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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση η οποία διεξάγεται από την ΕΕΤΤ αφορά  στην 

τροποποίηση και κωδικοποίηση του υφιστάμενου και σε ισχύ Κανονισμού 

Συνεγκατάστασης σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 4463/2017, τα οποία 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση της κοινής και αποτελεσματικότερης χρήσης της 

υπάρχουσας υλικής υποδομής προκειμένου η εγκατάσταση υψίρρυθμων δικτύων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών να πραγματοποιείται με χαμηλότερο κόστος. 

 

Τόσο στο άρθρο 3 που αφορά στην πρόσβαση σε υπάρχουσα υλική υποδομή, όσο 

και στο άρθρο 4 που αφορά στη διαφάνεια της υλικής υποδομής, αναφέρεται η 

χρονική περίοδος των δύο (2) μηνών.  

Και στα δύο αυτά άρθρα του Ν4463/2017, προβλέπονται οι δύο μήνες ως το 

μέγιστο χρονικό διάστημα τόσο για την εξέταση του αιτήματος πρόσβασης από τον 

φορέα εκμετάλλευσης δικτύου -δίνοντας θετική απάντηση ή αιτιολογημένη 

απόρριψη (άρθρο 3 παρ.3 και 4)-,  όσο και για τη χορήγηση πρόσβασης του 

δικαιούχου σε στοιχεία υπάρχουσας υλικής υποδομής του φορέα εκμετάλλευσης, 

μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου Δικτύων (άρθρο 4 παρ.3).  

Συνεπώς, η προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από 

τον Κανονισμό κατά τη διαδικασία ικανοποίησης αιτημάτων συνεγκατάστασης και 

από κοινού χρήσης ευκολιών.  

 

 

 

 

 

 

Ειδικότερα:  
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Άρθρο 7, παράγραφος 3  

Στο άρθρο 7, παρ. 3  του υπό διαβούλευση Κανονισμού αναφέρεται ότι ο Υπόχρεος 

οφείλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 25 ημερολογιακών ημερών από την ορθή 

υποβολή της αίτησης να συντάξει και να κοινοποιήσει στον Δικαιούχο τεχνική 

μελέτη, σχέδιο σύμβασης, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ενδεικτικό 

προϋπολογισμό για την ικανοποίηση του αιτήματος. Το προβλεπόμενο διάστημα 

των 25 ημερολογιακών ημερών θεωρείται εξαιρετικά σύντομο ιδιαίτερα όταν 

μεσολαβούν αργίες και εορταστικές περίοδοι. Οι ενέργειες του συγκεκριμένου 

βήματος είναι πολλές και χρονοβόρες. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει έλεγχο των 

τεχνικών απαιτήσεων του δικαιούχου αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία των 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων του Υπόχρεου παρόχου, διερεύνηση της όχλησης 

που προκαλείται στον υφιστάμενο και μελλοντικό εξοπλισμό του, έλεγχο της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, κοστολόγηση των ενεργειών αδειοδότησης των νέων 

εγκαταστάσεων του παρόχου, εξέταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε 

περιπτώσεις ιδιοκτησίας τρίτων, έλεγχο της υποδομής αναφορικά με τη δυνατότητα 

φιλοξενίας (στατικά κλπ) των συστημάτων του δικαιούχου και εκπόνηση  

προϋπολογισμού.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υφιστάμενος Κανονισμός όριζε 25 εργάσιμες ημέρες, 

καθώς και την πρόβλεψη στα άρθρα 3 και 4 του Νόμου 4463/2017 περί δίμηνης 

προθεσμίας για την εξέταση του αιτήματος πρόσβασης είτε για τη θετική απάντηση 

είτε για την αιτιολογημένη απόρριψη, προτείνεται η παράταση της προθεσμίας, σε 

40 ημερολογιακές ημέρες. 

Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 25 εργάσιμων 

ημερών που προβλέπει ο εν ισχύ Κανονισμός. 

 

 

 

Άρθρο 7, παράγραφος 4 
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Ανάλογη τροποποίηση του χρονικού διαστήματος, δηλαδή από 25 ημερολογιακές 

ημέρες σε 40 ημερολογιακές ημέρες προτείνεται και για το άρθρο 7 παράγραφος 4 

που αφορά στην περίπτωση απόρριψης της σχετικής πρόσβασης, η οποία πρέπει να 

αναφέρει τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 25 εργάσιμων 

ημερών που προβλέπει ο εν ισχύ Κανονισμός. 

 

Άρθρο 5 

Στο άρθρο 5, το οποίο αναφέρεται στην παροχή πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες 

Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών,  προτείνεται  σε περίπτωση 

διενέργειας έρευνας επιτόπου από τον Δικαιούχο και με την επιφύλαξη των 

διασφαλίσεων για την κατοχύρωση της ασφάλειας και της ακεραιότητας του 

δικτύου, η επιτόπου έρευνα να γίνεται συνοδεία του Υπόχρεου και με την 

οικονομική επιβάρυνση του Δικαιούχου. Για τον λόγο αυτό προτείνεται  η προσθήκη 

νέας παραγράφου με ενδεικτικό αριθμό (9) και με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

 

9. «Η επιτόπου έρευνα των συγκεκριμένων στοιχείων της υλικής υποδομής από τον 

Δικαιούχο, γίνεται συνοδεία του Υπόχρεου και με την οικονομική επιβάρυνση του 

Δικαιούχου». 

 

Έναρξη Ισχύος 

Για λόγους σαφήνειας προτείνεται να διευκρινιστεί ότι ο παρών Κανονισμός 

καταλαμβάνει τα αιτήματα που υποβάλλονται από τη δημοσίευσή του και μετά. 


