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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για 
κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τρά-
πεζας «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» συνολικού πο-
σού 1.000.000.000 ευρώ.

2 Κανονισμός διαδικασίας τακτικής συλλογής στοι-
χείων για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
στην Ελλάδα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/89664/0025 (1)
  Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για 

κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τρά-

πεζας «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» συνολικού πο-

σού 1.000.000.000 ευρώ. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄).
(β) του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄)
(γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

(δ) του Π.δ. 185/6-10-2009 «Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί-
ας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009).

(ε) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Β/23-9-2015).

στ) την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β/
9-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρ-

μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Χουλιαράκη».

2. Την υπ' αρ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της 
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» 
(ΦΕΚ 2471 Β΄) και την τροποποιητική αυτής απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 5209/Β.237/3-2-2012.

3. Την υπ' αρ. 2/5121/0025/26.1.2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/
2008 εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστω-
τικά ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄).

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).

5. Το υπ' αριθμ. 2139/2-12-2008 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ-
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι-
οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος 
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της 
οικονομίας.

6. Την με αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000996ΕΞ2016/6-7-2016 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προ-
γράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με τον 
Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 2109/Β/8-7-2016) για την παράταση 
του προγράμματος μέχρι 31/12/2016.

7. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001415ΕΞ2016/Χ.Π.1947/
6-10-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για 
την κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 3229/Β/7-10-2016).

8. Τα αριθμ. 29/25-10-16 και από 18/10/2016 έγγραφα 
της «EUROBANK ERGASIAS A.E.

9. Την υπ' αριθμ. 30/17-11-16 εισήγηση της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

10. Την υπ' αριθμ. 23/24-11-2016 απόφαση Διυπουρ-
γικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995.

11. Την υπ' αριθμ. 2/25847/0025/18-4-2016 Απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1217/
Β/26-4-2016), αποφασίζει:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς 
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως της 
τράπεζας με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS A.E.» 
ονομαστικής αξίας 1.000.000.000 ευρώ και διάρκειας έξι 
(6) μηνών, η οποία συνιστά μερική ανανέωση του τίτλου με 
ISIN XS 1397978179, ονομαστικής αξίας 1.500.000.000 €, 
διάρκειας επτά (7) μηνών και λήξεως περί την 18/11/2016, 
βάσει της υπ' αριθμ. 2/25847/0025/18-4-2016 απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τα 
κείμενα της εγγύησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 
που ακολουθούν:

(Α) Ελληνικό κείμενο:
ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το Ελ-

ληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία 
Υπογραφής.

Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και 
δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οι-
κονομικών με την υπ' αρ. 2/5121/0025/26-01-2009 
απόφαση του, βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 
(οι οποίοι, μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέ-
σεως και ανέκκλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
της Οφειλής υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα 
ορίζονται στους Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι 
ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας Πράξης Εγγύησης.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω-

νυμία «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και έδρα 
στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8.

Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέου-
σα από την κατά το Ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 
23/11/2016, ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστι-
κής αξίας 1.000.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
Προγράμματος (Programme) με ημερομηνία 4/2/2009 
και τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί 
την 23/11/2016, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ 
άλλων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: 10.000 
ανώνυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολο-
γίας: 100.000 ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο Euribor 
3 μηνών συν περιθώριο 7,5% ετησίως, (δ) ημερομηνία 
λήξης: περί την 23/5/2017 και (ε) αρ. ISIN XS 1525407109.

Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 24 Νοεμβρίου 
2016.

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πράξη 
από τον Υπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του Ελ-
ληνικού Δημοσίου.

(Β) Αγγλικό κείμενο:
DEED OF GUARANTEE
THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the 

Execution Date specified below by The Hellenic Republic.
The Guarantee Terms as issued and published by the 

Minister of Economy and Finance by means of Decision 
No. 2/5121/0025/26-01-2009, under Article 2 of Law 
3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional 
and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of 
the Debt Obligations in favour of the Beneficiaries as 
defined therein) shall be deemed to be incorporated in 
and form part of this Deed of Guarantee as if the same 
had been set out herein.

