∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ
Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012)

Μαρούσι, ∆εκέµβριος 2014
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ
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Ι. Πρόλογος
Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση αφορά στο σχέδιο Κανονισµού
Συνεγκατάστασης, κατ’ εφαρµογή των άρθρων 29 παρ. 3 και 17 του ν. 4070/2012
(ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012).
Οι συµµετέχοντες καλούνται να: α) σχολιάσουν το περιεχόµενο του Σχεδίου
Κανονισµού της ενότητας Ι του τεύχους ∆ιαβούλευσης, στο σύνολό του και κατ’
άρθρο, µε σαφή αναφορά στα σηµεία που αναφέρονται και β) να απαντήσουν στην
ερώτηση της ενότητας ΙΙ του τεύχους ∆ιαβούλευσης.
Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση διαρκεί από την Τρίτη 23 ∆εκεµβρίου 2014 έως
την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν
επωνύµως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή όχι
αργότερα από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 µµ. Τυχόν
ανώνυµες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δηµοσιευτούν
αυτούσιες και επωνύµως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εµπιστευτικά
στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτηµα, προκειµένου να
µην δηµοσιευθούν.
Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:
«∆ηµόσια ∆ιαβούλευση αναφορικά µε το σχέδιο Κανονισµού Συνεγκατάστασης, κατ’
εφαρµογή του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012)»

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΕΤΤ
Λ. Κηφισίας 60,
15125 Μαρούσι
Αττική
∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου : colocation@eett.gr.
Κατά τη διάρκεια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται από
την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, οι οποίες
πρέπει να υποβάλλονται επώνυµα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη
διεύθυνση: colocation@eett.gr
Το παρόν κείµενο δεν δεσµεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόµενο τυχόν ρύθµισης
επακολουθήσει.
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Ενότητα Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΥΚΟΛΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α)

τον Ν.4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012) (ΦΕΚ) και
ιδίως τα άρθρα 3, 12 παρ. 1 περιπτ. κστ, λα και µγ, 29, 34 47 και 51 αυτού,
όπως ισχύει τροποποιηθείς µε το νόµο Ν.4146/2013 «∆ιαµόρφωση Φιλικού
Αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013),

β)

το Ν.3959/2011 «Προστασία του
93/Α/2011), ως ισχύει τροποποιηθείς,

γ)

την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 25ης Νοεµβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ
σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και µε τη διασύνδεσή τους, και
2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, ΕΕ αριθ. L 337 της 18/12/2009, σ. 37,

δ)

την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για ∆ίκτυα
και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), ΕΕ αριθ. L
108 της 24/04/2002 σ. 0033, ιδίως δε το άρθρο 8, παρ.2γ, παρ.4στ, 12 αυτής,
το άρθρο 20, καθώς και τα σηµεία 22, 23, 24, 32 και 35 του προοιµίου ως
ισχύει,

ε)

την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε την πρόσβαση σε ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους
(Οδηγία για την Πρόσβαση), ΕΕ αριθ. L 108 της 24/04/2002 σ. 0007 – 0020,
ιδίως δε τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 8 και 12 αυτής, καθώς και τα σηµεία 16, 19, 22
του προοιµίου ως ισχύει,

στ)

την Οδηγία 2014/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 15ης Μαΐου 2014 για µέτρα µείωσης του κόστους εγκατάστασης
υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

ζ)

τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε
θέµα «Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συµβουλίου για µέτρα µείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2013/C 327/17),
η)

τον Ν.2801/2000 «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

θ)

την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/20-12-2012 «Κανονισµός Γενικών
Αδειών», (ΦΕΚ 298/Β/14-2-2013) όπως εκάστοτε ισχύει,

ι)

την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 570/033/08-07-2010 µε θέµα «Τροποποίηση της
ΑΠ.ΕΕΤΤ 472/171/21-03-2008 Έκδοση του Κανονισµού Συνεγκατάστασης,
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 30 παρ.3 του Ν.3431/2006 (ΦΕΚ 885/Β/14-052008),

ια)

την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 472/171/21-03-2008 «‘Έκδοση του Κανονισµού
Συνεγκατάστασης, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 30 παρ.3 του Ν.3431/2006»,

ιβ)

την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών
Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012,

ιγ)

την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006, «Κανονισµός ∆ιαδικασίας
∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/Β΄/16-3-2006), και ιδίως τo άρθρo 8,
παρ.1 και 2 αυτού,

