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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Την 01.7.2016, η ΕΕΤΤ δηµοσίευσε κείµενο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης αναφορικά 

µε το Σχέδιο Κανονισµού για την διαδικασία τακτικής συλλογής στοιχείων για την 

Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ελλάδα. 

Η ΕΕΤΤ προσκάλεσε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς της αγοράς να 

απαντήσουν στην ως άνω διαβούλευση, η οποία διήρκησε από 4.7.2016 έως 

12.9.2016.  

Παρατηρήσεις υπέβαλαν τέσσερεις (4) τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, ήτοι οι 

FORTHNET, OTE, VODAFONE και WIND. Οι απαντήσεις των παρόχων οι οποίες 

δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές είναι ήδη δηµοσιευµένες στην 

ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. 

Στην παρούσα αναφορά επιχειρείται η συνοπτική καταγραφή των τοποθετήσεων 

των συµµετεχόντων στο κείµενο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης. Παράλληλα, σε 

κάθε µια από τις τοποθετήσεις αυτές καταγράφονται οι απαντήσεις της ΕΕΤΤ και 

οι όποιες αποδεκτές τροποποιήσεις. 
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2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

2.1 Γενικές Παρατηρήσεις 

Παρατήρηση 1: Ελαχιστοποίηση αιτουµένων στοιχείων 

1) Ένας συµµετέχων προτείνει τον περιορισµό των παρεχόµενων σε τακτική βάση 

πληροφοριών στις απολύτως απαραίτητες προκειµένου να καλύπτονται οι 

ανάγκες παρακολούθησης της αγοράς (άρθρο 4 του υπό διαβούλευση 

Κανονισµού, στοιχεία α έως ζ) µε βάση και τις κατευθυντήριες γραµµές των 

ευρωπαϊκών θεσµών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, BEREC κλπ). 

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Η έννοια της «απολύτως απαραίτητης πληροφορίας» είναι αόριστη και µπορεί να 

δηµιουργήσει παρερµηνείες και υποκειµενικές κρίσεις ως προς το εύρος των 

στοιχείων που θα πρέπει να υποβάλλονται κάθε φορά.  

 

Παρατήρηση 2: Ελαχιστοποίηση επικαλύψεων 

2) Ένας συµµετέχων προτείνει την ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων µεταξύ των 

διαφόρων αιτηµάτων της ΕΕΤΤ για πληροφορίες στο σύνολο των αρµοδιοτήτων 

της και όχι µόνο για τις ανάγκες παρακολούθησης της αγοράς. 

Επιπλέον ζητάει τον επανασχεδιασµό και εξορθολογισµό των υφιστάµενων 

ερωτηµατολογίων έτσι ώστε να µην ζητούνται τα ίδια στοιχεία σε περισσότερα 

από ένα ερωτηµατολόγια. Ως παράδειγµα αναφέρεται το ερωτηµατολόγιο «03 

Σταθερές επικοινωνίες» όπου ζητείται το πλήθος λιανικών γραµµών πρόσβασης 

τηλεφωνίας του παρόχου, χωρίς τις ΧΕΓ και µε τις Shared LLU, ενώ στο «05 

Συνδυαστικές προσφορές» ζητείται να συµπληρωθούν οι συνδέσεις σταθερής 

τηλεφωνίας. 

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Η συλλογή στοιχείων που αφορούν στον έλεγχο ειδικών υποχρεώσεων ή 

ρυθµιστικών µέτρων (όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά η Καθολική 

Υπηρεσία, η χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κλπ.) δεν 

εντάσσονται στον υπό διαβούλευση Κανονισµό.  

Όσον αφορά στον ισχυρισµό ότι στα υφιστάµενα ερωτηµατολόγια (που ως τέτοια 

εκλαµβάνονται αυτά που εµπίπτουν στον υπό διαβούλευση Κανονισµό) κάποια 

στοιχεία ζητούνται περισσότερες από µία φορές (και ότι για τον λόγο αυτό θα 

έπρεπε να επανασχεδιαστούν), η ΕΕΤΤ διευκρινίζει ότι µεταξύ διαφορετικών 

ερωτηµατολογίων αναπόφευκτα υπάρχουν σηµεία σύγκλισης, δηλαδή σηµεία 

όπου κάποιες από τις ζητούµενες πληροφορίες µπορούν να διασταυρωθούν ώστε 
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να διασφαλισθεί η ορθότητά τους. Τέτοια περίπτωση αποτελεί και το 

συγκεκριµένο παράδειγµα που αναφέρει ο πάροχος. 

H επισήµανση αυτών των σηµείων σύγκλισης/ διασταύρωσης των 

ερωτηµατολογίων, είναι σχεδιασµένη και επιδιώκει να κατευθύνει τους παρόχους 

στην ορθή συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων ώστε να συµβάλλει στη µείωση 

των σφαλµάτων στα υποβληθέντα στοιχεία και τελικά στη µείωση του συνολικού 

φόρτου εργασίας, τόσο για τους παρόχους όσο και για την ίδια την ΕΕΤΤ. 

∆ιαφορετικά, είτε η ΕΕΤΤ θα πρέπει να επανέρχεται ακόµα συχνότερα στους 

παρόχους για διορθώσεις είτε θα συλλέγει στοιχεία αποκλίνοντα µεταξύ τους, 

δηλαδή στοιχεία περιορισµένου βαθµού ορθότητας και αξιοπιστίας. Σηµειώνεται 

δε ότι µέσω αυτών των διασταυρώσεων έχουν ανιχνευτεί διαχρονικά πολλά 

προβλήµατα τόσο στα ερωτηµατολόγια και στις οδηγίες συµπλήρωσής τους όσο 

και στην κατανόηση αυτών εκ µέρους των παρόχων. 

 

Παρατήρηση 3: Αντικείµενο του Κανονισµού – Ορισµός της έννοιας της 

αγοράς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

3) Ένας συµµετέχων προτείνει να αναφέρεται ρητά ότι ο ορισµός της αγοράς 

δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα είναι αυτός που 

ορίζεται στο Ν. 4070/2012. 

