηφμο ειεθηνμκηθχκ επηθμηκςκηχκ. 
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Άνζνμ 2 

Ονηζμμί 

 

1. Γηα ημοξ ζθμπμφξ ημο πανυκημξ  κυμμο εθανμυδμκηαη  μη μνηζμμί ηςκ  

κυμςκ 3471/2006, 3431/2006 θαη  2472/1997, υπςξ ηζπφμοκ.   

2.  Επίζεξ, γηα ημοξ ζθμπμφξ ημο πανυκημξ κυμμο κμμφκηαη ςξ:  

α) "δεδμμέκα": ηα δεδμμέκα θίκεζεξ θαη ζέζεξ θαη ηα ζοκαθή δεδμμέκα πμο 

είκαη ακαγθαία γηα ηεκ ακαγκχνηζε ημο ζοκδνμμεηή ή πνήζηε· 

β) "πνήζηεξ": θάζε  θοζηθυ ή κμμηθυ πνυζςπμ πμο πνεζημμπμηεί δηαζέζημε 

ζημ θμηκυ οπενεζία ειεθηνμκηθχκ επηθμηκςκηχκ γηα ηδηςηηθμφξ ή εμπμνηθμφξ 

ζθμπμφξ, πςνίξ κα είκαη απαναίηεηα ζοκδνμμεηήξ ηεξ εκ ιυγς οπενεζίαξ· 

γ) "ηειεθςκηθή οπενεζία": θιήζεηξ (ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ θςκεηηθχκ 

ηειεθςκεμάηςκ, ημο θςκεηηθμφ ηειεηαποδνμμείμο, ηςκ ηειεδηαζθέρεςκ θαη 

ηεξ ηειεθςκηθήξ μεηαθμνάξ δεδμμέκςκ), ζομπιενςμαηηθέξ οπενεζίεξ 

(ζομπενηιαμβακμμέκεξ ηεξ πνμχζεζεξ θαη ηεξ εθηνμπήξ θιήζεςκ), 

οπενεζίεξ μεκομάηςκ θαη πμιομέζςκ (ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ οπενεζηχκ 

γναπηχκ μεκομάηςκ, εκηζπομέκςκ μέζςκ θαη πμιομέζςκ)· 

δ) "θςδηθυξ ηαοηυηεηαξ πνήζηε": μ μμκαδηθυξ ακαγκςνηζηηθυξ θςδηθυξ πμο 

απμδίδεηαη ζε θάζε πνυζςπμ, υηακ θαζίζηαηαη ζοκδνμμεηήξ ή εγγνάθεηαη ζε 

θάπμηα οπενεζία πνυζβαζεξ ζημ δηαδίθηομ ή επηθμηκςκίαξ μέζς ημο 

δηαδηθηφμο· 

ε) "θςδηθυξ ηαοηυηεηαξ θορέιεξ": ε ηαοηυηεηα ημο θορειςημφ θοηηάνμο απυ 

ημ μπμίμ λεθηκά ή ζημ μπμίμ θαηαιήγεη ζογθεθνημέκε θιήζε θηκεηήξ 

ηειεθςκίαξ· 

ζη) "ακεπηηοπήξ θιήζε": θιήζε θαηά ηεκ μπμία επηηογπάκεηαη μεκ ζφκδεζε με 

ημκ ανηζμυ πνμμνηζμμφ, ε θιήζε υμςξ παναμέκεη ακαπάκηεηε ή ζεμεηχκεηαη 

επέμβαζε ηεξ δηαπείνηζεξ ημο δηθηφμο. 
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Άνζνμ 3 

Τπμπνεχζεηξ πανυπςκ ςξ πνμξ ηε δηαηήνεζε ηςκ δεδμμέκςκ 

 

1. Καηά πανέθθιηζε ηςκ δηαηάλεςκ ημο κ. 3471/2006, μη πάνμπμη δηαζέζημςκ 

ζημ θμηκυ οπενεζηχκ ειεθηνμκηθχκ επηθμηκςκηχκ ή δεμυζημο δηθηφμο 

επηθμηκςκηχκ οπμπνεμφκηαη κα δηαηενμφκ ηα δεδμμέκα ημο άνζνμο 5 ημο 

πανυκημξ, εθυζμκ αοηά πανάγμκηαη ή οπμβάιιμκηαη ζε επελενγαζία θαηά ηεκ 

πανμπή ηςκ οπενεζηχκ επηθμηκςκηχκ.  