Επειδή,
α)
Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν.4070/2012, µε θέµα «Συνεγκατάσταση και
από κοινού χρήση ευκολιών», ορίζεται ότι η ΕΕΤΤ είναι σε θέση να επιβάλλει,
κατόπιν συγκεκριµένων προϋποθέσεων, την συνεγκατάσταση ή/και την από κοινού
χρήση ευκολιών ή ακινήτου σε επιχειρήσεις παροχής δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, λαµβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η κατανοµή των δαπανών και ο
επιχειρηµατικός κίνδυνος. Κυρίως όµως, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην
παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου, η υποχρέωση συνεγκατάστασης προβλέπεται ότι
θα επιβληθεί από την ΕΕΤΤ, όταν η τελευταία κρίνει ότι η αλληλεπικάλυψη των
υποδοµών θα ήταν οικονοµικώς αναποτελεσµατική ή πρακτικώς ανέφικτη για την
οποιαδήποτε επιχείρηση πάροχο. Όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 1
του ως άνω άρθρου: «1. Όταν επιχείρηση παροχής δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών έχει το δικαίωµα, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας, να εγκαθιστά
ευκολίες επί, υπέρ ή υπό δηµόσιου, ιδιωτικού ή κοινόχρηστου ακινήτου, ή δύναται να
επωφελείται διαδικασίας για την απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου, η Ε.Ε.Τ.Τ.
είναι σε θέση να επιβάλει την από κοινού χρήση των ευκολιών ή του ακινήτου αυτού,
περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, κτιρίων ή εισόδων σε κτήρια καλωδιώσεων
κτιρίων, ιστών, κεραιών, πύργων και άλλων φερουσών κατασκευών, αγωγών,
σωληνώσεων, φρεατίων και κυτίων σύνδεσης, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη την αρχή
της αναλογικότητας». Περαιτέρω, στο ίδιο άρθρο και ειδικότερα στην παράγραφο 3
αυτού, περιγράφεται η υποχρέωση της ΕΕΤΤ για την έκδοση σχετικού Κανονισµού
Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών, όπου θα περιγράφονται όλοι οι
σχετικοί όροι, διαδικασίες και προϋποθέσεις για την διαδικασία της
συνεγκατάστασης, κατόπιν υποβολής αιτήσεων και διεξαγωγής σχετικής δηµόσιας
διαβούλευσης, βάσει του άρθρου 17 του Ν.4070/2012.
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β) Η νεοεκδοθείσα Οδηγία 2014/61/ΕΚ της 15ης Μαΐου 2014 µε τίτλο «Μέτρα
µείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών», τονίζει τη σηµασία των υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών1 ενώ παράλληλα αναγνωρίζει την ανάγκη για πολιτικές που θα
µειώνουν το κόστος της εγκατάστασης ευρυζωνικών συνδέσεων σε ολόκληρη την
επικράτεια της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων κατάλληλου προγραµµατισµού και
συντονισµού και µείωσης του διοικητικού φόρτου2. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι
(σηµείο (7) του προοιµίου) η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υψίρρυθµων,
σταθερών και ασύρµατων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτεί σηµαντικές
επενδύσεις, µεγάλο ποσοστό των οποίων αντιπροσωπεύει το κόστος των έργων
πολιτικού µηχανικού. Επιβεβαιώνεται δε ότι ο εν µέρει περιορισµός των έργων
πολιτικού µηχανικού που συνεπάγονται µεγάλο κόστος θα καθιστούσε πιο
αποτελεσµατική την ευρυζωνική εγκατάσταση. Ειδικότερα, στο προοίµιο της
Οδηγίας σηµειώνεται ότι: «Μείζον τµήµα του κόστους αυτού µπορεί να αποδοθεί σε
δυσλειτουργίες στη διαδικασία εγκατάστασης που σχετίζεται µε τη χρήση υπάρχουσας
παθητικής υποδοµής (π.χ. αγωγών, σωληνώσεων, φρεατίων, κυτίων σύνδεσης, ιστών,
εγκαταστάσεων κεραιών, πύργων και άλλων φερουσών κατασκευών), σε δυσχέρειες
σχετιζόµενες µε τον συντονισµό των τεχνικών έργων, επαχθείς διοικητικές διαδικασίες
χορήγησης αδειών και δυσχέρειες που αφορούν την εγκατάσταση δικτύων εντός
κτιρίων, που οδηγούν σε σηµαντικά οικονοµικά εµπόδια, ιδίως σε αγροτικές περιοχές.»
β) Σύµφωνα µε το δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΕΕ την 15η Απριλίου 2014 µε θέµα
«Commission welcomes European Parliament support for a safer, healthier, high-tech
and more Connected Continent», περίπου το 80% του κόστους υλοποίησης
υψίρρυθµων δικτύων συνδέεται µε έργα πολιτικού µηχανικού. Σύµφωνα µε την ΕΕ
αυτά τα κόστη είναι ανώφελα υψηλά λόγω της ύπαρξης διαφόρων κωλυµάτων και
οικονοµικών αναποτελεσµατικοτήτων.
γ)
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και αποβλέποντας στη διευκόλυνση και
κινητροδότηση της εγκατάστασης υψίρρυθµων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
µε την προώθηση της κοινής χρήσης της υπάρχουσας υλικής υποδοµής και τη
διευκόλυνση της αποτελεσµατικότερης εγκατάστασης νέας υλικής υποδοµής,

1 (2) Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εγκατάστασης υψίρρυθμων ευρυζωνικών δικτύων, τα κράτη μέλη
ενέκριναν τους φιλόδοξους ευρυζωνικούς στόχους που ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο
«Το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη — Ψηφιακή καθοδήγηση της ευρωπαϊκής μεγέθυνσης»
(«Ψηφιακό Θεματολόγιο»), ήτοι την εξασφάλιση βασικών ευρυζωνικών υπηρεσιών για όλους τους
Ευρωπαίους έως το 2013, καθώς και την πρόσβαση, έως το 2020, όλων των Ευρωπαίων σε πολύ
υψηλότερες διαδικτυακές ταχύτητες άνω των 30 Mbps και τη συνδρομή 50 % ή παραπάνω των
νοικοκυριών της Ένωσης σε διαδικτυακές συνδέσεις άνω των 100 Mbps. (σημείο (2) του προοιμίου)
2

