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Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση αφορά στην έκδοση απόφασης για την 

θέσπιση του Κανονισµού για τη Λειτουργία του “Συστήµατος Παρατηρητήριο 

Τιµών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδροµικών Προϊόντων Λιανικής” για τα 

τηλεπικοινωνιακά προϊόντα, σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 66 του ν. 4070/2012 

«Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012).  

 

ΙI. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Με την παρούσα δηµόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δηµοσιεύει τις προτάσεις της 

για την ως άνω ρύθµιση προκειµένου να λάβει απόψεις και σχόλια από όλους 

τους ενδιαφερόµενους φορείς. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να 

υποβάλλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή αναφορά σε συγκεκριµένα  άρθρα 

ή στις παραγράφους του Κανονισµού.   

 

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση διαρκεί από την 1
η
Ιουνίου µέχρι και τις 14 

Ιουλίου. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύµως, στην ελληνική 

γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή όχι αργότερα από την 14
η
 

Ιουλίου και ώρα 13:00 µµ. Τυχόν ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν 

υπόψη. Οι απαντήσεις θα δηµοσιευθούν αυτούσιες και επωνύµως. Σε 

περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά στοιχεία αυτά πρέπει να 

τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, προκειµένου να µην δηµοσιευθούν.   

 

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

«∆ηµόσια ∆ιαβούλευση σχετικά µε το Σχέδιο Κανονισµού για τη 

Λειτουργία του “Συστήµατος Παρατηρητήριο Τιµών Τηλεπικοινωνιακών 

και Ταχυδροµικών Προϊόντων Λιανικής” για τα τηλεπικοινωνιακά 

προϊόντα» 

 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι  

Αττική  

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : paratiritirio_telecom@eett.gr. 

 

Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται 

από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, 

οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου στη διεύθυνση:  paratiritirio_telecom@eett.gr. 

 

Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο της 

ρύθµισης που θα επακολουθήσει. 
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ΠΡΟΤΕΙΝOΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

«Κανονισµός Λειτουργίας του “Συστήµατος Παρατηρητήριο Τιµών 

Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδροµικών Προϊόντων Λιανικής” για τα 

τηλεπικοινωνιακά προϊόντα» 

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), 

Έχοντας υπόψη : 

 

α. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10−04−2012) 

και ιδίως τα άρθρα 12 στοιχ. ιβ και µγ, 17, 66, καθώς και το Παράρτηµα IV 

αυτού,  

 

β. Τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση 

εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του 

ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού 

∆ιαγωνισµού Ε.Σ.∆.∆.Α. και άλλες διατάξεις» 

 

γ. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ 676/41/20-12-2012 «Κανονισµός Γενικών Αδειών» 

(ΦΕΚ 298/Β/2013), όπως ισχύει ,  

 

δ. Τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ 

191/Α/16−11−1994), ως  ισχύει,  

 

ε. Την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ 664/11Β/10-9-2012 µε θέµα «Σύσταση και 

έναρξη λειτουργίας Συστήµατος Παρακολούθησης Τιµών Προϊόντων 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ελληνική αγορά» (ΦΕΚ 2973/Β/8-11-2012), 

 

στ. Την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. 375/10/14−2−2006 µε θέµα «Κανονισµός 

∆ιαδικασίας ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/Β/16−03−2006), 
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ζ. Την Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 762/18/2016 " Θέση σε Παραγωγική Λειτουργία του 

Συστήµατος «Παρατηρητήριο Τιµών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδροµικών 

Προϊόντων Λιανικής»" (ΦΕΚ 2369/Β/02-08-2016),  

 

η.  την Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 760/2/2015: «Επικαιροποίηση Συγκριτικής 

αξιολόγησης των εναλλακτικών επιλογών προϊόντων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών για το υπό ανάπτυξη υποσύστηµα του Ηλεκτρονικού 

Παρατηρητηρίου του Συστήµατος Παρακολούθησης Τιµών Προϊόντων 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ κατόπιν ολοκλήρωσης της δηµόσιας 

διαβούλευσης», 

 

θ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν επιβαρύνεται ο κρατικός 

προϋπολογισµός, 

 

ι. την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, 

 

Αποφασίζει: 

 

Εκδίδει τον Κανονισµό για τη Λειτουργία του “Συστήµατος Παρατηρητήριο 

Τιµών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδροµικών Προϊόντων Λιανικής” για τα 