For the purposes of this Deed of Guarantee:
Credit Institution means EUROBANK ERGASIAS S.A. 

with registered office at 8 Othonos Street, Athens.
Debt Obligations means any obligation arising from 

an issue, under law 3156/2003, on or about 23/11/2016, 
of bonds of an aggregate amount of euro 1,000,000,000 
pursuant to the provisions of a programme established on 
4/2/2009 and Final Terms dated on or about 23/11/2016 
including, inter alia the following: (a) number and form 
of bonds : 10,000 bearer bonds; (b) denomination: euro 
100,000; (c) interest rate: floating rate 3 month EURIBOR 
plus 7.5% per annum; (d) maturity date: on or about 
23/5/2017; (e) ISIN code XS 1525407109.

Execution Date means 24 November 2016.
This Deed of Guarantee is executed as a deed by the 

Minister of Finance on behalf of The Hellenic Republic.
II. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο 

Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα 
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 5209/
Β.237/3-2-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και το υπ' αριθμ. 30/17-11-16 έγγραφο της Τράπεζας της 
Ελλάδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 115 μονά-
δες βάσης (ACT/ACT).

III. To κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω-
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται 
να ανέλθει στο ποσό των 1.000.000.000 ευρώ πλέον των 
προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογι-
ακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, 
το ακριβές ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 786/03Β (2)
    Κανονισμός διαδικασίας τακτικής συλλογής στοι-

χείων για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινω νιών 

στην Ελλάδα.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

  Έχοντας υπόψη :
α. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρο-

νικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012), ιδίως τα άρθρα 
12 και 38 αυτού,

β. την απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 676/41/20-12-2012 «Κανο-
νισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 298/Β/14-2-2013), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με τις αποφάσεις 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 693/12/4-6-2013 (ΦΕΚ 1529/Β/21-6-2013), 
ΑΠ 701/64/23/12/2013 (ΦΕΚ 179/Β/31-1-2014) και ΑΠ 
721/0060/12-6-2014 (ΦΕΚ 1786/Β/30-6-2014),

γ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006 «Κανο-
νισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/
Β/2006),
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δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006 «Διεξα-
γωγή Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Κανονισμού 
για την διαδικασία τακτικής συλλογής στοιχείων για την 
Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ελλάδα»,

ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 786/ 03Α/10-11-2016 
«Θέσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοι-
νωνιακών παροχών επί της από 4.7.2016 διεξαχθείσας 
Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με το Σχέ-
διο Κανονισμού, για την διαδικασία τακτικής συλλογής 
στοιχείων για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
στην Ελλάδα»,

στ. το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού ούτε εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,

ζ. την με αριθμ. 31020/Φ.600/4-11-2016 εισήγηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ και ύστερα από προφο-
ρική εισήγηση του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ Ν. Παπαου-
λάκη, αποφασίζει:

Εκδίδει τον Κανονισμό για την διαδικασία τακτικής 
συλλογής στοιχείων για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών στην Ελλάδα, οι διατάξεις του οποίου έχουν, 
ως ακολούθως :

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού ορίζονται:
α) "Αδειοδοτημένος πάροχος": Κάθε εταιρεία ή φυσικό 

πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένη/ο στο Μητρώο Παρο-
χών Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
της ΕΕΤΤ.

β) "Αγορά δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών": Νοείται η αγορά δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ορίζεται στο Ν. 4070/
2012, Άρθρο 2.

γ) "Στοιχεία": Δεδομένα που σχετίζονται με την αγο-
ρά δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στην Ελλάδα.

δ) "Υποβολή στοιχείων": Η παροχή Στοιχείων από τους 
Υπόχρεους Παρόχους στην ΕΕΤΤ μέσω των προκαθορι-
σμένων ερωτηματολογίων που αποτελούν αντικείμενο 
του παρόντος Κανονισμού.

ε) "Οδηγίες συμπλήρωσης": Το βοηθητικό αρχείο που 
συνοδεύει το κάθε ερωτηματολόγιο και περιέχει τους 
αναγκαίους ορισμούς, διευκρινίσεις και οδηγίες συμπλή-
ρωσης του ερωτηματολογίου.