(4) Στο Ψηφιακό Θεματολόγιο επισημαίνεται επίσης η ανάγκη για πολιτικές που θα μειώνουν το κόστος
της εγκατάστασης ευρυζωνικών συνδέσεων σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένων κατάλληλου προγραμματισμού και συντονισμού και μείωσης του διοικητικού
φόρτου. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτούνται σημαντικές αρχικές επενδύσεις από τα κράτη μέλη για να
μπορέσει να γίνει κοινή χρήση της υλικής υποδομής. Όσον αφορά τους στόχους του Ψηφιακού
Θεματολογίου, ενώ αναγνωρίζεται η σημαντική μείωση των οικονομικών πόρων που διατίθενται για τις
ευρυζωνικές συνδέσεις στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» η οποία θεσπίστηκε με
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), τα κράτη μέλη
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, να
χρησιμοποιούν τους χρηματοδοτικούς πόρους της Ένωσης που είναι διαθέσιμοι σύμφωνα με τις
εφαρμοστέες διατάξεις της Ένωσης. (σημείο (4) του Προοιμίου)
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προκειµένου η εγκατάσταση των εν λόγω δικτύων να πραγµατοποιηθεί µε
χαµηλότερο κόστος, η Οδηγία ζητά από τα Κράτη-Μέλη να εξασφαλίσουν ότι κάθε
φορέας εκµετάλλευσης δικτύου υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογη αίτηση
πρόσβασης στην υλική του υποδοµή υπό δίκαιους και εύλογους όρους,
συµπεριλαµβανοµένης της τιµής, ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθµων
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
δ)
Η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι πλέον η ανάπτυξη των σταθερών δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα αφορά κυρίως, αν όχι αποκλειστικά,
υψίρρυθµα δίκτυα, καθώς το υφιστάµενο δίκτυο πρόσβασης αντικαθίσταται σταδιακά
από δίκτυο πρόσβασης νέας γενιάς (NGA), ενώ τα δίκτυα κορµού έχουν ήδη
υλοποιηθεί ή αντικαθίστανται επί του παρόντος ως/από δίκτυα νέας γενιάς (NGN). Η
ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι ειδικά για την εγκατάσταση υψίρρυθµων σταθερών δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, η αλληλεπικάλυψη των υποδοµών θα ήταν
οικονοµικώς αναποτελεσµατική και σε κάποιες περιπτώσεις πρακτικώς ανέφικτη,
όπως εξάλλου συµβαίνει και συνολικά στην Ένωση, κατά τα όσα αναφέρθηκαν
ανωτέρω στο πλαίσιο του αιτιολογικού της αναγκαιότητας έκδοσης της Οδηγίας
2014/61/ΕΚ από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Για τους ανωτέρω λόγους, η ΕΕΤΤ
καθιστά υποχρεωτικές τις υποχρεώσεις παροχής συνεγκατάστασης και από κοινού
χρήσης ευκολιών του άρθρου 29 του ν.4070/2012 στην εγκατάσταση υψίρρυθµων
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
ε) Περαιτέρω, η παρ. 7 του άρθρου 29 προβλέπει ότι ειδικά για τις περιπτώσεις
συνεγκατάστασης κεραιοσυστηµάτων για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος οι
επιχειρήσεις δικαιούνται να αιτούνται συνεγκατάσταση και υποχρεούνται να
παρέχουν συνεγκατάσταση κατόπιν αιτήµατος άλλων επιχειρήσεων µε εύλογους
όρους, στο µέτρο όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Άρθρο 1
Αντικείµενο
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού καθορίζουν τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για τη συνεγκατάσταση εξοπλισµού ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή/ και την από κοινού χρήση συναφών ευκολιών από τους παρόχους
υπηρεσιών ή και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού ισχύουν µε την επιφύλαξη των
υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, οι οποίοι έχουν ορισθεί ή πρόκειται να ορισθούν ως επιχειρήσεις µε
σηµαντική ισχύ σε µία ή περισσότερες σχετικές αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
όσον αφορά την παροχή πρόσβασης/συνεγκατάστασης στην εν λόγω αγορά, δυνάµει
του άρθρου 47 του νόµου 4070/2012.
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Άρθρο 2
Ορισµοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) «Πάροχος»: επιχείρηση που συνιστά, λειτουργεί, ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,
συµπεριλαµβανοµένων
των
δικτύων
που
χρησιµοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις.
β) «∆ικαιούχος πάροχος»: κάθε πάροχος δηµόσιου δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που επιθυµεί να του παρασχεθεί συνεγκατάσταση
γ) «Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών»: η παροχή (από έναν
Υπόχρεο πάροχο) επί υφιστάµενης ή νέας υποδοµής του φυσικού χώρου και των
τεχνικών προϋποθέσεων, καθώς και η από κοινού χρήση συστηµάτων και υποδοµών οι
οποίες είναι απαραίτητες για την µε εύλογο τρόπο τοποθέτηση, σύνδεση και λειτουργία
του σχετικού εξοπλισµού ενός άλλου παρόχου (∆ικαιούχου).
δ) «Ευκολίες»: κάθε εγκατάσταση, υποδοµή (περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων,
κτιρίων ή εισόδων σε κτίρια, καλωδιώσεων κτιρίων, ιστών, κεραιών, πύργων και
άλλων φερουσών κατασκευών, αγωγών, σωληνώσεων, φρεατίων, κυτίων σύνδεσης,
υπαίθριων µονάδων δικτύου, οικίσκων ,και στύλων ), ή τεχνικό µέσο που σχετίζεται µε
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστά δυνατή ή υποστηρίζει την παροχή
υπηρεσιών µέσω του εν λόγω δικτύου.
ε) «Κατασκευή Κεραίας»: Το σύστηµα των Κεραιών εκποµπής και λήψης
ραδιοσηµάτων µετά των κατασκευών στήριξής τους εξαρτηµάτων και παρελκόµενων,
συµπεριλαµβανοµένων ιστών και πύργων. Το παθητικό κάτοπτρο ανάκλασης
ραδιοσηµάτων θεωρείται επίσης ως Κατασκευή Κεραίας. Στο ύψος της Κατασκευής
Κεραίας περιλαµβάνεται και ο φωτισµός ασφαλείας ή/και το αλεξικέραυνο. Οι
νωτεπίνωτες (back to back) διατάξεις περιλαµβάνονται στα παθητικά κάτοπτρα.
στ) «Υπόχρεος πάροχος»: κάθε πάροχος δηµόσιου δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που κατέχει / εκµεταλλεύεται υποδοµή και υποδέχεται αίτηµα παροχής
συνεγκατάστασης
ζ) «Υψίρρυθµο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: δίκτυο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ικανό να παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης σε ταχύτητες
τουλάχιστον 30 Mbps
2. Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες δεν ορίζονται στο παρόν άρθρο και
χρησιµοποιούνται στην παρούσα Απόφαση έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται
στο Ν.4070/2012. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ορισµούς που
χρησιµοποιούνται στον παρόντα Κανονισµό δεν αναφέρεται στο Ν.4070/2012, η
αντίστοιχη λέξη ή φράση ερµηνεύεται σύµφωνα µε τον ορισµό ο οποίος
περιλαµβάνεται στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1. Ο παρών Κανονισµός Συνεγκατάστασης εφαρµόζεται σε Συνεγκατάσταση
εξοπλισµού ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/ και την από κοινού χρήση συναφών
ευκολιών, όπως ιδίως των ακολούθων υποδοµών:
(α) Κτίρια και γήπεδα
i. Συνεγκατάσταση εντός του κτιρίου (Φυσική σε ξεχωριστό
χώρο, σύµµικτη)
ii. Συνεγκατάσταση στον περιβάλλοντα χώρο.
iii. Κοινή χρήση καλωδιώσεων σε κτίρια
iv. Κοινή χρήση εισόδων σε κτίρια
(β) Οικίσκοι & καµπίνες ηλεκτρονικού εξοπλισµού (εσωτερικού ή
εξωτερικού χώρου).
(γ) Σωληνώσεις, Μικροσωληνώσεις, Αγωγοί & Φρεάτια.
(δ) Κεραίες µε τους ιστούς/πύργους στήριξής τους και εν γένει
κατασκευές κεραιών, εξαιρουµένων των κατασκευών κεραιών για τις
οποίες δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας ούτε η
υποβολή ∆ήλωσης στην ΕΕΤΤ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους ν.
2801/2000 και 4070/2012 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και
αποφάσεις της ΕΕΤΤ..
Οι παραπάνω υποδοµές µπορεί να βρίσκονται :
o σε ιδιόκτητα ή µη κτίρια,
o σε κοινόχρηστους χώρους,
o σε δηµόσιους χώρους,
o σε χώρους ΟΤΑ,
o σε χώρους ιδιωτών.