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Η ΕΕΤΤ δεν έχει αντίρρηση για την προτεινόµενη αποσαφήνιση. 

 

Τροποποίηση Κανονισµού: 

Προσθήκη σηµείου (β) στο Άρθρο 1 – Ορισµοί, µε το παρακάτω περιεχόµενο και 

αντίστοιχη τροποποίηση της αρίθµησης των σηµείων (β)-(στ). 

β) “Αγορά δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών”: Νοείται η 

αγορά δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ορίζεται στο Ν. 

4070/2012, Άρθρο 2. 

 

Παρατήρηση 4: Τροποποίηση διατύπωσης άρθρου του Κανονισµού για τον 

καθορισµό των ερωτηµατολογίων 

4) Ένας πάροχος προτείνει να αντικατασταθεί ο όρος «εν τη ελλείψει αυτού» µε 

τον όρο «κωλύµατος αυτού» στην παράγραφο 2 του Άρθρου 2 για τον καθορισµό 

των ερωτηµατολογίων παρακολούθησης της αγοράς. 
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Θέση ΕΕΤΤ: 

Η ΕΕΤΤ δεν έχει αντίρρηση για την προτεινόµενη τροποποίηση. Θα γίνει η 

σχετική αντικατάσταση και στο άρθρο 6, παρ. 2  του Κανονισµού. 

 

Τροποποίηση Κανονισµού: 

Τροποποίηση Άρθρου 2, παρ. 2 ως ακολούθως 

2.  Τα ερωτηµατολόγια 

παρακολούθησης της αγοράς 

καθορίζονται µε Απόφαση 

Προέδρου της ΕΕΤΤ ή, εν τη 

απουσία ή εν τη ελλείψει αυτού, µε 

Απόφαση του Αντιπροέδρου του 

τοµέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

η οποία αναρτάται στο δικτυακό 

τόπο της ΕΕΤΤ.  

2.  Τα ερωτηµατολόγια 

παρακολούθησης της αγοράς 

καθορίζονται µε Απόφαση 

Προέδρου της ΕΕΤΤ ή, εν τη 

απουσία ή σε περίπτωση 

κωλύµατος αυτού, µε Απόφαση του 

Αντιπροέδρου του τοµέα 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η 

οποία αναρτάται στο δικτυακό τόπο 

της ΕΕΤΤ. 

 

Τροποποίηση Άρθρου 6, παρ. 2 ως ακολούθως 

2. Η ΕΕΤΤ, µε Απόφαση Προέδρου 

της ΕΕΤΤ ή, εν τη απουσία ή εν τη 

ελλείψει αυτού, µε Απόφαση του 

Αντιπροέδρου του τοµέα 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

προβαίνει … 

2. Η ΕΕΤΤ, µε Απόφαση Προέδρου 

της ΕΕΤΤ ή, εν τη απουσία ή σε 

περίπτωση κωλύµατος αυτού, µε 

Απόφαση του Αντιπροέδρου του 

τοµέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

προβαίνει … 

 

Παρατήρηση 5: Υπόχρεοι πάροχοι για συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 

5) Ένας συµµετέχων προτείνει η υποχρέωση για παροχή στοιχείων να καλύπτει 

το σύνολο της αγοράς και όχι µόνο τους παρόχους µε κύκλο εργασιών άνω των 

€150.000 και επικαλείται το γεγονός ότι την πρακτική αυτή ακολουθούν 

περισσότερα κράτη µέλη της Ε.Ε. (11 έναντι 8 που συγκεντρώνουν στοιχεία µόνο 

από ένα υποσύνολο της αγοράς). 

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Η ΕΕΤΤ συλλέγει πρωτογενώς και δευτερογενώς πληροφόρηση για τις 

εγγεγραµµένες στο Μητρώο Παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εταιρείες.  Με 

βάση τη διαθέσιµη απολογιστική πληροφόρηση, τα στοιχεία από τους παρόχους 

που προτείνεται να εξαιρεθούν δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα συνολικά 

συµπεράσµατα αναφορικά µε την πορεία της εγχώριας αγοράς. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι στους παρόχους µε ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω του €1.000.000 
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αποδίδεται λιγότερο από 2,5% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της 

αγοράς. 

 

Παρατήρηση 6: Κυρώσεις 

6) Σε σχέση µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις, ένας συµµετέχων επισηµαίνει ότι ο 

τεχνικός χαρακτήρας, η λεπτοµέρεια και η πολυπλοκότητα των συλλεγόµενων 

πληροφοριών δεν επιτρέπουν πάντοτε την απόλυτη συµµόρφωση των παρόχων 

και ζητάει την κατανόηση και συνεργασία της ΕΕΤΤ, καθώς ακόµη και ο τρόπος 

υπολογισµού κάποιων στοιχείων ενδέχεται να επηρεάσει τα εξαγόµενα αριθµητικά 

δεδοµένα. 

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Η ΕΕΤΤ συνεργάζεται  µε τους παρόχους ώστε να διασφαλισθεί η αξιοπιστία των 

παρεχοµένων στοιχείων. Ωστόσο αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η µε 

οποιονδήποτε τρόπο µη συµµόρφωση κατά την υποβολή στοιχείων (µη υποβολή, 

υποβολή εκτός της τεθείσης προθεσµίας, επιβολή ανακριβών ή ελλιπών 

στοιχείων κλπ.) συνιστά παραβίαση της νοµοθεσίας. 