τηλεπικοινωνιακά προϊόντα, οι διατάξεις του οποίου έχουν, ως ακολούθως : 

 

 

Άρθρο 1. Σκοπός/Πεδίο εφαρµογής 

 

Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η περιγραφή των διαδικασιών 

λειτουργίας του Συστήµατος «Παρατηρητήριο Τιµών Τηλεπικοινωνιακών και 

Ταχυδροµικών Προϊόντων Λιανικής» («Σύστηµα»), το οποίο αποτελεί 

επέκταση προηγούµενου συστήµατος, όπως αυτό οριζόταν µε την απόφαση της 

Ε.Ε.Τ.Τ. 664/11Β/10-9-2012 «Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Συστήµατος 

Παρακολούθησης Τιµών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην 

ελληνική αγορά» (ΦΕΚ 2973/Β/8-11-2012). Το Σύστηµα έχει τεθεί σε 

παραγωγική λειτουργία µε την Απόφαση της ΕΕΤΤ 762/18/2016 στις 

12.09.2016.  

 

Άρθρο 2. Ορισµοί 

 

Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, οι όροι που αναφέρονται έχουν 

την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω: 

1. Υπόχρεος πάροχος: η αδειοδοτηµένη από την ΕΕΤΤ εταιρεία, η οποία 

παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τελικούς χρήστες 

µέσω σταθερών ή κινητών δικτύων στην Ελληνική Επικράτεια και ο 
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κύκλος εργασιών της από την πώληση υπηρεσιών λιανικής υπερβαίνει  

τα 10 εκατ. ευρώ ετησίως. 

2. Τρίτος φορέας: ο ιδιώτης ή δηµόσιος φορέας που δύναται να εξάγει τα 

δηµόσια δεδοµένα του Παρατηρητηρίου. 

3.  Προϊόντα: τα βασικά προγράµµατα και τα πρόσθετα πακέτα υπηρεσιών 

του υπόχρεου παρόχου καθώς και οι προσφορές αυτών, τα οποία 

απευθύνονται σε ιδιώτες/οικιακούς πελάτες καθώς και 

επαγγελµατίες/εταιρίες µικρού µεγέθους.  

4. ∆ηµόσια δεδοµένα: Τα στοιχεία τιµοκαταλόγου προϊόντων 

(χαρακτηριστικά και χρεώσεις).  

5. Ιδιωτικά δεδοµένα: Τα στοιχεία χρήσης/ζήτησης προϊόντων των 

υπόχρεων παρόχων, τα οποία καλύπτονται από το επιχειρηµατικό 

απόρρητο.  

6. Αποθετήριο (ηλεκτρονικό): το υποσύστηµα του Συστήµατος, όπου 

εισάγονται µε ενιαία µορφή τα δηµόσια και ιδιωτικά δεδοµένα των 

υπόχρεων παρόχων. 

7. Παρατηρητήριο (ηλεκτρονικό): το υποσύστηµα του Συστήµατος, όπου 

παρουσιάζονται στους τελικούς χρήστες τα δηµόσια δεδοµένα των 

υπόχρεων παρόχων. 

8. Σχήµα αρχείου προϊόντος: Η απεικόνιση µε ενιαία µορφή των στοιχείων 

τιµοκαταλόγου του προϊόντος µέσω συγκεκριµένου συντακτικού και 

µορφολογικού προτύπου.  

9. Μορφότυπος αρχείου προϊόντος: Η σηµασιολογική περιγραφή του 

σχήµατος αρχείου προϊόντος.  

10. Όροι ή φράσεις, που δεν ορίζονται στο παρόν άρθρο και 

χρησιµοποιούνται στην απόφαση, έχουν την έννοια η οποία τους 

αποδίδεται στο Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10−04−2012). 

 

 

Άρθρο 3. Γενικές αρχές λειτουργίας/Υποχρεώσεις παρόχων 

 

1. Κάθε υπόχρεος πάροχος οφείλει να εισάγει και να ενηµερώνει τα 

δηµόσια δεδοµένα στο Αποθετήριο, ώστε να αποτυπώνονται οι 

τιµοκατάλογοι για τα εµπορικά και µη, διαθέσιµα προϊόντα, όπως 

ισχύουν, καθώς και τα ιδιωτικά δεδοµένα αυτών. 

2. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστηµα που το Σύστηµα 

βρίσκεται σε λειτουργία και όσο ο πάροχος πληροί τα χαρακτηριστικά 

του υπόχρεου (παρόχου). Σε περίπτωση µεταβολής/παύσης 

δραστηριότητας του υπόχρεου παρόχου, τροποποιείται/παύει η 
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υποχρέωση εισαγωγής/ενηµέρωσης δεδοµένων, ύστερα από σχετική 

ενηµέρωση της ΕΕΤΤ. 

3. Κάθε νεοεισερχόµενος πάροχος καθίσταται υπόχρεος, εφόσον υπερβεί 

το προκαθορισµένο µέγεθος του κύκλου εργασιών σε µία εταιρική 

χρήση από την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε 

τελικούς χρήστες. Ο πάροχος οφείλει να συµµορφωθεί µε τις 

υποχρεώσεις της παρούσας Απόφασης, εντός ενός µηνός από τη λήξη 

της συγκεκριµένης εταιρικής χρήσης.  

4. Ένας πάροχος που πληροί τις προδιαγραφές του υπόχρεου παρόχου, 

πλην αυτής του ορίου κύκλου εργασιών, δύναται να εφαρµόσει την 

παρούσα Απόφαση µετά από ενηµέρωση της ΕΕΤΤ.  

 

 

Άρθρο 4. Πρόσβαση στο Σύστηµα 

 

1. Η πρόσβαση στο Σύστηµα για τον υπόχρεο πάροχο πραγµατοποιείται µε 

τη χρήση διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).  

2. Ο υπόχρεος πάροχος ορίζει τον «∆ιαχειριστή παρόχου» ως υπεύθυνο 

για την διαχείριση των διαπιστευτηρίων των απλών χρηστών παρόχου. 

Για τον σκοπό αυτό, συµπληρώνει στην ιστοσελίδα του 

Παρατηρητηρίου την ηλεκτρονική φόρµα «Εγγραφή Χρήστη» καθώς 

και την «∆ήλωση διαχειριστή», την οποία αποστέλλει έντυπα στην 

ΕΕΤΤ. Με την παραλαβή αυτής, η ΕΕΤΤ προχωρά στην ενεργοποίηση 

του λογαριασµού του διαχειριστή παρόχου. 

3. Οι απλοί χρήστες παρόχου εγγράφονται µέσω ηλεκτρονικής φόρµας 

«Εγγραφή χρήστη». Η ενεργοποίηση/απενεργοποίησή τους 

πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο από τον διαχειριστή παρόχου.  

4. Ο διαχειριστής παρόχου καθώς και οι χρήστες παρόχου οφείλουν να 

λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ασφάλειας και να µην γνωστοποιούν τα 

προσωπικά τους διαπιστευτήρια σε τρίτους και γενικά να µεριµνούν για 

τη προστασία τους. Κατά τη σύνδεση του στο Σύστηµα, ο εκάστοτε 

χρήστης αναγνωρίζει ότι η υποβολή των διαπιστευτηρίων του 

πιστοποιεί την ταυτότητα του και υποχρεούται να ενεργεί µε τη δέουσα 

επιµέλεια.  

5. Η ΕΕΤΤ δεν φέρει ουδεµία ευθύνη σε περίπτωση ζηµίας από µη 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση τρίτου, µε οποιονδήποτε τρόπο στα 

διαπιστευτήριά χρήστη, έναντι του χρήστη, του νοµικού ή φυσικού 

προσώπου επ’ ονόµατι του οποίου ο χρήστης ως κάτοχος των εν λόγω 

διαπιστευτηρίων, χρησιµοποιεί το Σύστηµα.  
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6. Κάθε τρίτος φορέας που επιθυµεί να εξάγει δηµόσια δεδοµένα από το 

Σύστηµα, πρέπει να προχωρήσει σε ηλεκτρονική δηµιουργία 

λογαριασµού ως τρίτος φορέας, µέσω της ιστοσελίδας του 

Παρατηρητηρίου.   

 

 

Άρθρο 5. Αποθετήριο: Εισαγωγή/Ενηµέρωση στοιχείων  

 

1. Ο υπόχρεος πάροχος οφείλει να εισάγει/ενηµερώνει το Αποθετήριο µε 

τα δηµόσια δεδοµένα εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 

ηµεροµηνία εµπορικής διάθεσης νέου ή µεταβολής υφιστάµενου, -

εµπορικά και µη-, διαθέσιµου προϊόντος.     