Άρθρο 4
Σύναψη συµφωνιών συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών
1. Οι ∆ικαιούχοι έχουν δικαίωµα να συνάπτουν µε τους Υπόχρεους παρόχους
συµφωνίες για την συνεγκατάσταση ή/και την από κοινού χρήση ευκολιών,
κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 6.
2. Οι Υπόχρεοι πάροχοι έχουν την υποχρέωση να ικανοποιούν κάθε εύλογη αίτηση
παροχής συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών για τις κατηγορίες
υποδοµών που ρητά αναφέρονται στο Άρθρο 3 περιπτώσεις 1(α), (β), (γ) στην
περίπτωση όπου η εγκατάσταση αφορά υψίρρυθµο σταθερό δίκτυο και 1(δ) για όλα
τα δίκτυα εξαιρουµένων κατασκευών κεραιών που εγκαθίστανται κατόπιν
∆ήλωσης στην ΕΕΤΤ, χωρίς την υποχρέωση λήψης άδειας κατασκευής κεραίας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000 και του άρθρου 30 του
Ν. 4070/2012, και ιδίως εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαµηλής
ηλεκτροµαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης και τυποποιηµένες κατασκευές
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κεραιών, εφόσον η ικανοποίηση του αιτήµατος θα οδηγούσε σε τροποποίηση της
υποδοµής µε τρόπο ώστε να γεννάται η υποχρέωση λήψης άδειας κατασκευής
κεραίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000 και του άρθρου
30 του Ν. 4070/2012 όπως ισχύουν.
3.