 

Παρατήρηση 7: Πρωτόκολλο ηλεκτρονικών υποβολών ερωτηµατολογίων 

7) Ένας συµµετέχων επισηµαίνει ότι κατά την υποβολή των ερωτηµατολογίων οι 

πάροχοι δεν λαµβάνουν τον αντίστοιχο αριθµό πρωτοκόλλου που συνοδεύει το 

κάθε ερωτηµατολόγιο και πρέπει να τον αναζητήσουν ανά περίπτωση. Προτείνει 

τη χρήση διαδικτυακής εφαρµογής όπως για τα αιτήµατα που αφορούν, για 

παράδειγµα, την εκχώρηση Αριθµοδοτικών πόρων. Με αυτό τον τρόπο θα 

αυτοµατοποιηθεί η διαδικασία διάθεσης του απαραίτητου πρωτοκόλλου και 

µεταξύ άλλων θα διατηρείται σε ασφαλές περιβάλλον η ιστορικότητα των σχετικών 

υποβολών ανά πάροχο. Στην εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και 

η περίπτωση υποβολής επικαιροποιηµένης έκδοσης σε περίπτωση 

τροποποίησης, προσθήκης ή διαγραφής υποβληθέντων στοιχείων σε ένα 

ερωτηµατολόγιο. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει την εισαγωγή ενός επιπλέον ορισµού 

στο Άρθρο 1 : «Πρωτόκολλο υποβολής ερωτηµατολογίων». 

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Κάθε υποβολή στοιχείων από οποιονδήποτε πάροχο πρωτοκολλείται από την 

ΕΕΤΤ. Ο πάροχος µε αίτηµα του στην ΕΕΤΤ µπορεί να αναζητήσει το σχετικό 

αριθµό πρωτοκόλλου. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ λαµβάνει υπόψη το ανωτέρω 

αίτηµα και θα εξετάσει τους πιθανούς τρόπους υλοποίησής του. Επισηµαίνει 

ωστόσο ότι αυτό δεν µπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις στον υπό διαβούλευση 

Κανονισµό. 
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Παρατήρηση 8: Μη κοινοποίηση απαντήσεων των παρόχων κατά τη 

διαδικασία τροποποίησης των ερωτηµατολογίων 

8) Ένας συµµετέχων προτείνει την αντικατάσταση της παραγράφου 5 του Άρθρου 

6 «Τροποποιήσεις», ως ακολούθως, ώστε να δίνεται έµφαση στη µη κοινοποίηση 

απαντήσεων ενός παρόχου σε άλλους: 

«5. Οι ως άνω απαντήσεις του κάθε παρόχου δεν κοινοποιούνται σε άλλους 

παρόχους, εκτός εάν υπάρχει ρητή προς τούτο έγγραφη συναίνεσή του.». 

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Η  ΕΕΤΤ δεν έχει αντίρρηση για την τροποποίηση αυτή. 

 

Τροποποίηση Κανονισµού: 

Τροποποίηση Άρθρου 6, παρ. 5 ως ακολούθως 

5. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

δηλώνουν, εάν επιθυµούν οι 

απαντήσεις τους να κοινοποιούνται 

σε άλλους ενδιαφεροµένους.  

5. Οι ως άνω απαντήσεις του κάθε 

παρόχου δεν κοινοποιούνται σε 

άλλους παρόχους, εκτός εάν 

υπάρχει ρητή προς τούτο έγγραφη 

συναίνεσή του. 

 

Παρατήρηση 9: Μεταβατικές διατάξεις 

9) Ένας συµµετέχων προτείνει να προβλεφθεί στις µεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 

7 του Κανονισµού) ότι τυχόν αλλαγές στο ετήσιο χρονοδιάγραµµα υποβολής του 

έτους 2017 θα πρέπει να αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ το αργότερο 

εντός δεκαπέντε ηµερών (15) από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισµού. 

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Σχετική διάταξη υφίσταται ήδη (Άρθρο 7, παρ. 2). Ωστόσο λαµβάνοντας υπόψη το 

χρόνο αναµενόµενης δηµοσίευσης του υπό διαβούλευση Κανονισµού, θα 

τροποποιηθούν οι µεταβατικές διατάξεις, ως ακολούθως : 

 

Τροποποίηση Κανονισµού: 

Τροποποίηση Άρθρου 7, παρ. 2 : 
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2. Τυχόν αλλαγές στο υφιστάµενο 

ετήσιο χρονοδιάγραµµα υποβολής 

θα πρέπει να αναρτηθούν στο 

δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ το 

αργότερο εντός δεκαπέντε ηµερών 

(15) από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος Κανονισµού.  

2. Τυχόν τροποποιήσεις στα 

ερωτηµατολόγια παρακολούθησης 

της αγοράς, τις οδηγίες υποβολής, 

τις οδηγίες συµπλήρωσης ανά 

ερωτηµατολόγιο ή το ετήσιο 

χρονοδιάγραµµα υποβολών τους 

θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο 

της ΕΕΤΤ το αργότερο εντός 

τριάντα (30) ηµερών από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος 

Κανονισµού. 

 

Παρατηρήσεις 10-11: ∆ηµοσίευση στατιστικών δεδοµένων 

10) Ένας πάροχος προτείνει να προστεθεί ρητή πρόβλεψη στον Κανονισµό που 

να αποτρέπει τη δηµοσίευση προσωρινών στοιχείων, δεδοµένου αυτά θα 

µπορούσαν να οδηγήσουν στην εξαγωγή λανθασµένων συµπερασµάτων από 

παράγοντες της αγοράς που βασίζουν τις αναλύσεις τους στα στοιχεία αυτά. 

 

11) Ένας άλλος πάροχος χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για την ανάρτηση 

χρήσιµων στατιστικών δεδοµένων στον διαδικτυακό της τόπο και θεωρεί ότι η 

περαιτέρω αξιοποίηση του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΤΤ µπορεί να συµβάλει 

ουσιαστικά στη δηµιουργία συνθηκών ρυθµιστικής ασφάλειας, προβλεψιµότητας 

και σταθερότητας στην αγορά, ενισχύοντας το επενδυτικό περιβάλλον. 

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Επισηµαίνεται ότι, κάθε φορά που δηµοσιεύονται ή χρησιµοποιούνται µε 

οποιονδήποτε τρόπο προσωρινά στοιχεία αυτό δηλώνεται µε σαφήνεια, ώστε να 

µην υπάρχει περιθώριο παρερµηνείας. 

 

Παρατήρηση 12: Εµπιστευτικότητα 

12) Ένας συµµετέχων προτείνει να προστεθεί ρητή πρόβλεψη στον Κανονισµό 

για τη διασφάλιση του εµπιστευτικού χαρακτήρα των στοιχείων που 

υποβάλλονται. 

