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Πρόλογος 

Το παρόν σχέδιο Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης έχει προετοιμαστεί από την Εθνική 

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σύμφωνα με τις αρμοδιότητές 

της εκ του ν. 4727/2020 αναφορικά με τον καθορισμό του «Σημείου Τερματισμού 

Δικτύου» (ΣΤΔ)- ακριβής ορισμός του όρου για την εφαρμογή του νόμου παρέχεται 

στο άρθρο 110, (Α), στοιχείο (26) υπό τον τίτλο «Ορισμοί». 

Με την παρούσα η ΕΕΤΤ επιθυμεί να λάβει απόψεις και σχόλια από τους τελικούς 

χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την αγορά παροχής υπηρεσιών και 

δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την αγορά τερματικού εξοπλισμού, και όλους 

τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την παρούσα υποβληθείσα 

πρόταση για τον ορισμό του Σημείου Τερματισμού Δικτύου (ΣΤΔ) για παροχή 

σταθερής υπηρεσίας, όπως ορίζεται στον ν.4727/2020. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν τεκμηριωμένα στις ερωτήσεις του 

κειμένου. Αν υπάρχουν απόψεις ή σχόλια που τυχόν δεν καλύπτονται από το παρόν 

κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης, παρακαλούμε να τις συμπεριλάβετε στις 

απαντήσεις σας αιτιολογώντας ειδικά και εμπεριστατωμένα τη σκοπιμότητα και 

αναγκαιότητα της πρότασής σας, καθώς και τυχόν πηγές των στοιχείων τα οποία 

επικαλείστε.  

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική, σε ηλεκτρονική 

μορφή όχι αργότερα από τις 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ntp@eett.gr  

Οι απαντήσεις δημοσιεύονται αυτούσιες και επωνύμως σε κεντρικό σημείο στην 

ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, ενώ δύναται να κοινοποιηθούν σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι 

θα ζητήσουν να λάβουν αντίγραφα των απόψεων των συμμετεχόντων. Τυχόν 

ανώνυμες απαντήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία στις 

απαντήσεις θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μη 

δημοσιευθούν. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση 

εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε 

δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των 
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καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται 

από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές.  

Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και 

συναινούν με την αποστολή της απάντησης ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που 

αναφέρονται στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με αυτήν.  

Σχετικά με τη Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα της ΕΕΤΤ δείτε εδώ:  

https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/privacy.html. 

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:  

“ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τoν κανονισμό καθορισμού του Σημείου 

Τερματισμού Δικτύου (ΣΤΔ) για παροχή σταθερής υπηρεσίας” 

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την 

ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες 

πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα και µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στη διεύθυνση: ntp@eett.gr . 

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

θα επακολουθήσει.  
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Κανονισμός για τον προσδιορισμό του Σημείο Τερματισμού Δικτύου για παροχή 
σταθερής υπηρεσίας 
 
 
Σκοπός- Πεδίο Εφαρμογής 
 
Ο παρών κανονισμός προσδιορίζει την θέση του σημείου τερματισμού του δικτύου 

για παροχή σταθερής υπηρεσίας το οποίο αντιπροσωπεύει το όριο, για ρυθμιστικούς 

σκοπούς, μεταξύ του δημόσιου σταθερού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

του ιδιωτικού δικτύου του τελικού χρήστη. 

Δεν εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας η παροχή υπό όρους πρόσβασης 

σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες η οποία επιτρέπει πρόσβαση σε 

περιεχόμενο μέσω ειδικού εξοπλισμού (media box).  

Ορισμοί 
 
Λέξεις ή φράσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό, έχουν την 

έννοια που αποδίδονται στον ν. 4727/2020. Σε περίπτωση που κάποιος από τους 

ορισμούς που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κανονισμό δεν αναφέρεται στο ν. 

4727/2020, η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με τον ορισμό ο οποίος 

περιλαμβάνεται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Προσδιορισμός του Σημείου Τερματισμού Δικτύου για παροχή σταθερής 
υπηρεσίας 
 

1. Το σημείο τερματισμού δικτύου (ΣΤΔ) για παροχή σταθερής υπηρεσίας 

προσδιορίζεται, στο φυσικό παθητικό σημείο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση 

στο δημόσιο σταθερό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τελικό χρήστη, 

με την εξαίρεση της αρχιτεκτονικής οπτική ίνα στο σπίτι (FTTH) όπου το 

σημείο τερματισμού δικτύου προσδιορίζεται μετά το τερματικό οπτικού 

δικτύου (Optical Network Terminal, ONT) και πριν τον τερματικό εξοπλισμό 

(router). 

 

2. Ο προσδιορισμός του σημείου ένα (1), ισχύει για όλες τις τοπολογίες 

σταθερού δικτύου, πλην της FTTH, για παροχή διαφορετικών σταθερών 

υπηρεσιών από τον πάροχο δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

 

3. Εάν για υπηρεσίες αρχιτεκτονικής FTTH ο πάροχος παρέχει στον συνδρομητή 

το τερματικό οπτικού δικτύου (ΟΝΤ) ενσωματωμένο σε τερματικό εξοπλισμό, 
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ο συνδρομητής δύναται να αιτηθεί την παροχή και εγκατάσταση διακριτού 

τερματικού οπτικού δικτύου (ΟΝΤ). To αίτημα μπορεί να υποβληθεί πριν την 

υπογραφή ή κατά την διάρκεια της σύμβασης και ικανοποιείται από τον 

πάροχο εντός 5 εργασίμων ημερών. 

 

4. Εάν για υπηρεσίες τηλεόρασης πρωτοκόλλου διαδικτύου (IPTV) ο πάροχος 

παρέχει στον συνδρομητή ειδικό εξοπλισμό (mediabox) ενσωματωμένο σε 

τερματικό εξοπλισμό ο συνδρομητής δύναται να αιτηθεί την παροχή 

διακριτού ειδικού εξοπλισμού (mediabox) για την παροχή των υπηρεσιών 

IPTV. To αίτημα μπορεί να υποβληθεί πριν την υπογραφή ή κατά την διάρκεια 

της σύμβασης και ικανοποιείται από τον πάροχο εντός 5 εργασίμων ημερών. 

 

5. Ενώ η βλαβοδιαχείριση διενεργείται από τους παρόχους από άκρο σε άκρο 

μέχρι το ΣΤΔ, η εσωτερική τηλεπικοινωνιακή καλωδίωση των κτηρίων είναι 

εκτός του πεδίου ευθύνης τους καθώς για αυτή είναι υπεύθυνοι οι ιδιοκτήτες 

των κτηρίων, οι οποίο αναλαμβάνουν το σχετικό κόστος αποκατάστασης 

οποιασδήποτε βλάβης σε αυτήν.  

 

Εφαρμογή και κυρώσεις 

Η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας. Σε περίπτωση 

παράβασης της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιλαμβάνεται η ΕΕΤΤ. 

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού επιβάλλονται οι 

κυρώσεις του άρθρου 137 του Ν. 4727/2020. 

 

Μεταβατική περίοδος 

Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει 

όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρη εφαρμογή των ανωτέρω, εντός εννέα 

(9) μηνών από τη θέση αυτής σε ισχύ. 

  


