
 

 

    

 

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις  
Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 

 
 

 
 

2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της 

Προσφοράς Αναφοράς 

Α. Καταρχήν , θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική 

επιλογή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΥΠΔ του 2003, η περίπτωση που 

το σημείο διασύνδεσης βρίσκεται στην άμεση γειτνίαση με τις 

εγκαταστάσεις του ΟΤΕ (Απόσταση της τάξεως των 50 μέτρων), αλλά με 

προσθήκες και βελτιώσεις επί του όρου αυτού, καθώς η εν λόγω 

δυνατότητα επιτρέπει στον πάροχο με ιδία μέσα να αποκτήσει πρόσβαση, 

χωρίς την υποχρέωση επιβάρυνσης με μισθωμένο κύκλωμα. Περαιτέρω 

και με βάση τις κείμενες κανονιστικές διατάξεις οι αδειοδοτημένοι 

πάροχοι δικαιούνται να χρησιμοποιούν ίδια μέσα όπως πχ ασυρματικές 

ζεύξεις, οπτικές ίνες για την επίτευξη της διασύνδεσης. Το παρόν 

Υπόδειγμα δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό των παρόχων οι οποίοι 

συνακόλουθα υποχρεώνονται στη καταβολή αδικαιολόγητων μισθωμάτων 

χωρίς να μπορούν να εκμεταλλεύονται τις δικές τους υποδομές και να 

αξιοποιούν τις δικές τους επενδύσεις. 

Ως εκ τούτου και στο πλαίσιο συγκερασμού των προτεινόμενων αλλαγών 

μέσω της απάντησης του ΣΑΤΠΕ και των διαφοροποιήσεων και 

προτάσεων  της εταιρείας μας, προτείνεται η ακόλουθη επαναδιατύπωση 

του άρθρου 5.1: 

 

 

 



 

 

 

 

 

«5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ  
 
 
5.1 ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 
 
Η διασύνδεση του δικτύου του αδειοδοτημένου παρόχου µε το δίκτυο του ΟΤΕ 
δύναται να υλοποιηθεί, ανάλογα µε την τοποθεσία του φυσικού σημείου διασύνδεσης 
μεταξύ των δύο δικτύων, µε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους. Η επιλογή 
του τρόπου διασύνδεσης ανήκει αποκλειστικά στον αδειοδοτημένο πάροχο, µε την 
επιφύλαξη της παραγράφου 12.6 
 
Α. Το σημείο διασύνδεσης βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του αδειοδοτημένου 
παρόχου. 
Στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενες διατάξεις τερµατισµού και η ζεύξη διασύνδεσης 
εγκαθίστανται από τον ΟΤΕ, κατ’ επιλογή και µε επιβάρυνση του αδειοδοτημένου 
παρόχου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 12.6. 
 
Β. Το σημείο διασύνδεσης βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ. 
Στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενες διατάξεις τερµατισµού εγκαθίστανται από τον 
αδειοδοτημένο πάροχο, µε επιβάρυνση του ιδίου, στον χώρο συνεγκατάστασης και οι 
αναγκαίες υποδομές και η ζεύξη διασύνδεσης εγκαθίσταται από τον ΟΤΕ, κατ’ 
επιλογή και µε επιβάρυνση του αδειοδοτημένου παρόχου με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 12.6. 
 
Γ. Το σημείο διασύνδεσης βρίσκεται στην άμεση γειτνίαση µε τις εγκαταστάσεις 
του ΟΤΕ (απόσταση της τάξεως των 50 μέτρων). 
Στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενες διατάξεις τερµατισµού εγκαθίστανται από τον 
αδειοδοτημένο πάροχο µε επιβάρυνση του ιδίου, και η ζεύξη διασύνδεσης 
εγκαθίσταται από τον ΟΤΕ, κατ’ επιλογή και µε επιβάρυνση του αδειοδοτημένου 
παρόχου με την επιφύλαξη της παραγράφου 12.6. 
Το φυσικό σημείο παρουσίας του αδειοδοτημένου παρόχου μπορεί να είναι: 
 