Οι όροι των συµφωνιών συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών
αποτελούν αντικείµενο εµπορικής διαπραγµάτευσης µε την επιφύλαξη τήρησης
των διατάξεων του παρόντος και της κείµενης νοµοθεσίας, ιδίως αυτής περί
ηλεκτρονικών επικοινωνιών

4. Για κάθε συµφωνία συνεγκατάστασης ή/και κοινής χρήσης ευκολιών σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κοινοποιούνται εντός δέκα (10)
εργασίµων ηµερών από την υπογραφή τους στην ΕΕΤΤ, µε κοινή ευθύνη των
συµβαλλοµένων µερών τα στοιχεία της εν λόγω συµφωνίας, (συµβαλλόµενα
µέρη, ηµεροµηνία υπογραφής, αντικείµενο και διάρκεια συµφωνίας).

Άρθρο 5
Παροχή Πληροφοριών σχετικά µε υπηρεσίες Συνεγκατάστασης και από κοινού
χρήσης ευκολιών

1. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατόπιν αιτήµατος της ΕΕΤΤ και
µε τον τρόπο που η ΕΕΤΤ θα ορίσει, 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.
2. Μετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού συστήµατος και κατά τη φάση της
λειτουργίας του, οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται
να υποβάλουν στο Ψηφιακό Μητρώο οποιαδήποτε νέα υλοποίηση ή τροποποίηση
στα υφιστάµενα στοιχεία των δικτύων τους, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτηµα
Α εντός έξι µηνών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης ή τροποποίησης.
3. Πέρα των οριζοµένων στην παράγραφο 1 κάθε ∆ικαιούχος 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.
4. Σε περίπτωση όπου δεν έχει υπογραφεί Συµφωνία Πλαίσιο για την παροχή
υπηρεσιών συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών µεταξύ του
Υπόχρεου και του ∆ικαιούχου, ο Υπόχρεος πάροχος δύναται να απαιτήσει την
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υπογραφή σύµβασης Εµπιστευτικότητας µε τον ∆ικαιούχο προτού παράσχει τις
αιτούµενες πληροφορίες.
5. Εφόσον οι αιτούµενες πληροφορίες είναι διαθέσιµες, ο Υπόχρεος οφείλει να τις
αποστείλει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της σχετικής
αίτησης του ∆ικαιούχου προς τον Υπόχρεο.
6. Οι αιτούµενες πληροφορίες, εφόσον αυτές δεν είναι διαθέσιµες, θα παρέχονται το
αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της σχετικής
αίτησης του ∆ικαιούχου προς τον Υπόχρεο.

Άρθρο 6
∆ιαδικασία σύναψης Συµφωνίας Πλαισίου για υπηρεσίες συνεγκατάστασης και
από κοινού χρήσης ευκολιών
1. Κάθε ∆ικαιούχος δικαιούται να ζητήσει από κάθε Υπόχρεο πάροχο και κάθε
Υπόχρεος δικαιούται να ζητήσει από τον ∆ικαιούχο πάροχο ο οποίος του
απευθύνει αίτηµα για συµφωνία συνεγκατάστασης, την σύναψη συµφωνίας –
πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης
ευκολιών.
2. Στην αίτηση για σύναψη της συµφωνίας-πλαισίου που αναφέρεται στην
προηγούµενη παράγραφο 1, ο ∆ικαιούχος πρέπει να δηλώνει τουλάχιστον το
είδος/τύπο της υπηρεσίας (συνεγκατάστασης ή /και από κοινού χρήσης
ευκολιών) που επιθυµεί να λάβει, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του
παρόντος.
3. Ο Υπόχρεος και ο ∆ικαιούχος οφείλουν να διαπραγµατεύονται τους όρους της
συµφωνίας-πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένου 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) ηµερολογιακών ηµερών από την
υποβολή της σχετικής αίτησης από τον ∆ικαιούχο. Σε περίπτωση αποτυχίας
των διαπραγµατεύσεων εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος, ο
∆ικαιούχος 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
∆ιαδικασία ικανοποίησης αιτηµάτων συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης
ευκολιών
1. Κάθε ∆ικαιούχος απευθύνει γραπτό αίτηµα προς κάθε Υπόχρεο πάροχο
σχετικά µε συγκεκριµένη υπηρεσία συνεγκατάστασης ή/και από κοινού
χρήσης ευκολιών σε ένα ή περισσότερα σηµεία που προσδιορίζονται στο
σχετικό αίτηµα, µε βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της συµφωνίαςΣελίδα 10 από 20
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πλαίσιο που έχει ήδη συναφθεί. Το ακριβές περιεχόµενο της αίτησης
καθορίζεται από την συγκεκριµένη υπηρεσία την οποία αιτείται ο ∆ικαιούχος
και περιγράφεται στο άρθρο 8. Ταυτόχρονα µε την υποβολή του στον
Υπόχρεο πάροχο, το γραπτό αίτηµα του ∆ικαιούχου κοινοποιείται και στην
ΕΕΤΤ.
2. Ο Υπόχρεος οφείλει εντός τριών (3) 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 ∆ικαιούχο να
υποβάλλει ξανά την αίτηση του ενηµερώνοντάς τον για τους ακριβείς λόγους
απόρριψης. Η συµπλήρωση/διόρθωση και εκ νέου υποβολή αίτησης αποτελεί
νέα αίτηση.
3. Ο Υπόχρεος οφείλει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι πέντε (25)
εργάσιµων ηµερών από την ορθή υποβολή της αίτησης, να συντάξει και να
κοινοποιήσει στον ∆ικαιούχο τεχνική µελέτη, χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
και ενδεικτικό προϋπολογισµό για την ικανοποίηση του αιτήµατος. Το εύλογο
κόστος της εκπόνησης της ανωτέρω µελέτης το επιβαρύνεται ο ∆ικαιούχος,
ανεξάρτητα από την αποδοχή του ενδεικτικού προϋπολογισµού από το
∆ικαιούχο.
1. Σε περίπτωση όπου ο Υπόχρεος δεν µπορεί να υλοποιήσει το αίτηµα του
∆ικαιούχου, ενηµερώνει εγγράφως τον ∆ικαιούχο, για τους ακριβείς λόγους
απόρριψης του αιτήµατός του.
Υποβληθέν αίτηµα συνεγκατάστασης ή/και από κοινού χρήσης ευκολιών
δύναται ν’ απορριφθεί, ενδεικτικά για τους ακόλουθους λόγους:
•