Ο ίδιος πάροχος προτείνει την προσθήκη στο άρθρο 4 «Λόγοι συλλογής 

στοιχείων αγοράς» ρητής αναφοράς για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας 

για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, τον εµπιστευτικό χαρακτήρα 

των επικοινωνιών, καθώς και την  προστασία του επιχειρηµατικού απορρήτου. 
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Θέση ΕΕΤΤ: 

Η ΕΕΤΤ δεν έχει αντίρρηση για την προσθήκη πρόβλεψης σχετικά µε την 

προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διασφάλιση της 

εµπιστευτικότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4070/2012. 

 

Τροποποίηση Κανονισµού: 

Προσθήκη παραγράφου 3 στο Άρθρο 2 – Σκοπός-Πεδίο Εφαρµογής: 

3. Η συλλογή και χρήση των στοιχείων των ερωτηµατολογίων παρακολούθησης 
της αγοράς γίνεται µε σεβασµό στις προβλέψεις του Ν. 4070/2012 για την 
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διασφάλιση της 
εµπιστευτικότητας. 

 

Παρατηρήσεις 13-14: Τροποποίηση άρθρου «Λόγοι Συλλογής στοιχείων 

αγοράς» 

13) Ένας συµµετέχων προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 4 (Λόγοι Συλλογής 

στοιχείων αγοράς), ώστε να αναφέρεται ρητά ότι η χρήση των στοιχείων γίνεται 

περιοριστικά για τους αναγραφόµενους λόγους. 

 

14) Ένας άλλος συµµετέχων προτείνει τη διαγραφή του στοιχείου (η) του Άρθρου 

4 (Λόγοι Συλλογής στοιχείων αγοράς), µε το σκεπτικό ότι αυτό αντίκειται στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4070/2012 και προκειµένου να τηρείται η 

αρχή της διαφάνειας αναφορικά µε τις πληροφορίες που λαµβάνει η ΕΕΤΤ και τη 

χρήση τους, δεδοµένου, ιδίως, ότι η ΕΕΤΤ λειτουργεί και ως Αρχή Ανταγωνισµού 

σε σχέση µε την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. 

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Οι λόγοι συλλογής είναι οι αναφερόµενοι στο άρθρο 4 και ως εκ τούτου 

οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παρέλκει. 

Στο άρθρο 4 εδάφιο (η) του Κανονισµού γίνεται αναφορά σε πληροφορίες/ 

στοιχεία, τα οποία θα ζητούνται από τους υπόχρεους και θα συλλέγονται στο 

πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ΕΕΤΤ, όπως αυτές ρητά ορίζονται στο άρθρο 12 

του Ν. 4070/2012.  Επιπλέον, είναι προφανές ότι το άρθρο 38 του Ν. 4070/2012 

αφορά σε παροχή πληροφοριών/στοιχείων  στο πλαίσιο  του άρθρου 12 του Ν. 

4070/2012. Συνεπώς , δεν υφίσταται καµία αντίφαση µεταξύ του εδαφίου (η) του  

άρθρου 4 του Κανονισµού και της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του Ν. 

4070/2012. 

Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω παρατήρηση και µε γνώµονα τη σαφήνεια 

των λόγων συλλογής στοιχείων, τροποποιείται το εδάφιο (η), ώστε να γίνεται σε 
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αυτό µνεία των ρυθµιστικών και εποπτικών αναγκών της ΕΕΤΤ, 

συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης των αρµοδιοτήτων της για την εφαρµογή του 

δικαίου περί ανταγωνισµού, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 12 του Ν. 4070/2012. 

 

Τροποποίηση Κανονισµού: 

Τροποποίηση Άρθρου 4, παρ. 1, εδάφιο (η), ως ακολούθως: 

η) Για κάθε άλλο σκοπό, στο πλαίσιο 
των καθηκόντων ή αρµοδιοτήτων της 
ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του 
Ν. 4070/2012. 

η) Για λοιπές ρυθµιστικές και εποπτικές 
ανάγκες της ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο των 
καθηκόντων ή αρµοδιοτήτων της, 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 
4070/2012, συµπεριλαµβανοµένης 
της άσκησης των αρµοδιοτήτων της 
για την εφαρµογή του δικαίου περί 
ανταγωνισµού. 

 

Παρατηρήσεις 15-16: ∆ιαδικασία τροποποίησης ερωτηµατολογίων 

15) Ένας συµµετέχων επισηµαίνει το διοικητικό κόστος των τροποποιήσεων στα 

ζητούµενα στοιχεία (προσαρµογή παρόχων και ΕΕΤΤ, τροποποίηση 

πληροφοριακών συστηµάτων κλπ). Στη βάση αυτού τονίζει ότι η δυνατότητα ανά 

έτος επικαιροποίησής τους, όπως αυτή προβλέπεται από το κείµενο της 

διαβούλευσης, σαφώς και δεν συµβάλει στη διαµόρφωση σταθερού πλαισίου 

συλλογής στοιχείων και δεν περιορίζει τα διοικητικά βάρη των παρόχων.  

Ο ίδιος πάροχος κρίνει στη βάση των ανωτέρω ότι κάθε αλλαγή σε 

ερωτηµατολόγια ή δηµιουργία νέων ερωτηµατολογίων θα πρέπει να λαµβάνει 

χώρα µόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο και εφόσον τα στοιχεία και η 

µεθοδολογία συλλογής που εφαρµόζεται µέχρι εκείνη τη στιγµή δεν ικανοποιούν 

κατά κανένα τρόπο τους επιδιωκόµενους στόχους και να υλοποιείται µόνο 

κατόπιν διαβούλευσης µε τους παρόχους και εφόσον η ΕΕΤΤ έχει αξιοποιήσει τα 

ήδη διαθέσιµα στοιχεία. 