2. ηεκ οπμπνέςζε δηαηήνεζεξ δεδμμέκςκ ηεξ πνμεγμφμεκεξ παναγνάθμο  

πενηιαμβάκεηαη θαη  ε δηαηήνεζε ηςκ  δεδμμέκςκ ηςκ ακεπηηοπχκ θιήζεςκ, 

υηακ αοηά πανάγμκηαη ή οπμβάιιμκηαη ζε επελενγαζία θαη υηακ 

απμζεθεφμκηαη ή θαηαγνάθμκηαη απυ ημοξ πανυπμοξ. Οη πάνμπμη δεκ 

οπμπνεμφκηαη κα δηαηενμφκ δεδμμέκα ζε ζπέζε με θιήζεηξ θαηά ηηξ μπμίεξ 

δεκ επηηογπάκεηαη ζφκδεζε.  

3. Απαγμνεφεηαη ε δηαηήνεζε δεδμμέκςκ πμο απμθαιφπημοκ ημ πενηεπυμεκμ 

ηςκ επηθμηκςκηχκ. 

 

Άνζνμ 4 

Πνυζβαζε ζηα δεδμμέκα 

 

Σα δεδμμέκα ημο άνζνμο 5 ημο πανυκημξ πανέπμκηαη ζηηξ ανμυδηεξ ανπέξ, 

ζφμθςκα με ηε δηαδηθαζία, ηηξ πνμτπμζέζεηξ θαη ημοξ υνμοξ πνυζβαζεξ πμο 

μνίδμκηαη ζημκ εθηειεζηηθυ κυμμ ημο άνζνμο 19 ημο οκηάγμαημξ.  

 

Άνζνμ 5 

Καηεγμνίεξ  δηαηενμφμεκςκ δεδμμέκςκ 

 

1. Δηαηενμφκηαη μη αθυιμοζεξ θαηεγμνίεξ δεδμμέκςκ : 
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α)Δεδμμέκα ακαγθαία γηα ηεκ ακίπκεοζε θαη ημκ πνμζδημνηζμυ ηεξ πεγήξ ηεξ 

επηθμηκςκίαξ: 

1. υζμκ αθμνά ηεκ ηειεθςκία ζηαζενμφ δηθηφμο θαη ηεκ θηκεηή ηειεθςκία: 

i) μ ηειεθςκηθυξ ανηζμυξ ημο θαιμφκημξ, 

ii) ημ υκμμα θαη ε δηεφζοκζε ημο ζοκδνμμεηή ή ημο εγγεγναμμέκμο πνήζηε· 

2. υζμκ αθμνά ηεκ πνυζβαζε ζημ δηαδίθηομ θαη ηηξ μέζς δηαδηθηφμο 

οπενεζίεξ ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο θαη ηειεθςκίαξ: 

i) μ απμδμζείξ θςδηθυξ ηαοηυηεηαξ πνήζηε, 

ii) μ θςδηθυξ ηαοηυηεηαξ πνήζηε θαη μ ηειεθςκηθυξ ανηζμυξ πμο δίκμκηαη ζε 

θάζε επηθμηκςκία πμο εηζένπεηαη ζημ δεμυζημ ηειεθςκηθυ δίθηομ, 

iii) ημ μκμμαηεπχκομμ θαη ε δηεφζοκζε ημο ζοκδνμμεηή ή εγγεγναμμέκμο 

πνήζηε ζημκ μπμίμ είπε απμδμζεί θαηά ημ πνυκμ επηθμηκςκίαξ δηεφζοκζε ΙΡ 

(πνςημθυιιμο δηαδηθηφμο), θςδηθυξ ηαοηυηεηαξ πνήζηε ή ανηζμυξ 

ηειεθχκμο· 

β) δεδμμέκα ακαγθαία γηα ημκ πνμζδημνηζμυ ημο πνμμνηζμμφ ηεξ επηθμηκςκίαξ: 

