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«Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το Σχέδιο Κανονισμού Συνεγκατάστασης, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 3  του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012)» 

 
Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης 

 
Με το παρόν, η Εταιρεία μας υποβάλει τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της στα πλαίσια της 
Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με το Σχέδιο Κανονισμού Συνεγκατάστασης, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 3  του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012). 

 

Πιο συγκεκριμένα,  παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις μας με ειδική 
αναφορά κατ’ άρθρο του Κανονισμού: 
 
Ενότητα Ι 

Άρθρο 7 
Διαδικασία ικανοποίησης αιτημάτων συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης 
ευκολιών  
 
Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος συνεγκατάστασης, θα πρέπει ο Υπόχρεος να 
συνοδεύει την αρνητική απάντηση με τα σχετικά αποδεικτικά, καθώς και να παρέχει στο 
Δικαιούχο εναλλακτικές προτεινόμενες λύσης ικανοποίησης του αιτήματος του. 
 
 
 

Άρθρο 9 
Ελάχιστο περιεχόμενο  συμφωνίας πλαισίου 

 
(δ) Η συμφωνία πλαίσιο που θα συνάπτεται μεταξύ των παρόχων  θα πρέπει να προβλέπει  
με σαφήνεια ζητήματα όπως η κατανομή ευθυνών σε θέματα ασφαλείας και σε περίπτωση 
βλάβης ή ζημιάς στο σχετικό εξοπλισμό στο δίκτυο ή σε τρίτο πρόσωπο. Επιπλέον θα πρέπει 
να ορίζονται σαφώς οι χρόνοι αποκατάστασης της εκάστοτε βλάβης με σαφή αναφορά σε 
διεκδίκηση σχετικών ποινικών ρητρών ή άλλου είδους αποζημίωσης από πλευράς των 
μερών σε περίπτωση καθυστέρησης. 
 
(ε) Ως προς την αναφορά της κατανομής των δαπανών, προτείνουμε όπως στη διατύπωση 
του εδαφίου (ε) προστεθεί ο όρος «..συνοδευόμενη από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία». 
 
(θ) Στη διατύπωση του εδαφίου (θ) πρέπει να προστεθεί ο όρος «και η διαδικασία επέκτασης 
των χώρων συνεγκατάστασης». 
 



 
 

 
 

(ιβ) Αναφορικά με τη διαχείριση των προβλημάτων και των βλαβών στο χώρο 
συνεγκατάστασης  ή/και από κοινού χρήσης ευκολιών, στη διατύπωση του εδαφίου (ιβ) 
πρέπει να προστεθεί ο όρος «με σαφή προσδιορισμό των χρόνων αποκατάστασης της βλάβης και 
πρόβλεψη αποζημίωσης με τη μορφή ποινικών ρητρών ή άλλως σε περίπτωση καθυστέρησης». 
 
 
 
 

__________________ 
 
 
Ενότητα ΙΙ 
 
Απάντηση  Α.  
Η εταιρεία μας εκτιμά ότι στο άρθρο 9 του εν λόγω Σχεδίου Κανονισμού, περιγράφεται το 
ελάχιστο περιεχόμενο των συμφωνιών. Είναι σκόπιμη για λόγους ασφάλειας δικαίου η 
ενσωμάτωση ενός υποδείγματος Σύμβασης Πλαισίου το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλα τα 
ζητήματα που περιγράφονται στο άρθρο 9.  
 
Απάντηση  Β.  
Ως προεκτέθηκε, στη συμφωνία πλαίσιο θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι 
οι όροι/προϋποθέσεις/διαδικασίες και εν γένει όλα τα ζητήματα που περιγράφονται στο 
Άρθρο 9, με την απαραίτητη ανάλυση, σαφήνεια και πληρότητα για όλες τις υποδομές που 
καλύπτονται από τον Κανονισμό Συνεγκατάστασης, σύμφωνα με όσα έχουμε ήδη 
υπογραμμίσει στο αντίστοιχο τμήμα της διαβούλευσης, ήτοι, ενδεικτικά, αναφορά σε 
χρόνους αποκατάστασης βλαβών με πρόβλεψη δικαιώματος αποζημίωσης (είτε με τη 
μορφή ποινικών ρητρών είτε άλλως) σε περίπτωση καθυστέρησης καθώς και αναλυτική 
περιγραφή των διαδικασιών επέκτασης των χώρων συνεγκατάστασης. 
 
 
 