1. Φυσικός χώρος. 
Στην περίπτωση αυτή η σύνδεση των εγκαταστάσεων του αδειοδοτημένου 
παρόχου με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ΟΤΕ μπορεί να υλοποιηθεί με 
τους ακόλουθους τρόπους: 
 

i. Από τον ΟΤΕ µε επιβάρυνση του αδειοδοτημένου παρόχου. Ο 
ΟΤΕ θα είναι υπεύθυνος για την σύνδεση των εγκαταστάσεων του 
αδειοδοτημένου παρόχου µε τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του Α/Κ 
ΟΤΕ. 

 
ii. Από τον αδειοδοτημένο πάροχο σε συνεργασία με τις τεχνικές 

υπηρεσίες του ΟΤΕ. Ο αδειοδοτημένος πάροχος θα είναι 
υπεύθυνος για την σύνδεση των εγκαταστάσεών του με το σημείο 
οριοθέτησης του δικτύου του με το δίκτυο του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ θα 
υλοποιεί την σύνδεση από το σημείο οριοθέτησης µε τις εσωτερικές 



 

 

εγκαταστάσεις του Α/Κ ΟΤΕ, με επιβάρυνση του αδειοδοτημένου 
παρόχου. 

 
2. Καμπίνα τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (cabinet box).          

Στην περίπτωση αυτή η Καμπίνα τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (cabinet box) 
θα παρέχεται και θα εγκαθίσταται: 
 

i. Από τον ΟΤΕ µε επιβάρυνση του αδειοδοτημένου παρόχου. Ο 
ΟΤΕ θα είναι υπεύθυνος για την σύνδεση των εγκαταστάσεων της 
υπαίθριας καμπίνας µε τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του Α/Κ ΟΤΕ. 

 
ii. Από τον αδειοδοτημένο πάροχο σε συνεργασία με τις τεχνικές 

υπηρεσίες του ΟΤΕ. Ο αδειοδοτημένος πάροχος θα είναι 
υπεύθυνος για την σύνδεση της καμπίνας με το σημείο 
οριοθέτησης του δικτύου του με το δίκτυο του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ θα 
υλοποιεί την σύνδεση από το σημείο οριοθέτησης µε τις εσωτερικές 
εγκαταστάσεις του Α/Κ ΟΤΕ με επιβάρυνση του αδειοδοτημένου 
παρόχου. 

 
 
 

3. Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων – ΦΥΠ. 
Στην περίπτωση αυτή το σημείο διασύνδεσης είναι είτε ο σύνδεσμος καλωδίων 
οπτικών ινών (fibre splice joint), είτε ο σύνδεσμος καλωδίων χαλκού (copper 
cable joint), που βρίσκεται στο ΦΥΠ και το οποίο θα αποτελεί και το σημείο 
οριοθέτησης μεταξύ των δικτύων ΟΤΕ και του αδειοδοτημένου παρόχου. Ο 
αδειοδοτημένος πάροχος θα είναι υπεύθυνος για την σύνδεση των 
εγκαταστάσεών του με το σημείο οριοθέτησης του δικτύου του με το δίκτυο του 
ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ υλοποιεί την σύνδεση από το σημείο οριοθέτησης µε τις 
εσωτερικές εγκαταστάσεις του Α/Κ ΟΤΕ με επιβάρυνση του αδειοδοτημένου 
παρόχου. 
 

 
5.2 ΖΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 
 
Οι Ζεύξεις Διασύνδεσης για την διασύνδεση του δικτύου του αδειοδοτημένου 
παρόχου µε το δίκτυο του ΟΤΕ δύνανται να υλοποιηθούν, ανάλογα με την τοπολογία 
του σημείου διασύνδεσης, µε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους: 
  

1. Οι ζεύξεις διασύνδεσης υλοποιούνται μέσω μισθωμένων γραμμών 
διασύνδεσης 2 Mbps, σε αστικό και υπεραστικό επίπεδο, μεταξύ των δύο 
δικτύων. Η υπηρεσία παροχής μισθωμένων γραμμών διασύνδεσης, ως ειδική 
κατηγορία μισθωμένων γραμμών, διέπεται από τα οριζόμενα στο Υπόδειγμα 
Προσφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, και συγκεκριμένα από τη 
σχετική Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών για τις μισθωμένες γραμμές 
διασύνδεσης, την οποία υποχρεούται να τηρεί ο ΟΤΕ. Στην περίπτωση αυτή οι 
ζεύξεις διασύνδεσης εγκαθίστανται από τον ΟΤΕ με επιβάρυνση του 
αδειοδοτημένου παρόχου. Η λύση αυτή έχει εφαρμογή στην περίπτωση 5.1.Α 