1. υζμκ αθμνά ηεκ ηειεθςκία ζηαζενμφ δηθηφμο θαη ηεκ θηκεηή ηειεθςκία: 

i) μ θαιμφμεκμξ ανηζμυξ ή ανηζμμί (μ ανηζμυξ ή μη ανηζμμί ηειεθχκμο πμο 

θιήζεθακ), ζηηξ δε πενηπηχζεηξ υπμο οπεηζένπμκηαη ζομπιενςμαηηθέξ 

οπενεζίεξ υπςξ πνμχζεζε/εθηνμπή θιήζεξ, μ ανηζμυξ ή μη ανηζμμί 

ηειεθχκμο πνμξ ημοξ μπμίμοξ πνμςζήζεθε ε θιήζε, 

ii) ηα μκμμαηεπχκομα θαη μη δηεοζφκζεηξ ηςκ ζοκδνμμεηχκ ή εγγεγναμμέκςκ 

πνεζηχκ· 

2. υζμκ αθμνά ηηξ μέζς δηαδηθηφμο οπενεζίεξ ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο θαη 

ηειεθςκίαξ: 

i) ημ μκμμαηεπχκομμ θαη ε δηεφζοκζε ημο ζοκδνμμεηή ή εγγεγναμμέκμο 

πνήζηε θαη μ θςδηθυξ ηαοηυηεηαξ πνήζηε ημο παναιήπηε  ηεξ επηθμηκςκίαξ,  

ii) μ θςδηθυξ ηαοηυηεηαξ πνήζηε ή μ ανηζμυξ ηειεθχκμο ημο παναιήπηε 

δηαδηθηοαθήξ ηειεθςκηθήξ θιήζεξ · 
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γ) δεδμμέκα ακαγθαία γηα ημκ πνμζδημνηζμυ ηεξ εμενμμεκίαξ, χναξ θαη 

δηάνθεηαξ ηεξ επηθμηκςκίαξ: 

1. υζμκ αθμνά ηεκ ηειεθςκία ζηαζενμφ δηθηφμο θαη ηεκ θηκεηή ηειεθςκία, ε 

εμενμμεκία θαη ε χνα έκανλεξ θαη ιήλεξ ηεξ επηθμηκςκίαξ· 

2. υζμκ αθμνά ηεκ πνυζβαζε ζημ δηαδίθηομ θαη ηηξ μέζς δηαδηθηφμο 

οπενεζίεξ ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο θαη ηειεθςκίαξ: 

i) ε εμενμμεκία θαη ε χνα ζφκδεζεξ θαη απμζφκδεζεξ με ημ δηαδίθηομ με βάζε 

ζογθεθνημέκε ςνηαία δχκε, θαζχξ θαη ε δηεφζοκζε πνςημθυιιμο ημο 

δηαδηθηφμο (ΙΡ), είηε δοκαμηθή είηε ζηαηηθή, πμο απέδςζε ζηεκ επηθμηκςκία μ 

πάνμπμξ οπενεζηχκ πνυζβαζεξ ζημ δηαδίθηομ, θαζχξ θαη μ θςδηθυξ 

ηαοηυηεηαξ πνήζηε ημο ζοκδνμμεηή ή εγγεγναμμέκμο πνήζηε, 

ii) ε εμενμμεκία θαη ε χνα ζφκδεζεξ θαη απμζφκδεζεξ με ηεκ  μέζς ημο 

δηαδηθηφμο οπενεζία ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο ή ηειεθςκίαξ, με βάζε 

ζογθεθνημέκε ςνηαία δχκε· 

δ) δεδμμέκα ακαγθαία γηα ημκ πνμζδημνηζμυ ημο είδμοξ ηεξ επηθμηκςκίαξ: 

1. υζμκ αθμνά ηεκ ηειεθςκία ζηαζενμφ δηθηφμο θαη ηεκ θηκεηή ηειεθςκία: ε 

πνεζημμπμηεζείζα ηειεθςκηθή οπενεζία· 

2. υζμκ αθμνά ηηξ μέζς δηαδηθηφμο οπενεζίεξ ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο θαη 

ηειεθςκίαξ : ε πνεζημμπμηεζείζα δηαδηθηοαθή οπενεζία· 

ε) δεδμμέκα ακαγθαία γηα ημκ πνμζδημνηζμυ ημο ελμπιηζμμφ επηθμηκςκίαξ ηςκ 

πνεζηχκ ή ημο θενμμέκμο ςξ ελμπιηζμμφ επηθμηκςκίαξ ημοξ: 