 

16) Ένας άλλος συµµετέχων σχολιάζει τη δυνατότητα της ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε το 

Άρθρο 6 του Κανονισµού να επανεξετάζει και να τροποποιεί τα αιτούµενα στοιχεία 

/ ερωτηµατολόγια, το περιεχόµενό τους και τις αντίστοιχες προθεσµίες ανά έτος, 

τονίζοντας ότι µε την 27770/Φ.300/28.09.2015 επιστολή της, η ΕΕΤΤ προέβη σε 

τροποποίηση των ερωτηµατολογίων µετά από µεγάλο διάστηµα στο οποίο δεν 

είχαν πραγµατοποιηθεί παρεµβάσεις ή αλλαγές σε αυτά.  

Ο πάροχος θεωρεί ότι οι διαρκείς τροποποιήσεις επί των ερωτηµατολογίων αλλά 

και επί της διαδικασίας συµπλήρωσής τους δε συµβάλουν στη διαµόρφωση ενός 

σταθερού πλαισίου συλλογής στοιχείων και δεν περιορίζουν τα διοικητικά βάρη 

στους παρόχους. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνει ότι οι βασικότερες προϋποθέσεις για 

την οποιαδήποτε τροποποίηση θα πρέπει να είναι:  
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α) η µείωση του σχετικού διοικητικού κόστους για τους παρόχους, περιορίζοντας 

τόσο τον όγκο των ζητούµενων στοιχείων όσο και την συχνότητα συλλογής τους, 

ιδίως στις περιπτώσεις στοιχείων που θεωρούνται πλέον παρωχηµένα ή δεν 

επηρεάζουν την εικόνα της αγοράς, 

β) η ανάγκη τροποποίησης να προκύπτει κατόπιν διαβούλευσης µε τους 

παρόχους,  

γ) πιθανές µεταβολές να περιορίζονται κάθε φορά στις  απολύτως απαραίτητες. 

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Ο ορισµός διαδικασίας για την τροποποίηση των ερωτηµατολογίων αποσκοπεί 

ακριβώς στη δηµιουργία ενός σταθερού πλαισίου που θα διευκολύνει τόσο την 

ΕΕΤΤ στο έργο της όσο και τους παρόχους στην υποβολή των αιτουµένων 

στοιχείων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η αναφορά εντός του Κανονισµού στη δυνατότητα 

τροποποίησης των ερωτηµατολογίων ανά έτος διασφαλίζει την προβλεψιµότητα 

της διαδικασίας προς διευκόλυνση των παρόχων. Η δυνατότητα αυτή δεν 

συνεπάγεται τροποποιήσεις στα ερωτηµατολόγια κάθε χρόνο. 

Η όποια τροποποίηση των ερωτηµατολογίων αποφασίζεται µε βάση τις 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ΕΕΤΤ καθώς και άλλους παράγοντες, όπως π.χ. 

αλλαγές στο νοµοθετικό & κανονιστικό πλαίσιο, εξελίξεις σε θέµατα τεχνολογίας ή 

λειτουργίας της αγοράς κλπ. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο όρος «τροποποίηση» µπορεί να 

αφορά απλά στην παροχή µίας διευκρίνισης σε έναν ορισµό ή σχετικά µε τον 

τρόπο συλλογής κάποιων στοιχείων ή ακόµη και στην απαλοιφή κάποιων 

ερωτήσεων και να έχει ελάχιστη επίπτωση στο φόρτο εργασίας των παρόχων (ή 

ακόµη και να διευκολύνει το έργο τους). ∆εδοµένης ωστόσο της δυναµικής που 

διέπει την αγορά, δεν µπορεί να αποκλεισθεί και το ενδεχόµενο ότι σε 1-2 έτη θα 

προκύψει η ανάγκη ενσωµάτωσης κάποιων νέων ερωτήσεων ή ακόµη και η 

ανάγκη δηµιουργίας ενός νέου τακτικού ερωτηµατολογίου. 

Αναφορικά µε το αίτηµα «πιθανές µεταβολές να περιορίζονται κάθε φορά στις  

απολύτως απαραίτητες», επισηµαίνεται ότι (α) η έννοια «απολύτως απαραίτητες 

µεταβολές» είναι αόριστη και µπορεί να δηµιουργήσει παρερµηνείες και 

υποκειµενικές κρίσεις και (β) συχνά οι προτεινόµενες τροποποιήσεις µπορεί να 

µην είναι απαραίτητες αλλά να αποσκοπούν απλά στη διευκόλυνση του έργου 

των παρόχων.  

Αναφορικά µε τα συµπεριλαµβανόµενα αιτήµατα για χρήση διαβούλευσης κατά 

την τροποποίηση των ερωτηµατολογίων παραπέµπουµε στην παρακάτω 

απάντηση επί της Παρατήρησης 21. 
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Παρατηρήσεις 17-19: Επί του χρονοπρογραµµατισµού της διαδικασίας 

επικαιροποίησης των ερωτηµατολογίων 

17) Ένας συµµετέχων αναφέρεται στο άρθρο 6, σηµείο 3 του Σχεδίου Κανονισµού 

και προτείνει επιµήκυνση του χρόνου που παρέχεται στους παρόχους για 

σχολιασµό των τροποποιήσεων των ερωτηµατολογίων, δεδοµένου ότι θα πρέπει 

να εξετάζονται οι αντίστοιχες τροποποιήσεις που τυχόν θα απαιτηθούν στα 

συστήµατα ή στον τρόπο εξαγωγής των στοιχείων.  Επίσης ζητάει να ληφθεί 

υπόψη ότι το αρχικώς προτεινόµενο χρονικό διάστηµα ταυτίζεται µε την περίοδο 

εορτών και αργιών, γεγονός που δυσχεραίνει την εµπρόθεσµη παροχή των 

απαντήσεων εκ µέρους των παρόχων και γι’ αυτό προτείνει, πέραν της 

επιµήκυνσης του χρονικού διαστήµατος και τη µετατόπιση της ενηµέρωσης εκ 

µέρους της ΕΕΤΤ στις αρχές Νοεµβρίου.   

Επισηµαίνει τέλος ότι θα ήταν σηµαντικό για την εύρυθµη εφαρµογή της σχετικής 

υποχρέωσης, οι αναφερόµενες τροποποιήσεις να είναι µικρής κλίµακας και να 

µην οδηγούν σε ανασχεδιασµό των σχετικών εφαρµογών. 