 
2. Οι ζεύξεις διασύνδεσης υλοποιούνται μέσω της υπηρεσίας Ημι-Ζεύξης 

Διασύνδεσης, σε αστικό και υπεραστικό επίπεδο, μεταξύ των δύο δικτύων. Η 
υπηρεσία παροχής Ημι-Ζεύξης Διασύνδεσης, ως ειδική κατηγορία τμηματικών 
κυκλωμάτων, διέπεται από τα οριζόμενα στο Υπόδειγμα Προσφοράς 



 

 

τμηματικών κυκλωμάτων του ΟΤΕ. Στην περίπτωση αυτή οι ζεύξεις 
διασύνδεσης εγκαθίστανται από τον ΟΤΕ με επιβάρυνση του αδειοδοτημένου 
παρόχου. Η λύση αυτή έχει εφαρμογή στην περίπτωση 5.1.Α, 5.1.Γ.1 και 
5.1.Γ.2 

 
3. Οι ζεύξεις διασύνδεσης υλοποιούνται μέσω διασύνδεσης του ΚΟΙ ΟΤΕ με το 

ΚΟΙ αδειοδοτημένου παρόχου, μέσω κατάλληλου συνδέσμου καλωδίων 
οπτικών ινών (fiber splice joint) είτε στο ΦΥΠ είτε σε άλλο κατάλληλο σημείο 
διασύνδεσης και οριοθέτησης δικτύων. 
Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ υλοποιεί, με επιβάρυνση του αδειοδοτημένου 
παρόχου, την φυσική σύνδεση μέσω ΚΟΙ, η οποία ξεκινά από το Α/Κ ΟΤΕ και 
καταλήγει στο σημείο διασύνδεσης και οριοθέτησης δικτύων και συνδέεται με 
το ΚΟΙ του αδειοδοτημένου παρόχου. Ο αδειοδοτημένος πάροχος θα είναι 
υπεύθυνος για την σύνδεση των εγκαταστάσεών του με το σημείο 
διασύνδεσης και οριοθέτησης δικτύων. 
Σε λογικό επίπεδο η ζεύξη διασύνδεσης υλοποιείται με πολυπλεξία των 
σημάτων των πορτών διασύνδεσης 2Mbps σε φορείς STM-1 με την χρήση 
κατάλληλου τερματικού εξοπλισμού που εγκαθίσταται και στα δύο άκρα και 
συνδέεται μέσω του εγκατεστημένου ΚΟΙ.  
Ο τερματικός εξοπλισμός δύναται να εγκατασταθεί: 
 

Α. Από τον αδειοδοτημένο πάροχο και στα δύο άκρα. Ο ΟΤΕ 
εγκαθιστά με επιβάρυνση του αδειοδοτημένου παρόχου τις 
αναγκαίες υποδομές, για την σύνδεση του ΚΟΙ ΟΤΕ από το Α/Κ 
ΟΤΕ, μέσω του σημείου διασύνδεσης και οριοθέτησης δικτύων, με 
το ΚΟΙ του αδειοδοτημένου παρόχου, καθώς και τις αναγκαίες 
εσωτερικές υποδομές για την σύνδεση των πορτών διασύνδεσης 2 
Mbps με τον συνεγκατεστημένο τερματικό εξοπλισμό του 
αδειοδοτημένου παρόχου. Η λύση αυτή έχει εφαρμογή στην 
περίπτωση  5.1.Β, 5.1.Γ.1, 5.1.Γ.2 και 5.1.Γ.3 