1. υζμκ αθμνά ηεκ ηειεθςκία ζηαζενμφ δηθηφμο, μη ηειεθςκηθμί ανηζμμί 

θαιμφκημξ θαη θαιμομέκμο· 

2. υζμκ αθμνά ηεκ θηκεηή ηειεθςκία: 

i) μη ηειεθςκηθμί ανηζμμί θαιμφκημξ θαη θαιμομέκμο, 

ii) ε δηεζκήξ ηαοηυηεηα ζοκδνμμεηή θηκεηήξ ηειεθςκίαξ (IMSI) ημο 

θαιμφκημξ, 
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iii) ε δηεζκήξ ηαοηυηεηα ελμπιηζμμφ θηκεηήξ ηειεθςκίαξ (ΙΜΕΙ) ημο 

θαιμφκημξ, 

iv) ε IMSI ημο θαιμομέκμο, 

v) ε ΙΜΕΙ ημο θαιμομέκμο, 

vi) ζηεκ πενίπηςζε πνμπιενςμέκςκ ακχκομςκ οπενεζηχκ, ε εμενμμεκία θαη 

χνα ηεξ ανπηθήξ εκενγμπμίεζεξ ηεξ οπενεζίαξ θαη μ θςδηθυξ ζέζεξ 

(θςδηθυξ ηαοηυηεηαξ θορέιεξ) απυ ηεκ μπμία πναγμαημπμηήζεθε ε 

εκενγμπμίεζε· 

3. υζμκ αθμνά ηεκ πνυζβαζε ζημ δηαδίθηομ θαη ηηξ μέζς δηαδηθηφμο 

οπενεζίεξ ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο θαη ηειεθςκίαξ: 

i) μ ηειεθςκηθυξ ανηζμυξ θαιμφκημξ γηα ηεκ πνυζβαζε μέζς ηειεθχκμο, 

ii) ε ρεθηαθή ζοκδνμμεηηθή γναμμή (DSL) ε άιιε απυιελε ηεξ πεγήξ ηεξ 

επηθμηκςκίαξ· 

ζη) δεδμμέκα ακαγθαία γηα ημκ πνμζδημνηζμυ ηεξ ζέζεξ ημο ελμπιηζμμφ 

θηκεηήξ επηθμηκςκίαξ: 

1. μ θςδηθυξ ζέζεξ (θςδηθυξ ηαοηυηεηαξ θορέιεξ) θαηά ηεκ έκανλε ηεξ 

επηθμηκςκίαξ· 

2. δεδμμέκα με ηα μπμία πνμζδημνίδεηαη ε γεςγναθηθή ζέζε ηςκ θορειχκ 

βάζεη ηςκ θςδηθχκ ζέζεξ (θςδηθχκ ηαοηυηεηαξ θορέιεξ), θαηά ημ πνμκηθυ 

δηάζηεμα γηα ημ μπμίμ δηαηενμφκηαη ηα δεδμμέκα ηςκ επηθμηκςκηχκ. 

 

Άνζνμ  6  

Συπμξ θαη δηάνθεηα δηαηήνεζεξ  

 

Σα δεδμμέκα ημο πνμεγμφμεκμο άνζνμο δηαηενμφκηαη εκηυξ ηςκ μνίςκ ηεξ 

Ειιεκηθήξ Επηθνάηεηαξ επί έλη (6) μήκεξ απυ ηεκ εμενμμεκία ηεξ 

επηθμηκςκίαξ,  ζφμθςκα με ηηξ πνμτπμζέζεηξ πμο μνίδμκηαη ζηα άνζνα 7 θαη 

8 ημο πανυκημξ. Σα δεδμμέκα θαηαζηνέθμκηαη ζημ ηέιμξ ημο πνμκηθμφ 



 7 

δηαζηήμαημξ δηαηήνεζεξ με αοημμαημπμηεμέκε δηαδηθαζία απυ ημκ πάνμπμ, 

εθηυξ απυ εθείκα ζηα μπμία έπεη απμθηεζεί κμμίμςξ πνυζβαζε.  Σα δεδμμέκα 

ζηα μπμία έπεη απμθηεζεί κμμίμςξ πνυζβαζε θαηαζηνέθμκηαη απυ ημκ 

πάνμπμ εκηυξ δέθα ( 10) εμενχκ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ζε αοηυκ ζπεηηθήξ 

απυθαζεξ ηεξ ανμυδηαξ δηθαζηηθήξ ανπήξ.  

