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Άρθρο 3 «Πεδίο εφαρμογής», παράγραφος 1 

Προτείνουμε να διαμορφωθεί ως ακολούθως: «Ο παρών Κανονισμός 

Συνεγκατάστασης εφαρμόζεται σε Συνεγκατάσταση εξοπλισμού ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή/ και την από κοινού χρήση συναφών ευκολιών, όπως ιδίως 

[προσθήκη] «ενδεικτικά και όχι περιοριστικά» των ακολούθων υποδομών{…}» 

*** 

Άρθρο 5 «Παροχή Πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες Συνεγκατάστασης και 

από κοινού χρήσης ευκολιών» 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ  

Η πρόβλεψη του -υπό Διαβούλευση- Κανονισμού Συνεγκατάστασης για δημιουργία 

ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος θα πρέπει να αναθεωρηθεί, δεδομένης της 

Δημόσιας Διαβούλευσης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

αναφορικά με το σχέδιο υπουργικής απόφασης που αφορά στην δημιουργία 

Ψηφιακού Μητρώου για τις δικτυακές υποδομές στη χώρα. Τούτο διότι η εν λόγω 

Υπουργική Απόφαση προβλέπει τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου «για τα δίκτυα 

υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της χώρας», στο οποίο θα υποβάλλονται 

στοιχεία τα οποία μεταξύ άλλων προβλέπονται και στον υπό διαβούλευση 

Κανονισμό Συνεγκατάστασης. Ως εκ τούτου καθίσταται προφανές ότι είναι επαχθής 

η δημιουργία δύο ηλεκτρονικών συστημάτων από δύο φορείς για τα ίδια στοιχεία.   

Σε περίπτωση κατά την οποία το ανωτέρω δεν ληφθεί υπόψη και η ΕΕΤΤ 

προχωρήσει στη δημιουργία αυτόνομου ηλεκτρονικού Μητρώου, θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:  

http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/PublicCons/cons_0304.html
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/PublicCons/cons_0304.html


 
 

 
 

Παράγραφος 1: «Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατόπιν 

αιτήματος της ΕΕΤΤ και με τον τρόπο που η ΕΕΤΤ θα ορίσει [προσθήκη] «ο οποίος 

θα έχει συμφωνηθεί με τους παρόχους», 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 συνεγκατάσταση ή από 

κοινού χρήση. Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται σε ηλεκτρονικό σύστημα το 

οποίο τηρεί η ΕΕΤΤ και στο οποίο έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι. Μέχρι την 

θέση σε λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος οι ενδιαφερόμενοι για την παροχή 

πληροφοριών απευθύνονται κατευθείαν στους Υπόχρεους Παρόχους.» 

Ειδικά για το σημείο όπου αναφέρεται ότι: «Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται 

σε ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο τηρεί η ΕΕΤΤ και στο οποίο έχουν πρόσβαση οι 

ενδιαφερόμενοι», θεωρούμε ότι θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες 

προδιαγραφές για την ασφάλεια των δεδομένων αλλά και έλεγχος ή/και 

περιορισμός εισόδου σε οιονδήποτε δεν έχει έννομο συμφέρον προς τούτο.  

Παράγραφος 3.«Πέρα των οριζομένων στην παράγραφο 1 κάθε Δικαιούχος 

δικαιούται να απευθύνει γραπτό αίτημα προς κάθε Υπόχρεο πάροχο σχετικά με την 

παροχή αναλυτικών πληροφοριών, συγκεκριμένων ανά υπηρεσία (συνεγκατάσταση 

ή από κοινού χρήσης ευκολιών), οι οποίες είναι απαραίτητες για την διαμόρφωση 

συγκεκριμένου αιτήματος Συνεγκατάστασης ή/και από κοινού χρήσης ευκολιών.» 

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη παράγραφος είναι πολύ γενική. Το αίτημα θα πρέπει 

να είναι σαφώς προσδιορισμένο και να εξειδικεύεται στη συγκεκριμένη 

συνεγκατάσταση. Ο τρόπος που περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο είναι 

πολύ γενικός και μπορεί να επιφέρει πολλές ερμηνείες τόσο από τον Υπόχρεο όσο 

και από τον Δικαιούχο.  

Παράγραφος 5 «Εφόσον οι αιτούμενες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, ο Υπόχρεος 

οφείλει να τις αποστείλει εντός πέντε (5) [προσθήκη] «δέκα (10)» εργάσιμων 

ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του Δικαιούχου προς τον Υπόχρεο.» 