 
Β. Από τον ΟΤΕ στο άκρο που βρίσκεται εντός του Α/Κ ΟΤΕ. Στην 

περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ εγκαθιστά, με επιβάρυνση του 
αδειοδοτημένου παρόχου, τις αναγκαίες υποδομές, για την 
σύνδεση του ΚΟΙ ΟΤΕ από το Α/Κ ΟΤΕ, μέσω του σημείου 
διασύνδεσης και οριοθέτησης δικτύων, με το ΚΟΙ του 
αδειοδοτημένου παρόχου, καθώς και τις αναγκαίες εσωτερικές 
υποδομές για την σύνδεση των πορτών διασύνδεσης 2 Mbps με 
τον τερματικό εξοπλισμό που εγκαθιστά ο ΟΤΕ. Για τον τερματικό 
εξοπλισμό ο αδειοδοτημένος πάροχος επιβαρύνεται είτε με εφάπαξ 
τέλος χρήσης εξοπλισμού, είτε με μηνιαίο τέλος χρήσης 
εξοπλισμού. Η λύση αυτή έχει εφαρμογή στην περίπτωση 5.1.Β, 
5.1.Γ.1, 5.1.Γ.2 και 5.1.Γ.3 

 
4. Οι ζεύξεις διασύνδεσης υλοποιούνται μέσω διασύνδεσης κατάλληλου 

καλωδίου χαλκού του ΟΤΕ με το καλώδιο χαλκού του αδειοδοτημένου 
παρόχου, μέσω κατάλληλου συνδέσμου καλωδίων χαλκού (copper cable 
joint) είτε στο ΦΥΠ είτε σε άλλο κατάλληλο σημείο διασύνδεσης και 
οριοθέτησης δικτύων. 
Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ υλοποιεί, με επιβάρυνση του αδειοδοτημένου 
παρόχου, την φυσική σύνδεση μέσω καλωδίου χαλκού, η οποία ξεκινά από τις 
πόρτες διασύνδεσης 2 Mbps στο Α/Κ ΟΤΕ και καταλήγει στο σημείο 
διασύνδεσης και οριοθέτησης δικτύων και συνδέεται με το καλώδιο χαλκού 



 

 

του αδειοδοτημένου παρόχου. Ο αδειοδοτημένος πάροχος θα είναι 
υπεύθυνος για την σύνδεση των εγκαταστάσεών του με το σημείο 
διασύνδεσης και οριοθέτησης δικτύων. 
Σε λογικό επίπεδο η ζεύξη διασύνδεσης υλοποιείται με την χρήση κατάλληλων 
χάλκινων καλωδίων ανά πόρτα διασύνδεσης 2Mbps, σύμφωνα με τις 
συστάσεις ITU-T, που συνδέονται και στα δύο άκρα σε κατάλληλο τερματικό 
εξοπλισμό. 
Ο τερματικός εξοπλισμός δύναται να εγκατασταθεί: 
 

Α. Από τον αδειοδοτημένο πάροχο και στα δύο άκρα. Ο ΟΤΕ 
εγκαθιστά με επιβάρυνση του αδειοδοτημένου παρόχου τις 
αναγκαίες υποδομές, για την σύνδεση του καλωδίου χαλκού ΟΤΕ 
από το Α/Κ ΟΤΕ μέσω του σημείου διασύνδεσης και οριοθέτησης 
δικτύων, με το καλώδιο χαλκού του αδειοδοτημένου παρόχου, 
καθώς και τις αναγκαίες εσωτερικές υποδομές για την σύνδεση των 
πορτών διασύνδεσης 2 Mbps με τον συνεγκατεστημένο τερματικό 
εξοπλισμό του αδειοδοτημένου παρόχου. Η λύση αυτή έχει 
εφαρμογή στην περίπτωση 5.1.Β, 5.1.Γ.1, 5.1.Γ.2 και 5.1.Γ.3 

 
Β. Από τον ΟΤΕ στο άκρο που βρίσκεται εντός του Α/Κ ΟΤΕ. Στην 

περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ εγκαθιστά, με επιβάρυνση του 
αδειοδοτημένου παρόχου, τις αναγκαίες υποδομές, για την 
σύνδεση του καλωδίου χαλκού ΟΤΕ από το Α/Κ ΟΤΕ μέσω του 
σημείου διασύνδεσης και οριοθέτησης δικτύων, με το καλώδιο 
χαλκού του αδειοδοτημένου παρόχου, καθώς και τις αναγκαίες 
εσωτερικές υποδομές για την σύνδεση των πορτών διασύνδεσης 2 
Mbps με τον τερματικό εξοπλισμό που εγκαθιστά ο ΟΤΕ. Για τον 
τερματικό εξοπλισμό ο αδειοδοτημένος πάροχος επιβαρύνεται είτε 
με εφάπαξ τέλος χρήσης εξοπλισμού, είτε με μηνιαίο τέλος χρήσης 
εξοπλισμού. Η λύση αυτή έχει εφαρμογή στην περίπτωση 5.1.Β, 
5.1.Γ.1, 5.1.Γ.2 και 5.1.Γ.3 