 

Άνζνμ 7 

Τπμπνεχζεηξ πανυπςκ ςξ πνμξ ηεκ πνμζηαζία θαη αζθάιεηα ηςκ δεδμμέκςκ  

 

1. Πένακ ηςκ θείμεκςκ δηαηάλεςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ πνμζςπηθχκ 

δεδμμέκςκ θαη ημο απμννήημο ηεξ επηθμηκςκίαξ, ζηα δεδμμέκα πμο 

δηαηενμφκηαη ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο πανυκημξ εθανμυδμκηαη απυ ημοξ 

πανυπμοξ οπενεζηχκ ειεθηνμκηθχκ επηθμηκςκηχκ δηαζέζημςκ ζημ θμηκυ ή 

δεμυζημο δηθηφμο επηθμηκςκηχκ μη αθυιμοζεξ ανπέξ αζθάιεηαξ : 

α) ηα δηαηενμφμεκα δεδμμέκα είκαη ίδηαξ πμηυηεηαξ θαη έπμοκ ηεκ ίδηα  

πνμζηαζία θαη αζθάιεηα με ηα δεδμμέκα πμο πενηέπεη ημ δίθηομ· 

β) ιαμβάκμκηαη ηα θαηάιιεια ηεπκηθά θαη μνγακςηηθά μέηνα πνμζηαζίαξ ηςκ 

δεδμμέκςκ θαηά ηοπαίαξ ή πανάκμμεξ θαηαζηνμθήξ ημοξ ή ηοπαίαξ 

απχιεηαξ, αιιμίςζεξ, με ελμοζημδμηεμέκεξ ή πανάκμμεξ απμζήθεοζεξ, 

επελενγαζίαξ, πνυζβαζεξ ή απμθάιορεξ· 

γ) ιαμβάκμκηαη ηα θαηάιιεια ηεπκηθά θαη μνγακςηηθά μέηνα γηα κα 

δηαζθαιηζζεί υηη ζηα δεδμμέκα έπεη πνυζβαζε μυκμκ εηδηθά ελμοζημδμηεμέκμ 

πνμζςπηθυ.  

2. Οη πάνμπμη δηαζέζημςκ ζημ θμηκυ οπενεζηχκ ειεθηνμκηθχκ επηθμηκςκηχκ ή 

δεμυζημο δηθηφμο επηθμηκςκηχκ οπμπνεμφκηαη κα θαηανηίδμοκ θαη κα 

εθανμυδμοκ εηδηθυ ζπέδημ πμιηηηθήξ αζθάιεηαξ ςξ πνμξ ηα μέζα, ηηξ 

μεζυδμοξ θαη ηα μέηνα πμο δηαζθαιίδμοκ ηεκ ηήνεζε ηςκ ανπχκ ηεξ 

πνμεγμφμεκεξ παναγνάθμο. Η εθανμμγή ημο  ζπεδίμο αοημφ  ακαηίζεηαη απυ 
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ημκ πάνμπμ ζε ελμοζημδμηεμέκμ ζηέιεπμξ, ημ μπμίμ μνίδεηαη ςξ οπεφζοκμξ 

αζθάιεηαξ δεδμμέκςκ. Με θμηκή πνάλε ηεξ Ανπήξ Πνμζηαζίαξ Δεδμμέκςκ 

Πνμζςπηθμφ Υαναθηήνα ( Α.Π.Δ.Π.Υ.) θαη ηεξ Ανπήξ Δηαζθάιηζεξ ημο 

Απμννήημο ηςκ Επηθμηκςκηχκ ( Α.Δ.Α.Ε.), ε μπμία εθδίδεηαη εκηυξ ηνηχκ (3) 

μεκχκ απυ ηεκ έκανλε ηζπφμξ ημο πανυκημξ κυμμο, θαζμνίδμκηαη ε 

δηαδηθαζία, μ ηνυπμξ θαη θάζε άιιε ακαγθαία ιεπημμένεηα γηα ηεκ εθανμμγή 

ηςκ δηαηάλεςκ ημο πανυκημξ άνζνμο.  

 

Άνζνμ 8 

Σνυπμξ δηαηήνεζεξ θαη δηαβίβαζεξ δεδμμέκςκ.  