2. Η ενηµέρωση των ιδιωτικών δεδοµένων που αφορούν σε αριθµό 

συνδροµητών για τα βασικά προϊόντα και ενεργοποιήσεων για τα 

πρόσθετα προϊόντα πραγµατοποιείται δύο (2) φορές τον χρόνο, για τις 

ηµεροµηνίες αναφοράς, 31
η
  ∆εκεµβρίου και 30

η
  Ιουνίου, µε προθεσµία 

καταχώρισης ένα (1) µήνα µετά το πέρας αυτών. Η ενηµέρωση των 

ιδιωτικών δεδοµένων, τα οποία αφορούν σε στοιχεία πλήθους και 

διάρκειας κλήσεων προς εθνικούς σταθερούς και κινητούς αριθµούς 

καθώς και δεδοµένα χρήσης ευρυζωνικής πρόσβασης πραγµατοποιείται 

εφάπαξ ετησίως στη λήξη του ηµερολογιακού έτους (31 ∆εκεµβρίου), 

µε προθεσµία καταχώρισης ένα (1) µήνα µετά το πέρας της 

ηµεροµηνίας αυτής. 

3. Η υποχρέωση ενηµέρωσης των ιδιωτικών δεδοµένων για µη εµπορικά 

διαθέσιµο προϊόν, υπάρχει εφόσον υφίστανται ενεργοί συνδροµητές στο 

προϊόν αυτό. 

4. Ο υπόχρεος πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα δεδοµένα που 

εισάγει/ενηµερώνει στο Αποθετήριο. Σε περίπτωση ανάγκης 

διευκρινίσεων κατά την εισαγωγή/ενηµέρωση δεδοµένων από τον 

υπόχρεο πάροχο, αποτελεί ευθύνη του παρόχου να αιτηθεί 

διευκρινίσεων από την ΕΕΤΤ, η οποία οφείλει να απαντήσει εντός δέκα 

(10) εργασίµων ηµερών από τη λήψη του αιτήµατος. 

 

 

Άρθρο 6. Παρατηρητήριο: Εισαγωγή ανακοινώσεων υπόχρεων 

παρόχων 

 

1. Στην περίπτωση τροποποίησης των τιµοκαταλόγων υφιστάµενων 

προϊόντων (εµπορικά διαθέσιµων ή µη), ο υπόχρεος πάροχος οφείλει να 

εισάγει τις σχετικές ανακοινώσεις στην ενότητα «Ανακοινώσεις 

παρόχων» του Παρατηρητηρίου, ένα (1) µήνα πριν τη θέση σε ισχύ των 

τροποποιηµένων τιµοκαταλόγων. Ο πάροχος, αφού εισέλθει στο 
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Παρατηρητήριο κάνοντας χρήση των διαπιστευτηρίων του, καταχωρεί 

τα παρακάτω στοιχεία για κάθε ανακοίνωση: 

• Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: η ηµεροµηνία από την οποία θα 

αρχίσει να ισχύει η τροποποίηση.  

• Περιγραφή τροποποίησης: το πεδίο κειµένου που περιέχει 

σαφή περιγραφή της τροποποίησης των χαρακτηριστικών ή 

χρεώσεων  τιµοκαταλόγου. 

• Προϊόντα: η αναγραφή των προϊόντων, τα οποία αφορά η 

ανωτέρω ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης.  

• Σύνδεσµος ανακοίνωσης: ο διαδικτυακός σύνδεσµος της 

ανακοίνωσης στον ιστότοπο του παρόχου που αναφέρεται 

στην συγκεκριµένη τροποποίηση. 

2. Στην περίπτωση εµπορικής διάθεσης νέων προϊόντων, ο υπόχρεος 

πάροχος οφείλει να εισάγει τις σχετικές ανακοινώσεις στην ενότητα 

«Ανακοινώσεις παρόχων» του Παρατηρητηρίου, εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία εµπορικής διάθεσης των νέων 

προϊόντων.  Ο πάροχος, αφού εισέλθει στο Παρατηρητήριο κάνοντας 

χρήση των διαπιστευτηρίων του, καταχωρεί τα παρακάτω στοιχεία για 

κάθε ανακοίνωση: 

• Ηµεροµηνία εµπορικής διάθεσης: η ηµεροµηνία έναρξης της 

εµπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων.   

