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ΘΕΜΑ: «∆ιεξαγωγή ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης αναφορικά µε τo σχέδιο 
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4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012)» 

 

Αθήνα, 6.02.2015 

Αριθµ. Πρωτ.:  NY  

 

 

Στα πλαίσια της συµµετοχής της εταιρείας Forthnet στη ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση της 

ΕΕΤΤ αναφορικά µε τo σχέδιο Κανονισµού Συνεγκατάστασης κατ’ εφαρµογή του 

άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012), διατυπώνουµε τις κάτωθι   

παρατηρήσεις. 

 

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., 

 

____________________ 

ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΔΔΗΗ  

ΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ--ΑΑΝΝΩΩΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΡΡΙΙΑΑ    

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ,,  ΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  &&  ΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ   

 

 

 



 

 

Απόψεις/προτάσεις Forthnet A.E. επί της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης αναφορικά µε 

το σχέδιο Κανονισµού Συνεγκατάστασης κατ’ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 3 

του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012) 

1. Η προσφάτως εκδοθείσα Οδηγία 2014/61/ΕΚ µε τίτλο «Μέτρα µείωσης του 

κόστους εγκατάστασης υψίρριθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών» προβλέπει 

ότι, προκειµένου η εγκατάσταση υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

να πραγµατοποιηθεί µε χαµηλότερο κόστος, τα Κράτη-Μέλη οφείλουν να 

εξασφαλίσουν ότι κάθε φορέας εκµετάλλευσης δικτύου υποχρεούται να ικανοποεί 

κάθε εύλογη αίτηση πρόσβασης στην υλική υποδοµή υπό δίκαιους και εύλογους 

όρους. Ως φορέας εκµετάλευσης δικτύου δε ορίζεται κάθε επιχείριση η οποία παρέχει 

ή είναι εξουσιοδοτηµένη να παρέχει δηµόσια δίκτυα επικοινωνιών καθώς και κάθε 

επιχείρηση που παρέχει υλική υποδοµή µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών παραγωγής, 

µεταφοράς ή διανοµής φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, θέρµανσης, ύδρευσης, 

καθώς και µεταφορικών υπηρεσιών (σιδηροδρόµων, οδών, λιµένων και 

αερολιµένων). Το σχέδιο Κανονισµού Συνεγκατάστασης που προτείνει η ΕΕΤΤ 

έρχεται να καλύψει εν µέρει τις απαιτήσεις της ως άνω Οδηγίας καθώς τα δικαιώµατα 

και οι υποχρεώσεις που θεσπίζονται µε αυτόν δύναται να ισχύσουν µόνο µεταξύ των 

επιχειρήσεων που λειτουργούν, ελέγχουν ή διαθέτουν δίκτυα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και δεν επεκτείνεται σε όλους τους φορείς εκµετάλλευσης δικτύων, 

όπως προβλέπει η σχετική Οδηγία. Για την ενσωµάτωση της ως άνω Οδηγίας 

2014/61/ΕΚ απαιτείται η ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας ώστε να εξασφαλστεί 

ότι οι φορείς εκµετάλλευσης δικτύου (σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνεται στην 

Οδηγία) θα έχουν δικαίωµα να παρέχουν πρόσβαση στην υλική υποδοµή τους σε 

παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ώστε να δύναται να επιβληθεί σε 

αυτούς η υποχρέωση παροχής πρόσβασης στην υποδοµή τους.  



 

 

2. Στο προοίµιο του σχεδίου Κανονισµού αναφέρεται, µεταξύ άλλων, ότι «η ΕΕΤΤ 

καθιστά υποχρεωτικές τις υποχρεώσεις παροχής συνεγκατάστασης και από κοινού 

χρήσης ευκολιών του άρθρου 29 του Ν. 4070.2012 στην εγκατάσταση υψίρριθµων 

δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Η παραπάνω φράση χρήζει διευκρίνισης 

προκειµένου να καταστεί σαφές εάν η συγκεκριµένη πρόβλεψη τροποποιεί και µε 

ποόν τρόπο τους όρους του σχεδίου Κανονισµού ως προς την εγκατάσταση 

υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Όµοίως στο άρθρο 5 παρ. 1 του 

σχεδίου αναφέρεται ότι: «Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατόπιν 

αιτήµατος της ΕΕΤΤ...παρέχουν εντός τριµήνου τις πληροφορίες του Παραρτήµατος Α 

προκειµένου να καταρτιστεί λεπτοµερής κατάλογος της φύσης, της διαθεσιµότητας και 

της γεωγραφικής θέσης των υποδοµών/ευκολιών για τις οποίες είναι υποχρεωτική η 

από κοινού χρήση». Ωστόσο, καµιά άλλη αναφορά δεν γίνεται µέσα στο σχέδιο του 

Κανονισµού αναφορικά µε την υποχρεωτική από κοινού χρήση των 

υποδοµών/ευκολιών και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτή θα επιβάλλεται. Είναι 

εξαιρετικά σηµαντικό οι πάροχοι να γνωρίζουν εκ των προτέρων σε ποιές 

περιπτώσεις και υπό ποιούς όρους, προϋποθέσεις κια διαδικασίες θα επιβάλλεται η 

από κοινού χρήση υποδοµών και ευκολιών ώστε να διασφαλίζεται ότι τα µέτρα που 

θα λαµβάνονται από την ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο αυτό, θα είναι αντικειµενικά, 

αµερόληπτα, διαφανή και αναλογικά. 