 

1. Ο πάνμπμξ δηαζέζημςκ ζημ θμηκυ οπενεζηχκ ειεθηνμκηθχκ επηθμηκςκηχκ ή 

δεμυζημο δηθηφμο επηθμηκςκηχκ οπμπνεμφηαη κα δηαηενεί ηα δεδμμέκα ημο 

άνζνμο 5 ημο πανυκημξ θαηά ηνυπμ πμο κα μπμνμφκ κα ηφπμοκ επελενγαζίαξ 

θαη κα δηαβηβαζζμφκ, ζφμθςκα με ηε δηαδηθαζία ημο άνζνμο 4, ζηηξ ανμυδηεξ 

ανπέξ πςνίξ αδηθαημιυγεηε θαζοζηένεζε.  

2. Με θακμκηζμυ ηεξ Α.Δ.Α.Ε., μ μπμίμξ εθδίδεηαη εκηυξ ηνηχκ (3) μεκχκ απυ 

ηεκ έκανλε ηζπφμξ ημο πανυκημξ κυμμο, θαζμνίδμκηαη μη εηδηθυηενεξ ανπέξ 

αζθάιεηαξ, ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε ακαγθαία  ιεπημμένεηα γηα ηεκ 

εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ηεξ πνμεγμφμεκεξ παναγνάθμο.  

 

Άνζνμ 9 

Επμπηηθή Ανπή.   

 

Εθυζμκ δεκ νοζμίδεηαη δηαθμνεηηθά ζημκ πανυκηα κυμμ, α) ε Α.Δ.Α.Ε. έπεη, 

ςξ πνμξ ηεκ ηήνεζε ηςκ δηαηάλεχκ ημο, ηηξ ανμμδηυηεηεξ πμο πνμβιέπμκηαη 

ζημ κ. 3115/2003, υπςξ ηζπφεη· β) ε Α.Π.Δ.Π.Υ. έπεη, ςξ πνμξ ηεκ ηήνεζε 



 9 

ηςκ δηαηάλεχκ ημο, ηηξ ανμμδηυηεηεξ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ κ. 2472/1997, 

υπςξ ηζπφεη. 

 

Άνζνμ 10 

ηαηηζηηθά ζημηπεία 

 

1. Σμκ Ιακμοάνημ θάζε έημοξ ε Α.Δ.Α.Ε.  δηαβηβάδεη ζηεκ Εονςπασθή 

Επηηνμπή, δηα ημο Τπμονγμφ Δηθαημζφκεξ, Δηαθάκεηαξ θαη Ακζνςπίκςκ 

Δηθαηςμάηςκ, ηα αθυιμοζα ζημηπεία γηα ημ πνμεγμφμεκμ εμενμιμγηαθυ έημξ: 

α. ηηξ πενηπηχζεηξ ζηηξ μπμίεξ παναζπέζεθακ πιενμθμνίεξ ζηηξ ανμυδηεξ 

ανπέξ·  

β. ημ πνμκηθυ δηάζηεμα μεηαλφ ηεξ εμενμμεκίαξ δηαηήνεζεξ ηςκ δεδμμέκςκ 

θαη ηεξ εμενμμεκίαξ οπμβμιήξ ημο αηηήμαημξ απυ ηεκ ανμυδηα ανπή γηα ηε 

δηαβίβαζε ηςκ δεδμμέκςκ· 

γ. ηηξ πενηπηχζεηξ ζηηξ μπμίεξ δεκ θαηέζηε δοκαηυκ κα ηθακμπμηεζμφκ ηα 

αηηήμαηα γηα ηε πμνήγεζε ηςκ δεδμμέκςκ. 

2. Σα ζηαηηζηηθά ζημηπεία ηεξ πνμεγμφμεκεξ παναγνάθμο  δεκ πενηιαμβάκμοκ 

δεδμμέκα πνμζςπηθμφ παναθηήνα. 

 

Άνζνμ 11 

Πμηκηθέξ θονχζεηξ 

  

1. Όπμημξ, θαηά πανάβαζε ημο πανυκημξ κυμμο, ιαμβάκεη γκχζε ηςκ 

δεδμμέκςκ πμο δηαηενμφκηαη απυ ημκ πάνμπμ δηαζέζημςκ ζημ θμηκυ 

οπενεζηχκ ειεθηνμκηθχκ επηθμηκςκηχκ ή δεμυζημο δηθηφμο επηθμηκςκηχκ, ηα 

ζοιιέγεη, απμζεθεφεη, ακηηγνάθεη, αθαηνεί, μεηαθένεη, αιιμηχκεη, βιάπηεη, 

θαηαζηνέθεη, μεηαδίδεη, ακαθμηκχκεη ή με άιιμ ηνυπμ ηα επελενγάδεηαη, ηα 

θαζηζηά πνμζηηά ζε με δηθαημφμεκα πνυζςπα ή επηηνέπεη ζηα πνυζςπα αοηά 
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κα ιάβμοκ γκχζε ηςκ εκ ιυγς δεδμμέκςκ ή ηα εθμεηαιιεφεηαη με 