•

•

•
•
•

Φυσική ανεπάρκεια, συµπεριλαµβανοµένων των µελλοντικών
αναγκών χώρου του Υπόχρεου φορέα και τυχόν ήδη οφελούµενων
δικαιούχων, οι οποίες πρέπει να καταδεικνύονται δεόντως, ή
ακαταλληλότητα του διαθέσιµου χώρου
ή των σχετικών
εγκαταστάσεων, ή/και αιτιολογηµένος/στοιχειοθετηµένος κίνδυνος
ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών.
Νοµική υποχρέωση ή νοµικό κώλυµµα, ανεξάρτητο από το πρόσωπο
του Υπόχρεου. Ο Υπόχρεος δε δύναται εν προκειµένω να επικαλεστεί
νοµικό κώλυµα οφειλόµενο σε τρίτα πρόσωπα που ελέγχει ο Υπόχρεος
ή που τελούν υπό τον έλεγχο του Υποχρέου.
Μη τήρηση ή άρνηση αποδοχής εκ µέρους του ∆ικαιούχου
υποχρεώσεων ή όρων που είναι σύµφωνοι µε το Ν.4070/2012 και εν
γένει τη νοµοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή τις διατάξεις
του παρόντος Κανονισµού.
Ύπαρξη ληξιπρόθεσµων οφειλών του ∆ικαιούχου προς τον Υπόχρεο
πάροχο.
Μη ολοκληρωµένη ή λειτουργική ή αδειοδοτηµένη υποδοµή επί της
οποίας ζητείται η συνεγκατάσταση. κατόπιν αιτιολόγησης
Ύπαρξη κινδύνου σχετικά µε τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του
δικτύου, κατόπιν αιτιολόγησης.
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2. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ο ∆ικαιούχος, εφόσον επιθυµεί να αναλάβει
το απαιτούµενο κόστος, οφείλει να προχωρήσει σε σχετικό έγγραφο αίτηµα
εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την λήψη της τεχνικής µελέτης. Σε
περίπτωση όπου ο ∆ικαιούχος δεν καταθέσει εντός της προθεσµίας αυτής το
αίτηµα, η αρχική αίτηση λογίζεται ως ανακληθείσα.
3. Ο Υπόχρεος δικαιούται να καλέσει εγγράφως τον ∆ικαιούχο εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του ανωτέρω αιτήµατος για δεσµευτική
επιβεβαίωση του αιτήµατος, η οποία δύναται να περιλαµβάνει, εκτός από την
υπογραφή της επιµέρους Σύµβασης, την καταβολή εγγυητικής επιστολής
ή/και την κατάθεση προκαταβολής.
4. Ο Υπόχρεος υλοποιεί τις απαιτούµενες εργασίες για την ικανοποίηση του
αιτήµατος του ∆ικαιούχου, σύµφωνα µε τις από κοινού συµφωνηµένες
προδιαγραφές εντός του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος, όπως αυτό
είχε κοινοποιηθεί στον ∆ικαιούχο µαζί µε την τεχνική µελέτη. Ο Υπόχρεος
λαµβάνει υπόψη του και τυχόν αιτήµατα άλλων ∆ικαιούχων, και ιδίως τη
χρονική σειρά υποβολής των εν λόγω αιτηµάτων.
5. Η παράδοση της αιτηθείσας υπηρεσίας (συνεγκατάσταση ή/και από κοινού
χρήσης ευκολιών) γίνεται εφόσον έχουν περατωθεί όλες οι προβλεπόµενες
εργασίες. Ο Υπόχρεος αποστέλλει εγγράφως στον δικαιούχο ειδοποίηση µε
την οποία τον καλεί
να παραλάβει το έργο υπογράφοντας σχετικό
πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών
από την ανωτέρω ειδοποίηση, αφού πρώτα καταβάλλει το υπόλοιπο της
δαπάνης του συγκεκριµένου έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της συµφωνίας πλαίσιο που έχουν συνάψει.