στ) "Οδηγίες υποβολής": Το βοηθητικό αρχείο που πε-
ριλαμβάνει γενικές οδηγίες που αφορούν τη διαδικασία 
και τον τρόπο υποβολής για όλα τα ερωτηματολόγια.

ζ) "Ερωτηματολόγια παρακολούθησης της αγοράς": Τα 
προκαθορισμένα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιεί η 
ΕΕΤΤ για την συλλογή στοιχείων στο πλαίσιο του παρό-
ντος κανονισμού και τα οποία διαθέτει μόνο ηλεκτρονικά 
στο δικτυακό της τόπο.

Άρθρο 2
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο κα-
θορισμός του πλαισίου τακτικής υποβολής στοιχείων 
που απεικονίζουν την κατάσταση της αγοράς δικτύων 

και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα 
(εφεξής «Αγορά») από τους Υπόχρεους Παρόχους στην 
ΕΕΤΤ μέσω των ερωτηματολογίων παρακολούθησης της 
αγοράς.

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 Επικοινω-
νιών, η οποία αναρτάται στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.

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

Άρθρο 3 
Υπόχρεοι πάροχοι

1. Κάθε έτος, υπόχρεοι πάροχοι υποβολής στοιχείων 
μέσω των ερωτηματολογίων παρακολούθησης της αγο-
ράς είναι όλοι οι αδειοδοτημένοι πάροχοι των οποίων 
ο κύκλος εργασιών, από δραστηριότητες, για τις οποίες 
έχουν αδειοδοτηθεί από την ΕΕΤΤ, υπερβαίνει για το συ-
γκεκριμένο έτος τις €150.000.

2. Κάθε υπόχρεος πάροχος οφείλει να συμπληρώνει 
όλα τα ερωτηματολόγια παρακολούθησης της αγοράς 
που άπτονται των δραστηριοτήτων του κατά το έτος 
αναφοράς των ερωτηματολογίων.

Άρθρο 4
Λόγοι Συλλογής στοιχείων αγοράς

Η συλλογή στοιχείων της αγοράς μέσω των ερωτημα-
τολογίων παρακολούθησης της αγοράς γίνεται για τους 
παρακάτω λόγους :

α) Για την τήρηση αρχείου με τα στοιχεία που αποτυ-
πώνουν την εικόνα της Αγοράς, 

β) Για τον καθορισμό και την ανάλυση των σχετικών, 
επιμέρους αγορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/
2012. 

γ) Για την παραγωγή στατιστικών δεικτών για την πο-
ρεία της Αγοράς, 

δ) Στο πλαίσιο της συνεργασίας και ανταλλαγής πληρο-
φοριών με τις δημόσιες αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4070/2012. 

ε) Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές άλλων κρατών 
μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/
2012.

στ) Για την υποβολή στατιστικών στοιχείων σχετικά με 
την πορεία της Αγοράς σε εθνικούς, διακρατικούς και 
διεθνείς φορείς στο πλαίσιο των σχετικών υποχρεώσεων 
της ΕΕΤΤ. 

ζ) Για τη σύνταξη εκθέσεων και αναφορών, οι οποίες 
αφορούν στην πορεία της Αγοράς, 

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, συμπερι-
λαμβανομένης της άσκησης των αρμοδιοτήτων της για 
την εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού.
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Άρθρο 5
Όροι συμπλήρωσης και υποβολής 
των ερωτηματολογίων παρακολούθησης 
της αγοράς

1. Οι υπόχρεοι πάροχοι οφείλουν να αποστέλλουν 
στην ΕΕΤΤ συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια παρακο-
λούθησης της αγοράς που τους αφορούν, λαμβάνοντας 
υπόψη τις οδηγίες υποβολής, τις οδηγίες συμπλήρωσης 
ανά ερωτηματολόγιο και το ετήσιο χρονοδιάγραμμα 
υποβολών.

2. Η υποβολή των ερωτηματολογίων παρακολούθη-
σης της αγοράς γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

3. Η έγκαιρη, ορθή και πλήρης υποβολή των ερωτημα-
τολογίων παρακολούθησης της αγοράς σύμφωνα με τις 
ισχύουσες οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής αποτελεί 
ευθύνη του παρόχου, ο οποίος σε περίπτωση παράβα-
σης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού υπόκειται 
στις κυρώσεις του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012.