 
 
5.3 ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Για την διασύνδεση του δικτύου του αδειοδοτημένου παρόχου µε το δίκτυο του ΟΤΕ 
αναλόγως της επιλογής τοπολογίας διασύνδεσης και ζεύξεων διασύνδεσης είναι 
αναγκαίες κάποιες μορφές συνεγκατάστασης. 
Ειδικότερα για τις περιπτώσεις 5.1.Β, 5.2.3.Α και 5.2.4.Α ο ΟΤΕ θα πρέπει να παρέχει 
συνεγκατάσταση με πρόσβαση σε υλική υποδομή ασχέτως της κατάστασης στην 
οποία αυτή βρίσκεται. Συγκεκριμένα οι χώροι συνεγκατάστασης μπορεί να είναι είτε 
κατάλληλα διαμορφωμένοι εσωτερικοί ή εξωτερικοί χώροι, είτε αδιαμόρφωτοι 
εσωτερικοί ή εξωτερικοί χώροι (πχ, περιβάλλοντες χώροι, ταράτσες, χώροι 
παρκαρίσματος κ.λ.π.). Ιδιαίτερα δε για την περίπτωση 5.2.4.Α, εφόσον η απόσταση 
μεταξύ του σημείου παρουσίας Παρόχου και Α/Κ ΟΤΕ είναι έως 50 μέτρα, αλλά το 
φυσικό μήκος του δικτύου χαλκού για την παροχή διασύνδεσης υπερβαίνει τα 100 
μέτρα, τότε επειδή καθίσταται αδύνατη η υλοποίηση ζεύξεων διασύνδεσης 2 Mbps 
μέσω καλωδίων χαλκού και διεπαφών σύμφωνων με τις συστάσεις ITU-T – επομένως 
απαιτείται η υλοποίηση κάποιας μορφής φυσικής συνεγκατάστασης με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση του μήκους του χάλκινου καλωδίου– τότε ο ΟΤΕ υποχρεούται να 
προβεί σε υλοποίηση διασύνδεσης μέσω φυσικής συνεγκατάστασης, είτε σε 
περιβάλλοντα χώρο με σκοπό την εγκατάσταση της υπαίθριας καμπίνας ή σε 
αδιαμόρφωτο χώρο με σκοπό την εγκατάσταση αντίστοιχης για τον χώρο καμπίνας, 



 

 

είτε σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο με σκοπό την εγκατάσταση τερματικού 
εξοπλισμού. Το κόστος για την υλοποίηση των ανωτέρω, το επωμίζεται σε κάθε 
περίπτωση ο Πάροχος. 
 
Για τους ανωτέρω λόγους και για την κάλυψη οιασδήποτε μορφής συνεγκατάστασης 
στο πλαίσιο υλοποίησης της διασύνδεσης ο ΟΤΕ πρέπει : 
 
1. Τηρώντας την αρχή της αμεροληψίας και της ισότιμης μεταχείρισης, να παρέχει 
στον διασυνδεόμενο αδειοδοτημένο πάροχο συνεγκατάσταση, δηλαδή πρόσβαση σε 
υλική υποδομή του (κυρίως κτίρια, σωλήνες, ιστούς κεραιών, κ.λπ.) 
συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης εξοπλισμού δια σταθερών και μη σταθερών 
μέσων (ενδεικτικά μέσω σταθερής ασύρματης πρόσβασης), για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών διασύνδεσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
Ιδίως ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει φυσική συνεγκατάσταση όπου ουσιώδεις απαιτήσεις 
στερούν από τον αδειοδοτημένο πάροχο την πρόσβαση σε βιώσιμες εναλλακτικές 
λύσεις, ιδίως για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της 
δημόσιας ασφάλειας, ή της επίτευξης πολεοδομικών η χωροταξικών στόχων, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
 
2. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την παροχή της υπηρεσίας 
συνεγκατάστασης είναι αυτή που θα προβλέπεται από τον Κανονισμό για την 
Συνεγκατάσταση, ο οποίος θα εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 30 παρ. 3 του 
Ν.3431/2006. Μέχρι της έκδοσης του Κανονισμού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 14.1 του Υποδείγματος Προσφοράς Διασύνδεσης του 2003 καθώς και στο 
παράρτημα ΙΙ της υπ’ αριθμ. 406/34/11.10.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1669/14.11.2006) 
απόφασης του ΕΕΤΤ. 
 