3. Στο άρθρο 5 παρ. 1 του σχεδίου Κανονισµού αναφέρεται ότι η ΕΕΤΤ θα 

δηµιουργήσει ηλεκτρονικό σύστηµα το οποίο θα περιλαβάνει κατάλογο µε την φύση, 

τη διαθεσιµότητα και τη γεωγραφική θέση των υποδοµών/ευκολιών, το οποίο θα 

τηρεί η ίδια και στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόµενοι. Το Υπουργείο 

Μεταφορών και Υποδοµών έχει επίσης αναλάβει αντίστοιχη πρωτοβουλία. Για τον 

λόγο αυτό θα θέλαµε να διευκρινιστεί εάν στο άρθρο 5 γίνεται λόγος για το ίδιο 

Ψηφιακό Μητρώο που σκοπεύει να αναπτύξει το Υπουργείο και εάν όχι να 

αποσαφηνιστεί εάν θα υπάρχει διαλειτουργικότητα µεταξύ των δύο αυτών Μητρώων. 



 

 

4. Στο σχέδιο του Κανονισµού προβλέπεται ότι για την ικανοποίηση αιτήµατος 

συνεγκατάστασης απαιτείται η προηγούµενη υπογραφή σύµβασης – πλαίσιο. Η 

διαδικασία αυτή δεν καλύπτει την περίπτωση υποβολής µεµονωµένου αιτήµατος. 

Κατά την άποψή µας, θα πρέπει να προβλεφθεί επίσης διαδικασία ad hoc 

ικανοποίησης αιτήµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του σχεδίου, χωρίς 

να υπάρχει η υποχρέωση υπογραφής συµβασης-πλαίσιο. Άλλωσε οι συµβάσεις-

πλαίσιο καταρτίζονται όταν τα µέρη επιθυµούν να δηµιουργήσουν µια µόνιµη και 

σταθερή συνεργασία και όχι να εξυπηρετήσουν ένα µεµωνοµένο αίτηµα.    

5. Το σχέδιο Κανονισµού αποτελεί µεν βελτιωµένη εκδοχή του ισχύοντος 

Κανονισµού, έχοντας συµπεριλάβει στις υποδοµές στις οποίες δύναται να εφαρµοστεί 

ο Κανονισµός την κοινή χρήση καλωδιώσεων και κοινή χρήση εισόδων σε κτίρια, 

ωστόσο δεν συµβάλλει ιδιαίτερα στη διευκόλυνση της εγκατάστασης υψίρρυθµων 

δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ούτε προωθεί την κοινή χρήση της υπάρχουσας 

υλικής υποδοµής, καθώς η εφαρµογή του περιορίζεται στους παρόχους δηµόσιων 

δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όχι σε άλλους φορείς εκµετάλλευσης 

δικτύων.    

6. Καταλήγοντας, λοιπόν, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι στο σχέδιο του Κανονισµού 

δεν καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η ΕΕΤΤ θα επιβάλλει 

την από κοινού χρήση ευκολιών ή ακινήτων, όπως ο Νόµος ορίζει, αλλά προβλέπεται 

η δυνατότητα επίτευξης συµφωνίας µεταξύ του υπόχρεου και του δικαιούχου 

παρόχου και µόνον σε περίπτωση διαφωνίας ή µη επίτευξης συµφωνίας προβλέπεται 

η προσφυγή στην ΕΕΤΤ (για επίλυση της διαφοράς). Επίσης, η εφαρµογή του 

Κανονισµού δεν εκτείνεται στο σύνολο των φορέων εκµετάλλευσης δικτύων. 

Προκειµένου το προτεινόµενο σχέδιο Κανονισµού να είναι σύµφωνο µε τις σχετικές 

προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας και τις επιταγές της νέας Οδηγίας, αλλά και να 

ανταποκρίνεται και να εξυπηρετεί τις ανάγκες (τρέχουσες κια µελλοντικές) των 

παρόχων, θα πρέπει να αναθεωρηθεί, σύµφωνα µε όσα έχουµε αναφέρει παραπάνω, 

αλλά κυρίως να έπεται της ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2014/61/ΕΚ, ώστε να 

εναρµονιστεί µε τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις.           


