
 

Τροποποιήσεις στα ερωτηματολόγια του 2023 συγκριτικά με του 2022 

 

1. Ερωτηματολόγιο 02 (Ευρυζωνική αγορά) 

Διαχωρίστηκαν περαιτέρω οι γραμμές  λιανικών προϊόντων VLU  ανά όνομα παρόχου-

προέλευσης και επικαιροποιήθηκαν τα ονόματα στις καρτέλες των Πελατών –Χονδρικής 

με βάση τις αλλαγές που επήλθαν κατά τη συγχώνευση Wind-Forthnet και της σύστασης 

του νέου παρόχου χονδρικής HOF (Hellenic Open Fiber).  

Αλλαγές στο ερωτηματολόγιο «Ευρυζωνικές γραμμές σταθερής– αγορά λιανικής» 

Έγινε περαιτέρω διαχωρισμός των προϊόντων εικονικής τοπικής αδεσμοποίητης 

πρόσβασης (VLU)  της ενότητας «Α.1.Πληροφόρηση για Ενεργές γραμμές λιανικής 

/Γραμμές που παρέχετε λιανικά» ανά όνομα παρόχου-προέλευσης. Οι επιμέρους 

ερωτήσεις της εν λόγω ενότητας παραμένουν αμετάβλητες. 

Αλλαγές στο ερωτηματολόγιο «Ευρυζωνικές γραμμές σταθερής– αγορά χονδρικής» 

Επικαιροποιήθηκαν και καταργήθηκαν ορισμένα ονόματα των καρτελών  Πελατών 

Χονδρικής. Συγκεκριμένα :  

 

1. Καταργήθηκαν οι καρτέλες Πελατών-Χονδρικής Wind και Forthnet και 

αντικαταστάθηκαν από HOF και NOVA. 

2. Τέθηκε ανενεργή η καρτέλα Πελάτη Χονδρικής CYTA. 

 

1.1 Αλλαγές στις Οδηγίες Συμπλήρωσης 

Με βάση τις παραπάνω αλλαγές, οι οδηγίες συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων 

λιανικής – χονδρικής επικαιροποιήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη : 

1. τη συγχώνευση των εταιρειών Wind και Forthnet και την αντικατάστασή τους 

από την NOVA.  

2. την κατάργηση του παρόχου-πελάτη CYTA 

3. την κατάργηση των Πελάτων-Χονδρικής Forthnet και Wind και την 

αντικατάστασή τους από HOF και NOVA. 

 

2. Ερωτηματολόγια 03 (Σταθερές επικοινωνίες), 06( Διασύνδεση ) και 09(Υπηρεσίες 

Πολυμεσικής) 

Στο σύνολο των ερωτηματολογίων 03,06 και 09: 

1. τέθηκε ανενεργή η καρτέλα Παρόχου  CYTA. 

2. καταργήθηκαν οι καρτέλες των παρόχων Wind και Forthnet και 

αντικαταστάθηκαν από την NOVA. 

 



 

 

2.1 Αλλαγές στις Οδηγίες Συμπλήρωσης 

Οι οδηγίες συμπλήρωσης τροποποιήθηκαν με βάση τις παραπάνω αλλαγές 

(αντικατάσταση/κατάργηση ονομάτων παρόχων όπου γίνεται η σχετική αναφορά). 

3. Ερωτηματολόγιο 08 (Μισθωμένες γραμμές) 

Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στο ερωτηματολόγιο.  

Εντούτοις, κρίνεται απαραίτητη η  συμπλήρωση της νεότερης έκδοσής του  ( Έκδοση 

2023-V01),  αφού στην συγκεκριμένη έχουν συμπεριληφθεί ορισμένοι -μη ορατοί από 

τους παρόχους- βοηθητικοί πίνακες, που διενεργούν «λογικούς ελέγχους» και 

διευκολύνουν την ΕΕΤΤ κατά την  επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων των 

παρόχων. 

 

 