3. Ο ΟΤΕ οφείλει να παρέχει στους αδειοδοτημένους παρόχους πληροφορίες σχετικά 
με: 

α. τις τοποθεσίες που παρέχεται η υπηρεσία συνεγκατάστασης 
β. τις επιλογές συνεγκατάστασης στις τοποθεσίες του σημείου 1 
(συμπεριλαμβανομένης της φυσικής συνεγκατάστασης, και όπου τούτο είναι 
κατάλληλο, της απομακρυσμένης και εικονικής συνεγκατάστασης 
γ. τους περιορισμούς (αν υπάρχουν) αναφορικά με τον εξοπλισμό που 
δύναται να συνεγκατασταθεί 
δ. τα μέτρα που έχει υιοθετήσει ο ΟΤΕ για την διασφάλιση της ασφάλειας στις 
εγκαταστάσεις του 
ε. τους όρους πρόσβασης για το προσωπικό των διασυνδεδεμένων παρόχων 
στ.. προδιαγραφές ασφαλείας 
ζ. κανόνες σχετικά με την κατανομή του χώρου για τις περιπτώσεις εκείνες 
όπου ο χώρος συνεγκατάστασης είναι περιορισμένος 
η. όρους επιθεώρησης από τους δικαιούχους παρόχους των τοποθεσιών 
όπου είναι διαθέσιμη η φυσική συνεγκατάσταση, ή εκείνων στις οποίες η 
συνεγκατάσταση δεν έχει γίνει δεκτή για λόγους έλλειψης χωρητικότητας. 

 
4. Στις περιπτώσεις που ο αδειοδοτημένος Πάροχος έχει ήδη συνεγκατασταθεί σε 
εγκαταστάσεις του ΟΤΕ, τότε δύναται, κατόπιν συμφωνίας με τον ΟΤΕ, να 
χρησιμοποιήσει την υφιστάμενη συνεγκατάσταση για τις ανάγκες της διασύνδεσης. Ο 
ΟΤΕ δεν δύναται να αρνείται αδικαιολόγητα την ανωτέρω υπηρεσία. 
 
5. Οι αιτήσεις των αδειοδοτημένων Παρόχων για συνεγκατάσταση θα εξετάζονται και 
θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής τους από 
τους αδειοδοτημένους Παρόχους, των σχετικών αιτήσεων για τον ίδιο χώρο 



 

 

 
6. Τα θέματα πρόσβασης των αδειοδοτημένων παρόχων σε χώρους του ΟΤΕ για την 
λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεών τους και γενικότερα τα θέματα 
ασφάλειας των εγκαταστάσεων θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, με την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων του ΟΤΕ βάσει της αρχών της αμεροληψίας και της 
ισότιμης μεταχείρισης. Συγκεκριμένα η διαδικασία πρόσβασης προσωπικού, 
ασφάλειας και συντήρησης των εγκαταστάσεων θα αντιμετωπίζεται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και 
τη διασφάλισή τους 
 
7. Κάθε βλάβη ή φθορά που τυχόν προκύψει στο κτίριο ή στις εγκαταστάσεις του 
ΟΤΕ, στο ΦΥΠ, ή στις εγκαταστάσεις του αδειοδοτημένου παρόχου, κατά την 
εκτέλεση των εργασιών συνεγκατάστασης, θα αποκαθίσταται άμεσα και 
αποτελεσματικά, με ευθύνη του μέρους οι εργασίες του οποίου προκάλεσαν την 
βλάβη ή φθορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα  
 
 
 
5.4 Το σύνολο των διατάξεων του παρόντος άρθρου τελεί υπό την αίρεση των 
διατάξεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί καταχρηστικής εκμετάλλευσης 
δεσπόζουσας θέσης» 
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