Άρθρο 8
Περιεχόµενο Αίτησης
1. Στην αίτηση για σύναψη επιµέρους συµφωνίας συνεγκατάστασης και/ή από
κοινού χρήσης ευκολιών που αναφέρεται στο εδάφιο 1 του Άρθρου 7, ο
∆ικαιούχος Πάροχος πρέπει να δηλώνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
(α) τη διεύθυνση/ακριβή τοποθεσία σηµείου όπου ο ∆ικαιούχος Πάροχος
επιθυµεί συνεγκατάσταση και/ή από κοινού χρήση ευκολιών,
(β) αναλυτική περιγραφή του τύπου και του είδους της συνεγκατάστασης
και/ή την από κοινού χρήση ευκολιών που επιθυµεί, καθώς επίσης και
περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών (π.χ. τύπος, διαστάσεις, βάρος) των
µηχανηµάτων του που επιθυµεί να εγκαταστήσει στον εν λόγω χώρο,
(γ) τον εκτιµώµενο φυσικό χώρο που απαιτείται για τη συνεγκατάσταση και/ή
από κοινού χρήση ευκολιών, καθώς επίσης και τυχόν προδιαγραφές των ιστών
που πρέπει να πληρούνται για την τοποθέτηση των µηχανηµάτων του
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∆ικαιούχου Παρόχου ή της διαδροµής και των σωληνώσεων ή/και αγωγών
στους οποίους θέλει να συνεγκατασταθεί.
(δ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία απαιτείται για τον σαφή
καθορισµό του αιτήµατος ή προβλέπεται στη συµφωνία πλαίσιο για τον
συγκεκριµένο τύπο αιτήµατος.

Άρθρο 9
Ελάχιστο περιεχόµενο συµφωνίας πλαισίου
Η συµφωνία – πλαίσιο που συνάπτεται µεταξύ των παρόχων σύµφωνα µε το άρθρο 6
περιλαµβάνει ενδεικτικά κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα :
(α) τη γενική περιγραφή του αντικειµένου της συνεγκατάστασης,
(β) τις τυχόν διαδικασίες διαβίβασης αιτήµατος συνεγκατάστασης ή/ και από κοινού
χρήσης ευκολιών ενός ή περισσοτέρων συστηµάτων, τις υπεύθυνες υπηρεσίες και
πρόσωπα, καθώς και τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στα αιτήµατα αυτά,
(γ) τις προθεσµίες για την εκπλήρωση των επί µέρους ελέγχων, εγκρίσεων και
εργασιών µέχρι την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία της συνεγκατάστασης ή και
της από κοινού χρήσης ευκολιών,
(δ) την κατανοµή των ευθυνών σε θέµατα ασφαλείας και σε περίπτωση βλάβης ή
ζηµιάς στον σχετικό εξοπλισµό, στο δίκτυο ή σε τρίτο πρόσωπο,
(ε) την κατανοµή των δαπανών,
(στ) τις ειδικές διαδικασίες και ρυθµίσεις που θα εφαρµόζονται εάν το ακίνητο ή ο
χώρος, στον οποίο έχει υλοποιηθεί η συνεγκατάσταση ή/ και η από κοινού χρήση
ευκολιών, ή που ελέγχει την πρόσβαση στο χώρο συνεγκατάστασης, ανήκει ή
ελέγχεται από τρίτο πρόσωπο,
(ζ) τις εργασίες αποκατάστασης σε περίπτωση τερµατισµού της συνεγκατάστασης ή
και της από κοινού χρήσης ευκολιών,
(η) την επίλυση των διαφορών ανάµεσα στα µέρη,
(θ) την διαδικασία κατανοµής χώρου συνεγκατάστασης ή/ και από κοινού χρήσης
ευκολιών,
(ι) τον επιµερισµό κόστους για διαµόρφωση χώρου συνεγκατάστασης ή και από
κοινού χρήσης ευκολιών,
(ια) τις διαδικασίες πρόσβασης στο χώρο συνεγκατάστασης ή και από κοινού χρήσης
ευκολιών,
(ιβ) την διαχείριση των προβληµάτων και των βλαβών στο χώρο συνεγκατάστασης ή/
και από κοινού χρήσης ευκολιών,
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(ιγ) την από κοινού εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων
συστηµάτων κεραιών, σε νέα σηµεία συνεγκατάστασης,
(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,
(ιε) τους όρους τροποποίησης της συµφωνίας - πλαίσιο ή/και λύσης αυτής,
(ιστ) τις ποινικές ρήτρες σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης συνεγκατάστασης
ή/ και από κοινού χρήσης ευκολιών,
(ιζ) το χρονικό διάστηµα για το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί η εφαρµογή της
συµφωνίας συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών µετά την ενηµέρωση
για καταγγελία της συµφωνίας από τον Υπόχρεο Πάροχο, πριν επέλθουν τα οριστικά
αποτελέσµατα της καταγγελίας,
(ιη) τον όρο ότι οι υπηρεσίες συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών
προορίζονται αποκλειστικά για τον ειδικά στην κάθε επιµέρους σύµβαση οριζόµενο
σκοπό και για αποκλειστική χρήση από τον ∆ικαιούχο, ο οποίος δε δύναται να τις
µεταβιβάζει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκχωρεί σε τρίτους.