4. Για την τροποποίηση, προσθήκη ή διαγραφή υπο-
βληθέντων στοιχείων σε ένα ερωτηματολόγιο, ο υπόχρε-
ος πάροχος θα πρέπει να υποβάλλει επικαιροποιημένη 
έκδοση αυτού και να ενημερώσει ταυτόχρονα την ΕΕΤΤ 
για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

5. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της μορφής ή της 
δομής του ερωτηματολογίου. Υποβολές ερωτηματο-
λογίων με τροποποιημένη μορφή ή δομή θεωρούνται 
άκυρες.

Άρθρο 6
Τροποποιήσεις

1. Τα ερωτηματολόγια παρακολούθησης της αγοράς, 
οι οδηγίες υποβολής, οι οδηγίες συμπλήρωσης ανά ερω-
τηματολόγιο και το ετήσιο χρονοδιάγραμμα υποβολών 
τους είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ. Εν-
δεχόμενες τροποποιήσεις αναρτούνται κάθε έτος, με κα-
ταληκτική ημερομηνία ανάρτησης την 31η Ιανουαρίου 
του έτους αναφοράς των ερωτηματολογίων.

2. Η ΕΕΤΤ, με απόφαση Προέδρου της ΕΕΤΤ ή, εν τη 
απουσία ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού, με απόφαση 
του Αντιπροέδρου του τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινω-
νιών, προβαίνει σε τροποποιήσεις των ερωτηματολο-
γίων, των οδηγιών συμπλήρωσης και υποβολής ή και 
του χρονοδιαγράμματος στις περιπτώσεις που το κρίνει 
αναγκαίο. Προτάσεις για τροποποιήσεις στα ερωτηματο-
λόγια, τις οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής καθώς και 
το χρονοδιαγράμματος υποβολών μπορεί να υποβάλλει 
οποτεδήποτε στην ΕΕΤΤ κάθε υπόχρεος πάροχος.

3. Κατά τη διάρκεια του έτους και μέχρι την 15η Οκτω-
βρίου, η ΕΕΤΤ, δια της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, προ-
βαίνει σε ενημέρωση των παροχών με ανακοίνωση στο 
δικτυακό της τόπο για τις προβλεπόμενες τροποποιήσεις 
σε ερωτηματολόγια, οδηγίες συμπλήρωσης και υποβο-

λής 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 ημερομη-
νία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

4. Οι απαντήσεις με τις απόψεις και τις προτάσεις των 
ενδιαφερομένων υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ελ-
ληνική γλώσσα και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου στη διεύθυνση report@eett.gr. Είναι επώνυμες και 
περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου 
(όνομα και επώνυμο ή επωνυμία της επιχείρησης, διεύ-
θυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 
Απαντήσεις, οι οποίες δεν πληρούν τα παραπάνω κριτή-
ρια, δεν λαμβάνονται υπόψη.

5. Οι ως άνω απαντήσεις του κάθε παρόχου δεν κοινο-
ποιούνται σε άλλους παρόχους, εκτός εάν υπάρχει ρητή 
προς τούτο έγγραφη συναίνεση του.

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

7. Η ΕΕΤΤ τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με τις προτάσεις 
για τροποποιήσεις, τις απαντήσεις των παροχών και τις 
τελικές τροποποιήσεις.

Άρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Τα ερωτηματολόγια παρακολούθησης της αγοράς, 
οι οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής και το χρονο-
διάγραμμα υποβολής για το τρέχον έτος βρίσκονται 
αναρτημένα στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.

2. Τυχόν τροποποιήσεις στα ερωτηματολόγια παρακο-
λούθησης της αγοράς, τις οδηγίες υποβολής, τις οδηγίες 
συμπλήρωσης ανά ερωτηματολόγιο ή το ετήσιο χρο-
νοδιάγραμμα υποβολών τους για το 2017 αναρτούνται 
στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ το αργότερο εντός τριάντα 
ημερών (30) από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κα-
νονισμού.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Νοεμβρίου 2016 

Ο Πρόεδρος 
ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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