μπμημκδήπμηε ηνυπμ, ηημςνείηαη με θάζεηνλε μέπνη δέθα εηχκ, ακ ε πνάλε 

δεκ ηημςνείηαη βανφηενα απυ άιιεξ δηαηάλεηξ.   

2. Ακ μ δνάζηεξ ηςκ πνάλεςκ ηεξ παναγνάθμο 1 είκαη κυμημμξ εθπνυζςπμξ 

πανυπμο ή μέιμξ ηεξ δημίθεζεξ ή οπεφζοκμξ αζθάιεηαξ δεδμμέκςκ ή 

ενγαδυμεκμξ ή ζοκενγάηεξ ημο πανυπμο ή ηειεί ηηξ πνάλεηξ αοηέξ θαη’ 

επάγγειμα ή θαηά ζοκήζεηα ή απέβιεπε ζε μηθμκμμηθυ ή άιιμ ακηάιιαγμα, 

ηημςνείηαη με  θάζεηνλε μέπνη δέθα εηχκ θαη πνεμαηηθή πμηκή απυ πεκήκηα 

πέκηε πηιηάδεξ (55.000) μέπνη δηαθυζηεξ πηιηάδεξ (200.000) εονχ. 

3. Ακ απυ ηηξ πνάλεηξ ηςκ παναγνάθςκ 1 θαη 2 πνμθιήζεθε θίκδοκμξ γηα ηεκ 

ειεφζενε ιεηημονγία ημο δεμμθναηηθμφ πμιηηεφμαημξ ή  ηεκ εζκηθή αζθάιεηα, 

επηβάιιεηαη θάζεηνλε θαη πνεμαηηθή πμηκή απυ πεκήκηα πέκηε πηιηάδεξ 

(55.000) μέπνη ηνηαθυζηεξ πηιηάδεξ (300.000) εονχ. 

4. Ακ μη πνάλεηξ ηςκ παναγνάθςκ 1 θαη 2 έπμοκ ηειεζηεί απυ αμέιεηα, 

επηβάιιεηαη θοιάθηζε ημοιάπηζημκ δφμ (2) εηχκ. 

  

Άνζνμ 12 

Δημηθεηηθέξ θονχζεηξ 

 

1. Όηακ παναβηάδεηαη οπμπνέςζε πμο πνμβιέπεηαη ζηα άνζνα 3, 4,  6, 7 θαη 

8 ημο πανυκημξ ή οπμπνέςζε πμο πνμβιέπεηαη  ζηηξ θακμκηζηηθέξ πνάλεηξ 

πμο εθδίδμκηαη θαη’ ελμοζημδυηεζε ηςκ δηαηάλεςκ ηςκ άνζνςκ 7 παν. 2 θαη 

8 παν. 2 ημο πανυκημξ, απυ ημ κυμημμ εθπνυζςπμ ή μέιμξ ηεξ δημίθεζεξ, ημκ 

οπεφζοκμ αζθάιεηαξ δεδμμέκςκ, ενγαδυμεκμ ή ζοκενγάηε ημο πανυπμο, 

επηβάιιεηαη, γηα θάζε πανάβαζε, ζημκ πάνμπμ, ακάιμγα με ηε βανφηεηα ηεξ 

πανάβαζεξ θαη ηεκ πενίπηςζε οπμηνμπήξ, μία απυ ηηξ παναθάης θονχζεηξ:  
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α) ζφζηαζε γηα ζομμυνθςζε μέζα ζηα πνμκηθά υνηα ηεξ ηαζζυμεκεξ 

πνμζεζμίαξ με πνμεηδμπμίεζε επηβμιήξ πνμζηίμμο ζε πενίπηςζε πανάιεηρεξ 

ζομμυνθςζεξ˙ 

β) πνυζηημμ απυ είθμζη πηιηάδεξ (20.000)  έςξ πέκηε εθαημμμφνηα 

(5.000.000) εονχ˙ 

 γ) ακαζημιή απυ έκα μήκα έςξ έκα έημξ ή μνηζηηθή ακάθιεζε ημο 

δηθαηχμαημξ πανμπήξ οπενεζηχκ. 