 

18) Ένας άλλος συµµετέχων επισηµαίνει, µε αφορµή την τελευταία 

επικαιροποίηση των ερωτηµατολογίων που πραγµατοποιήθηκε το Σεπτέµβριο 

2015, ότι απαιτείται ένα µεγάλο διάστηµα εξοικείωσης των παρόχων µε τις νέες 

αλλαγές. Επιπλέον η δηµιουργία και συντήρηση νέων αρχείων, συχνά 

προϋποθέτει νέα υλοποίηση σε αριθµό πληροφοριακών συστηµάτων µε 

προγραµµατισµό έργου από τα αρµόδια τεχνικά τµήµατα. Ως εκ τούτου, κρίνει 

απαραίτητο στην εν λόγω διαδικασία να προβλέπεται ένα εύλογο διάστηµα 

προσαρµογής των παρόχων στα νέα δεδοµένα έως την εφαρµογή των νέων 

ερωτηµατολογίων και εκτιµά ότι ένα διάστηµα οκτώ (8) µηνών είναι αρκετό. 

Τονίζει επιπλέον τη σηµασία της σταθερότητας των ερωτηµατολογίων δεδοµένου 

ότι για τις αλλαγές στα εµπλεκόµενα πληροφοριακά συστήµατα των παρόχων, 

συχνά απαιτείται και εξεύρεση µη προϋπολογισµένων κονδυλίων, γεγονός που 

δεν επιτρέπει συχνές ή/και ριζικές αλλαγές.  

 

19) Ένας άλλος συµµετέχων, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τυχόν 

τροποποιήσεις των ερωτηµατολογίων θα αναρτώνται έως την 1η Μαρτίου κάθε 

έτους, προτείνει να καταστεί σαφές ότι οι αλλαγές αυτές θα εφαρµόζονται από το 

επόµενο έτος για τα στοιχεία αναφοράς του έτους αυτού, ώστε να έχουν οι 

υπόχρεοι πάροχοι επαρκές χρονικό διάστηµα για να προσαρµοστούν στις 

σχετικές αλλαγές.  

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Η ΕΕΤΤ λαµβάνει υπόψη τα αιτήµατα επί του χρονοπρογραµµατισµού της 

διαδικασίας επικαιροποίησης των ερωτηµατολογίων. Θεωρεί κατ’ αρχάς επαρκή 

τον παρεχόµενο χρόνο για σχολιασµό των προτεινόµενων τροποποιήσεων. 

Ωστόσο, εκτιµά τις δυσχέρειες που µπορεί να προκαλέσει η περίοδος των εορτών 
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και για το λόγο αυτό δεν έχει αντίρρηση σε µεταφορά των σχετικών χρόνων κατά 

2 µήνες νωρίτερα. 

Όσον αφορά το αίτηµα για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα προσαρµογής των 

συστηµάτων των παρόχων ως απόρροια της όποιας επικαιροποίησης των 

ερωτηµατολογίων, αυτό δεν δύναται να καθορισθεί εν γένει εκ των προτέρων 

καθώς εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε επικαιροποίησης (πλήθος και 

δυσκολία τροποποιήσεων, ερωτηµατολόγια που εµπλέκονται, κ.λπ.). Ο δε 

καθορισµός εκ των προτέρων ενός ελαχίστου χρονικού διαστήµατος 

προσαρµογής (π.χ. 8 µηνών) ή η εφαρµογή των όποιων τροποποιήσεων από το 

επόµενο έτος θα καθυστερήσουν την συγκέντρωση των αιτούµενων στοιχείων µε 

αρνητικές επιπτώσεις στο ρυθµιστικό και εποπτικό έργο της ΕΕΤΤ. Επιπλέον, οι 

τροποποιήσεις δύναται να µην απαιτούν αλλαγές ή να µην απαιτούν µεγάλης 

έκτασης αλλαγές στα συστήµατα και διαδικασίες των παρόχων. Σε κάθε 

περίπτωση, οι πάροχοι µπορούν να ενηµερώνουν την ΕΕΤΤ για πιθανές 

δυσκολίες στην υλοποίηση των τροποποιήσεων και εφόσον αυτές είναι 

τεκµηριωµένες, θα λαµβάνονται υπόψη και ανάλογα θα επηρεάζουν την κάθε υπό 

εξέταση τροποποίηση. 

Όσον αφορά το αίτηµα οι τροποποιήσεις να είναι µικρής κλίµακας, η ΕΕΤΤ 

παραπέµπει στην ανωτέρω θέση της, για τις παρατηρήσεις 15-16. 

 

Τροποποίηση Κανονισµού: 

Τροποποίηση Άρθρου 6, παρ. 1, 3, 6, ως ακολούθως: 

1. Τα ερωτηµατολόγια 
παρακολούθησης της αγοράς, οι 
οδηγίες υποβολής, οι οδηγίες 
συµπλήρωσης ανά ερωτηµατολόγιο 
και το ετήσιο χρονοδιάγραµµα 
υποβολών τους αναρτούνται κάθε 
έτος στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, µε 
καταληκτική ηµεροµηνία ανάρτησης 
την 1η Μαρτίου του έτους αναφοράς 
των ερωτηµατολογίων. 

1. Τα ερωτηµατολόγια 
παρακολούθησης της αγοράς, οι 
οδηγίες υποβολής, οι οδηγίες 
συµπλήρωσης ανά ερωτηµατολόγιο 
και το ετήσιο χρονοδιάγραµµα 
υποβολών τους είναι αναρτηµένα 
στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. 
Ενδεχόµενες τροποποιήσεις 
αναρτούνται κάθε έτος, µε 
καταληκτική ηµεροµηνία ανάρτησης 
την 31η Ιανουαρίου του έτους 
αναφοράς των ερωτηµατολογίων. 
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3. Κατά τη διάρκεια του έτους και πριν 
την 20η ∆εκεµβρίου, η ΕΕΤΤ, δια της 
∆ιεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, 
προβαίνει σε ενηµέρωση των 
παρόχων µε ανακοίνωση για τις 
προβλεπόµενες τροποποιήσεις σε 
ερωτηµατολόγια, οδηγίες 
συµπλήρωσης και υποβολής καθώς 
και του χρονοδιαγράµµατος 
υποβολών, οι οποίες θα ισχύσουν 
στο επόµενο έτος. Η ανακοίνωση 
καλεί τους παρόχους να καταθέσουν 
τις απόψεις τους και τις τυχόν 
προτάσεις τους µε καταληκτική 
ηµεροµηνία την τελευταία εργάσιµη 
ηµέρα του επόµενου µήνα. 