• Προϊόντα: η αναγραφή των προϊόντων, τα οποία αφορά η  

ανωτέρω ηµεροµηνία εµπορικής διάθεσης.  

• Σύνδεσµος ανακοίνωσης: ο διαδικτυακός σύνδεσµος της 

ανακοίνωσης στον ιστότοπο του παρόχου που αναφέρεται 

στην συγκεκριµένη εµπορική διάθεση. 

 

 

Άρθρο 7. Τροποποίηση µορφότυπου και σχήµατος 

 

1. Τα σχήµατα αρχείων στοιχείων και ο µορφότυπος για την απεικόνιση 

των στοιχείων των τιµοκαταλόγων των προϊόντων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών λιανικής βρίσκονται αναρτηµένα στο Αποθετήριο. 

2. Ο υπόχρεος πάροχος δύναται να αποστέλλει καθ’ όλη την διάρκεια του 

έτους στην ΕΕΤΤ αιτιολογηµένες προτάσεις για ενηµέρωση των 

ισχυόντων σχηµάτων και µορφοτύπου. Οι προτάσεις υποβάλλονται 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση 

paratiritirio_telecom@eett.gr. Η ΕΕΤΤ δύναται να ενηµερώνει τα 

στοιχεία των σχηµάτων αρχείων στοιχείων τιµοκαταλόγων και του 

µορφοτύπου στο τέλος Απριλίου και Οκτωβρίου κάθε έτους, κατόπιν 
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ανακοίνωσης προ εξήντα ηµερών (60) στον ιστότοπό της. Στην 

ανακοίνωση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. θα επισηµαίνει τις τροποποιήσεις.  

 

 

Άρθρο 8. Έλεγχοι της ΕΕΤΤ και αδυναµία συµµόρφωσης – 

κυρώσεις 

Η ΕΕΤΤ διενεργεί ελέγχους για την διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας 

του συστήµατος. Στην περίπτωση διαπίστωσης πληµµελούς 

ενηµέρωσης του Παρατηρητηρίου ή/και του Αποθετηρίου από τον 

υπόχρεο πάροχο που µπορεί να συνίσταται σε εντοπισµό  

• χρονικής ασυνέπειας στην δηµοσίευση ανακοίνωσης στο 

Παρατηρητήριο,   

• ανακοινώσεων που δεν είναι ταυτόσηµες µε τις αντίστοιχες 

ανακοινώσεις στον ιστότοπο του παρόχου καθώς και  

• χρονικής ασυνέπειας στην καταχώρηση της τροποποίησης/ 

εισαγωγής πακέτου στο Αποθετήριο,  

• σφαλµάτων στις καταχωρήσεις του Αποθετηρίου, τα οποία 

προέρχονται από ασυνέπεια µε βάση τον τιµοκατάλογο του 

παρόχου,  

η ΕΕΤΤ αποστέλλει στον υπόχρεο πάροχο τις διορθώσεις που οφείλει 

να πραγµατοποιήσει στο Σύστηµα. Η αποκατάσταση των σφαλµάτων 

πρέπει να πραγµατοποιείται εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 

ειδοποίηση της ΕΕΤΤ.    

Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην 

παρούσα απόφαση επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε το 

άρθρο 77 του Ν. 4070/2012. 

 

 

 

Άρθρο 9.  Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται σε επιµέρους 

διατάξεις αυτής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

1. Συµφωνείτε µε τις προτεινόµενες γενικές αρχές λειτουργίας/υποχρεώσεις 

παρόχων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 

 

2. Συµφωνείτε µε τις προτεινόµενες διαδικασίες για την εισαγωγή/ενηµέρωση 

στοιχείων από τους υπόχρεους παρόχους στο υποσύστηµα του αποθετηρίου 

όπως περιγράφονται στο άρθρο 5; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 

 

3. Συµφωνείτε µε τις προτεινόµενες διαδικασίες για την εισαγωγή των 

ανακοινώσεων στο υποσύστηµα του παρατηρητηρίου όπως περιγράφονται 

στο άρθρο 6; Αιτιολογήστε την άποψή σας. 

 

4. Υπάρχουν λοιπές παρατηρήσεις σχετικά µε τα θέµατα που αναπτύχθηκαν 

στην παρούσα διαβούλευση;  

 

 

 

 

 