Παράγραφος 6 «Οι αιτούμενες πληροφορίες, εφόσον αυτές δεν είναι διαθέσιμες, 

θα παρέχονται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) [προσθήκη] «είκοσι (20)» 



 
 

 
 

εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του Δικαιούχου προς τον 

Υπόχρεο. 

*** 

Άρθρο 6 «Διαδικασία σύναψης Συμφωνίας Πλαισίου για υπηρεσίες 

συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών» 

 

Παράγραφος 3 « Ο Υπόχρεος και ο Δικαιούχος οφείλουν να διαπραγματεύονται 

τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου [προσθήκη] «του 

κόστους», του τρόπου τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της καλής 

πίστης, της αναλογικότητας, της αντικειμενικότητας, καθώς και τα συναλλακτικά 

ήθη. Ο καθορισμός των όρων και η υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο οφείλουν να 

ολοκληρωθούν εντός διαστήματος σαράντα πέντε (45) [προσθήκη] «ενενήντα 

(90)» ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης από τον 

Δικαιούχο. Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων εντός του 

προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, ο Δικαιούχος ή/και ο Υπόχρεος δύνανται 

να υποβάλουν τεκμηριωμένο αίτημα για επίλυση διαφοράς στην ΕΕΤΤ, 

προσκομίζοντας όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία. Η διαδικασία που ακολουθείται 

στην περίπτωση αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 15 του παρόντος. 

*** 

 

Άρθρο 7 «Διαδικασία ικανοποίησης αιτημάτων συνεγκατάστασης και από κοινού 

χρήσης ευκολιών» 

Παράγραφος 6 Ο Υπόχρεος οφείλει εντός τριών (3) [προσθήκη] «πέντε (5)» 

εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης, να ελέγξει κατά πόσο η αίτηση 

είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία προς εξέταση της αίτησης στοιχεία. 

Σε περίπτωση μη πληρότητας της αίτησης ο Υπόχρεος ειδοποιεί εγγράφως τον 

Δικαιούχο να υποβάλλει ξανά την αίτηση του ενημερώνοντάς τον για τους ακριβείς 

λόγους απόρριψης. Η συμπλήρωση/διόρθωση και εκ νέου υποβολή αίτησης 

αποτελεί νέα αίτηση. 

*** 

 



 
 

 
 

Άρθρο 9 «Ελάχιστο περιεχόμενο συμφωνίας πλαισίου» 

Το σημείο (ιδ) «την σύσταση και λειτουργία κοινής βάσης δεδομένων για τις τυχόν 

κατασκευές κεραιών ή/και συστήματα αγωγών που καλύπτονται από τη 

συνεγκατάσταση ή/ και την από κοινού χρήση ευκολιών», πρέπει να διαγραφεί 

δεδομένου ότιδεν είναι εύλογο να αποτελεί μέρος της συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ 

δύο (2) παρόχων. 

*** 

 

Άρθρο 15 Επίλυση Διαφορών 

Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης 

ευκολιών εντός σαράντα πέντε (45) [προσθήκη] «ενενήντα (90)» ημερών από την 

έναρξη των σχετικών διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος 

Κανονισμού, καθώς και σε περίπτωση απόρριψης συγκεκριμένου αιτήματος 

συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

παρόντος από τον Υπόχρεο Πάροχο, οποιοσδήποτε από τους δύο Παρόχους δύναται 

να ζητήσει, με γραπτό αίτημά του, την παρέμβασή της ΕΕΤΤ με σκοπό την επίτευξη 

συμφωνίας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα περιγραφή της διαφοράς και του ιστορικού 

των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την διαδικασία επίλυσης διαφορών της ΕΕΤΤ, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παρ. 5 και 34 του Νόμου 4070/2012.    

 

Η αύξηση του χρονικού περιθωρίου επίτευξης της συμφωνίας συνεγκατάστασης 

είναι απαραίτητη δεδομένης της πολυπλοκότητας των τεχνοοικονομικών 

ζητημάτων.  

*** 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, παράγραφος 2, Πληροφορίες σε επίπεδο εγκατάστασης  

Στις εν λόγω πληροφορίες, δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι μικροσωληνώσεις 

καθώς και οι σκοτεινές οπτικές ίνες λόγω πολυπλοκότητας και αδυναμίας 

αποτύπωσης ορθής και επικαιροποιημένης πληροφορίας. Θα πρέπει να δίδεται μόνο 

κατόπιν συγκεκριμένου και επαρκώς αιτιολογημένου αιτήματος.  

 