 2. Οη θονχζεηξ ηεξ ζφζηαζεξ θαη ημο πνμζηίμμο επηβάιιμκηαη με 

αηηημιμγεμέκε απυθαζε ηεξ Α.Δ.Α.Ε. φζηενα απυ πνμεγμφμεκε θιήζε ημο 

εκδηαθενμμέκμο γηα πανμπή ελεγήζεςκ. Ακ ε Α.Δ.Α.Ε. θνίκεη υηη πνέπεη κα 

επηβιεζεί θφνςζε αοζηενυηενε ημο πνμζηίμμο, δηαβηβάδεη ημ θάθειμ ηεξ 

οπυζεζεξ ζηεκ Εζκηθή Επηηνμπή Σειεπηθμηκςκηχκ θαη Σαποδνμμείςκ 

(Ε.Ε.Σ.Σ.), ε μπμία δφκαηαη με απυθαζε ηεξ κα επηβάιεη ηεκ θφνςζε ηεξ 

ακαζημιήξ ή ακάθιεζεξ ημο δηθαηχμαημξ πανμπήξ οπενεζηχκ φζηενα απυ 

πνμεγμφμεκε θιήζε ημο εκδηαθενμμέκμο γηα πανμπή ελεγήζεςκ επί ηεξ 

επηβιεηέαξ θφνςζεξ. Εθυζμκ ε Ε.Ε.Σ.Σ. θνίκεη υηη δεκ είκαη πνμζήθμοζα ε 

επηβμιή  ακαζημιήξ ή ακάθιεζεξ ημο  δηθαηχμαημξ πανμπήξ οπενεζηχκ, 

επηζηνέθεη ημ θάθειμ ζηεκ Α.Δ.Α.Ε. γηα ηεκ επηβμιή επηυηενεξ θφνςζεξ. 

 3. Οη απμθάζεηξ πμο εθδίδμκηαη θαη’ εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ημο πανυκημξ 

άνζνμο οπυθεηκηαη ζε πνμζθογή εκχπημκ ημο Δημηθεηηθμφ Εθεηείμο Αζεκχκ. 

Γηα ηεκ άζθεζε θαη εθδίθαζε ηεξ πνμζθογήξ εθανμυδμκηαη μη δηαηάλεηξ ημο 

Κχδηθα Δημηθεηηθήξ Δηθμκμμίαξ. Καηά ηςκ απμθάζεςκ ημο Δημηθεηηθμφ 

Εθεηείμο επηηνέπεηαη αίηεζε ακαηνέζεςξ εκχπημκ ημο ομβμοιίμο ηεξ 

Επηθναηείαξ ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ. 

 

Άνζνμ 13 

Αζηηθή εοζφκε 
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1. Φοζηθυ ή κμμηθυ πνυζςπμ πμο, θαηά πανάβαζε ηςκ δηαηάλεςκ ημο 

πανυκημξ κυμμο πνμθαιεί ζε άιιμκ πενημοζηαθή δεμία ή εζηθή βιάβε, 

οπμπνεμφηαη ζε πιήνε απμδεμίςζε ή πνεμαηηθή ηθακμπμίεζε. Η πνεμαηηθή 

ηθακμπμίεζε μνίδεηαη, θαη’ ειάπηζημ, ζημ πμζυ ηςκ δέθα πηιηάδςκ (10.000) 

εονχ, εθηυξ ακ δεηεζεί απυ ημκ εκάγμκηα μηθνυηενμ πμζυ. 

 2. Οη δηαθμνέξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ παναγνάθμο εθδηθάδμκηαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηςκ άνζνςκ 664 έςξ 676 ημο Κχδηθα Πμιηηηθήξ Δηθμκμμίαξ, 

ακελάνηεηα απυ ηεκ επηβμιή ή με δημηθεηηθχκ θονχζεςκ ή ηεκ άζθεζε 

πμηκηθήξ δίςλεξ. 

 

Άνζνμ 14 

 

Η ηζπφξ ημο πανυκημξ κυμμο ανπίδεη απυ ηε δεμμζίεοζή ημο ζηεκ Εθεμενίδα 

ηεξ Κοβενκήζεςξ. 