3. Κατά τη διάρκεια του έτους και πριν 
την 15η Οκτωβρίου, η ΕΕΤΤ, δια της 
∆ιεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, 
προβαίνει σε ενηµέρωση των 
παρόχων µε ανακοίνωση για τις 
προβλεπόµενες τροποποιήσεις σε 
ερωτηµατολόγια, οδηγίες 
συµπλήρωσης και υποβολής καθώς 
και του χρονοδιαγράµµατος 
υποβολών, οι οποίες θα ισχύσουν 
στο επόµενο έτος. Η ανακοίνωση 
καλεί τους παρόχους να καταθέσουν 
τις απόψεις τους και τις τυχόν 
προτάσεις τους µε καταληκτική 
ηµεροµηνία την τελευταία εργάσιµη 
ηµέρα του επόµενου µήνα. 

6. Μετά την υποβολή των απόψεων ή 
και προτάσεων των παρόχων, 
ανακοινώνονται οι τροποποιήσεις 
που υιοθετούνται. Όλες οι 
τροποποιήσεις στα ερωτηµατολόγια 
παρακολούθησης της αγοράς, στις 
οδηγίες συµπλήρωσης και υποβολής 
και στο ετήσιο χρονοδιάγραµµα 
υποβολών τους ολοκληρώνονται έως 
την καταληκτική ηµεροµηνία της 1ης 
Μαρτίου. 

6. Μετά την υποβολή των απόψεων ή 
και προτάσεων των παρόχων, 
ανακοινώνονται οι τροποποιήσεις 
που υιοθετούνται. Όλες οι 
τροποποιήσεις στα ερωτηµατολόγια 
παρακολούθησης της αγοράς, στις 
οδηγίες συµπλήρωσης και υποβολής 
και στο ετήσιο χρονοδιάγραµµα 
υποβολών τους ολοκληρώνονται έως 
την καταληκτική ηµεροµηνία της 31ης 
Ιανουαρίου. 

 

Παρατήρηση 20: Επί της τροποποίησης της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

υποβολής ερωτηµατολογίων 

20) Ένας συµµετέχων προτείνει να καθορισθεί η καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των ερωτηµατολογίων, ώστε να γνωρίζουν οι υπόχρεοι πάροχοι το 

χρονοδιάγραµµα υποβολής των ερωτηµατολογίων και να µην αιφνιδιάζονται κάθε 

έτος ως προς αυτό. 

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Οι καταληκτικές προθεσµίες υποβολής των ερωτηµατολογίων ορίζονται µε 

σαφήνεια και είναι διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του υπό διαβούλευση Κανονισµού. 

Ενδεχόµενες τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραµµα υποβολής εντάσσονται στη 

διαδικασία τροποποιήσεων, όπως ρητά προβλέπεται στο Άρθρο 6 του υπό 

διαβούλευση Κανονισµού.  
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Παρατήρηση 21: ∆ηµόσια διαβούλευση επί των τροποποιήσεων των 

ερωτηµατολογίων 

21) Ένας πάροχος θεωρεί τη διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης, ως 

απαραίτητο στοιχείο διαφάνειας και ουσιαστικού διαλόγου µε τους φορείς της 

αγοράς. 

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Η ΕΕΤΤ κρίνει ότι η προτεινόµενη διαδικασία επικοινωνίας µε τους παρόχους 

επαρκεί για τη διαδικασία τροποποίησης των ερωτηµατολογίων και δεν κρίνει 

αναγκαία τη διεξαγωγή δηµόσιας διαβούλευσης. 

 

2.2 Επί των ερωτηµατολογίων, των περιεχοµένων τους και των 

χρονοδιαγραµµάτων υποβολής στοιχείων 

Παρατηρήσεις 22-23: Προσθήκη ερωτηµατολογίων στο πεδίο εφαρµογής 

του υπό διαβούλευση Κανονισµού 

22) Ένας συµµετέχων προτείνει στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού να 

συµπεριληφθούν επίσης και οι αναφορές που αφορούν την συνδροµητική βάση 

των λιανικών προγραµµάτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που 

αποστέλλονται στην ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο του Κανονισµού για το Παρατηρητήριο 

τιµών 

 

23) Ο ίδιος συµµετέχων προτείνει στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού να 

συµπεριληφθούν επίσης και οι εκθέσεις επέκτασης και εκσυγχρονισµού δικτύων. 

Παράλληλα τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης του περιεχοµένου της έκθεσης 

επέκτασης και εκσυγχρονισµού δικτύων, προκειµένου να ανταποκρίνεται τόσο 

στις εξελίξεις της αγοράς όσο και στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας συλλογής 

και επεξεργασίας των στοιχείων από τους παρόχους 

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Η υποβολή στοιχείων στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Τιµών διέπεται από τον 

Κανονισµό «Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Συστήµατος Παρακολούθησης 

Τιµών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ελληνική αγορά», Απόφαση 

ΕΕΤΤ 664/11Β, ΦΕΚ 2973/Β/2012. 

Επίσης, οι Εκθέσεις επέκτασης και εκσυγχρονισµού δικτύων διέπονται από τις υπ’ 

αριθµόν 448/190/21-8-2007, 448/196/21-8-2007 και 448/204/21-8-2007 

Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 
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Παρατηρήσεις 24-26: Αιτήµατα για διευκρινίσεις 

24) Ένας συµµετέχων ζητάει διευκρινίσεις για το ερωτηµατολόγιο ∆ιασύνδεσης, 

ειδικά όσον αφορά τη διάκριση µεταξύ ρυθµιζόµενων τελών τερµατισµού και µη 

ρυθµιζόµενων τελών που αφορούν τη δεσµοποιηµένη διαβίβαση κατά τον 

τερµατισµό κλήσεων καθώς και όσον αφορά τη διεθνή κίνηση προς και από 

χώρες EEU & ΝΟΝ EEU (που έχουν διαφορετικό τέλος τερµατισµού). 

 

25) Ένας συµµετέχων προτείνει στο πεδίο «Κάλυψη δικτύων σταθερών 

επικοινωνιών» του ερωτηµατολογίου 7 «Κάλυψη και Χωρητικότητα» να 

υπολογίζεται η δυνατότητα εκάστου παρόχου σε πλήθος γραµµών ανά 

Περιφέρεια και όχι η πληθυσµιακή κάλυψη, δεδοµένου ότι δεν είναι γνωστός και 

κοινός για όλους ο παρονοµαστής του κλάσµατος που θα χρησιµοποιηθεί για την 

υπολογισµό της κάλυψης. 

 

26) Ένας συµµετέχων αναφέρεται στις οδηγίες για το πεδίο «Χωρητικότητα 

διεθνών κυκλωµάτων σε χρήση» του ερωτηµατολογίου «7 - Κάλυψη και 

Χωρητικότητα». Συµφωνεί µε τη χρήση του σχετικού ορισµού της ITU και 

προτείνει κατά τον υπολογισµό του στοιχείου αυτού, σύµφωνα µε τον ορισµό, τα 

MΒytes να γίνουν αρχικά Mbits (*8) και µετά να διαιρεθούν µε τον συνολικό 

αριθµό δευτερολέπτων του αντίστοιχου έτους (ώστε η µέτρηση να δώσει Mbps 

που είναι το ζητούµενο).   

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Τα σχόλια αυτά θα εξετασθούν κατά την αναθεώρηση των ερωτηµατολογίων για 

το 2017, σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του Άρθρου 7 του υπό 

διαβούλευση Κανονισµού.  

Επισηµαίνεται ότι τα σχόλια αυτά δεν επηρεάζουν τον υπό διαβούλευση 

Κανονισµό. 

 

Παρατηρήσεις 27-31: Χρονοδιάγραµµα υποβολής στοιχείων 

27) Ένας συµµετέχων θεωρεί ότι τα µεγάλα χρονικά διαστήµατα αναφοράς των 

ερωτηµατολογίων είναι κρίσιµος παράγοντας για τη µείωση του σχετικού φόρτου. 

Επίσης διατυπώνει την άποψη ότι η εναρµόνιση των ηµεροµηνιών υποβολής των 

ερωτηµατολογίων θα βοηθούσε τις υπόχρεες επιχειρήσεις στην ευχερέστερη 

παρακολούθηση των σχετικών προθεσµιών. 

 

28) Ένας συµµετέχων σχολιάζει τις προθεσµίες υποβολής στοιχείων και θεωρεί 

ότι η ηµεροµηνία υποβολής των στοιχείων θα πρέπει να απέχει από την 

ηµεροµηνία αναφοράς των στοιχείων, ένα εύλογο χρονικό διάστηµα ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι από τα πληροφοριακά συστήµατα έχουν ολοκληρωθεί οι 
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απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου. Προτείνει ως ελάχιστη χρονική απόσταση 

«ασφαλείας» τις 60 ηµέρες. 

 

29) Ένας συµµετέχων προτείνει τις παρακάτω τροποποιήσεις στο τρέχον 

χρονοδιάγραµµα (2016): 

(α) Ερωτηµατολόγιο «01 Οικονοµική Πληροφόρηση», Ενότητα «Οικονοµικά 

Στοιχεία», υποβολή Α εξαµήνου: Επαναφορά της προθεσµίας από 30/9 σε 31/10, 

όπως ίσχυε για τις υποβολές 2015. 

(β) Ερωτηµατολόγιο «05.Συνδυαστικές Υπηρεσίες», υποβολή Α εξαµήνου: 

Επαναφορά της προθεσµίας υποβολής από 31/8 σε 30/11, όπως ίσχυε για τις 

υποβολές 2015. 

(γ) Ερωτηµατολόγιο «03 Σταθερές Επικοινωνίες», υποβολή Α εξαµήνου: 

Επέκταση της προθεσµίας υποβολής από 31/8 σε 30/11 (έναντι 30/10 της 

προθεσµίας που ίσχυε για τις υποβολές 2015), δεδοµένου ότι για λόγους 

αναγκαίων διασταυρώσεων του εν λόγω ερωτηµατολογίου µε το ερωτηµατολόγιο 

«05 Συνδυαστικές Υπηρεσίες» και εξαγωγής ασφαλών αποτελεσµάτων, είναι 

σκόπιµο οι προθεσµίες των δύο αυτών ερωτηµατολογίων να ταυτίζονται.  

(δ) Ερωτηµατολόγιο «06 ∆ιασύνδεση», Ενότητα «∆ιασύνδεση», υποβολή Α 

εξαµήνου: Επέκταση της προθεσµίας από 30/9 σε 30/11 (έναντι 30/10 της 

προθεσµίας που ίσχυε για τις υποβολές 2015). 

 

30) ∆ύο συµµετέχοντες προτείνουν να µην τίθεται ως προθεσµία υποβολής το 

τέλος Αυγούστου, λόγω των θερινών διακοπών. 

 

31) Ένας συµµετέχων προτείνει να µην συµπίπτει η προθεσµία υποβολής µε το 

κλείσιµο του οικονοµικού έτους, λόγω υψηλού φόρτου εργασίας. 

 

Θέση ΕΕΤΤ: 

Τα σχόλια αυτά θα εξετασθούν κατά την αναθεώρηση του χρονοδιαγράµµατος 

υποβολής για το 2017, σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του Άρθρου 7 του 

υπό διαβούλευση Κανονισµού.  

Επισηµαίνεται ότι τα σχόλια αυτά δεν επηρεάζουν τον υπό διαβούλευση 

Κανονισµό. 