Άρθρο 10
Έλεγχος Συµφωνιών Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών
Οι συµφωνίες του άρθρου 4 του παρόντος κανονισµού υπόκεινται στον έλεγχο της
ΕΕΤΤ ως προς την τήρηση των διατάξεων της νοµοθεσίας περί ελεύθερου
ανταγωνισµού και περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Άρθρο 11
Συνεγκατάσταση κατασκευών κεραιών
1. Οι Πάροχοι οι οποίοι χρησιµοποιούν εγκαταστάσεις κεραιών για την παροχή
δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να καταβάλουν
κάθε εύλογη προσπάθεια κοινής χρήσης υφιστάµενων κτιρίων και κατασκευών
για την εγκατάσταση και λειτουργία των κατασκευών κεραιών των δικτύων τους,
αποφεύγοντας στο µέτρο του δυνατού την ανέγερση καινούργιων κατασκευών ή
κτιρίων.
2. Σε περίπτωση ύπαρξης προγενέστερου αιτήµατος συνεγκατάστασης σε
εγκαταστάσεις κεραιών το οποίο δεν έχει ήδη ικανοποιηθεί, και κατόπιν εκ νέου
επιβεβαίωσής του µε µέριµνα των συµβαλλοµένων, ο Υπόχρεος Πάροχος οφείλει
να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα κατά την αίτηση για εξασφάλιση των αναγκαίων
αδειών, την σύναψη ιδιωτικών συµφωνιών, τον σχεδιασµό και την εκτέλεση έργων
κατασκευής και την λειτουργία κατασκευών κεραιών, ούτως ώστε να επιτρέπεται,
στο µέτρο του δυνατού, η ικανοποίηση των απαιτήσεων του εν λόγω αιτήµατος.
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3. Εάν η εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών των Υπόχρεων
Παρόχων γίνεται σε χώρο που ανήκει ή ελέγχεται από τρίτο πρόσωπο και συνεπώς
αποτελούν αντικείµενο ιδιωτικής συµφωνίας µεταξύ του Υπόχρεου Πάροχου και
του τρίτου αυτού προσώπου,
α. τηρουµένων των διατάξεων Ν. 4070/2012, η εν λόγω ιδιωτική συµφωνία δεν
µπορεί να περιλάβει διατάξεις αποκλειστικότητας υπέρ του Υπόχρεου
Παρόχου και δεν επιτρέπεται να απαγορεύει ή να δυσκολεύει ουσιωδώς την
εγκατάσταση κατασκευών κεραιών από άλλο Πάροχο, εκτός από ειδικά
αιτιολογηµένους τεχνικούς λόγους και µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος
εύλογης οικονοµικής αποζηµίωσης των ενδιαφεροµένων για κάθε δαπάνη που
µπορεί να προκληθεί από την πρόσθετη αυτή εγκατάσταση,
β. εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται δυσανάλογα τεχνικά µειονεκτήµατα ή ουσιώδεις
πρόσθετες δαπάνες, ο Υπόχρεος Πάροχος οφείλει να εγκαθιστά τις
κατασκευές κεραιών του κατά τρόπο που αφήνει εύλογα περιθώρια για την
πρόσβαση και τεχνικά πρόσφορη χρήση του υπόλοιπου χώρου ή της κάθε
κατασκευής κεραιών από όσο το δυνατόν περισσότερους άλλους Πάροχους.
4. Οι Υπόχρεοι Πάροχοι οφείλουν να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την
προσαρµογή στις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος Άρθρου των
συµφωνιών εγκατάστασης κατασκευών κεραιών που έχουν συνάψει µε τρίτα
πρόσωπα πριν από την ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος των υποχρεώσεων των
Υπόχρεων αυτών Παρόχων σύµφωνα µε το παρόντα Κανονισµό.

Άρθρο 12
Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση υποδοµών

1. Οι Υπόχρεοι και ∆ικαιούχοι πάροχοι οι οποίοι χρησιµοποιούν υποδοµές που
αναφέρονται στις περιπτώσεις 1(α), (β), (γ), και (δ) του άρθρου 3 οφείλουν να
καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για από κοινού χρήση υφιστάµενων
υποδοµών, αποφεύγοντας στο µέτρο του δυνατού την δηµιουργία νέων.
2. Σε περίπτωση ύπαρξης προγενέστερου αιτήµατος συνεγκατάστασης ή/και από
κοινού χρήσης για υπό κατασκευή υποδοµές που αναφέρονται στις περιπτώσεις
1(α), (β), (γ), (δ) και (ε) του άρθρου 1, το οποίο δεν έχει ήδη ικανοποιηθεί,και
κατόπιν εκ νέου επιβεβαίωσής του µε µέριµνα των συµβαλλοµένων, ο Υπόχρεος
Πάροχος, κατά την αίτηση για εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών, τη σύναψη
ιδιωτικών συµφωνιών, το σχεδιασµό και την εκτέλεση έργων κατασκευής και τη
λειτουργία αυτών, οφείλει να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ούτως ώστε να
επιτρέπεται, στο µέτρο του τεχνικά δυνατού, η ικανοποίηση των απαιτήσεων του
εν λόγω αιτήµατος.

Σελίδα 15 από 20

Α.Π.743/6

Άρθρο 13
Τέλη για Συµφωνίες Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών
1. O Υπόχρεος Πάροχος δικαιούται να απαιτήσει αποζηµίωση από τον ∆ικαιούχο
Πάροχο, ως προϋπόθεση αποδοχής της αίτησής του για τη σύναψη συµφωνίας
συνεγκατάστασης ή/και από κοινού χρήσης ευκολιών σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και
7, η οποία κατ’ ελάχιστο επιτρέπει:
(α) την κάλυψη κάθε κόστους που µπορεί να καταλογισθεί εύλογα στην
µελέτη, τον συντονισµό, τις τυχόν απαιτούµενες άδειες ή άλλες διοικητικές
πράξεις, και την εκτέλεση των εργασιών ή άλλων ενεργειών που απαιτούνται
για την συνεγκατάσταση ή/και την κοινή χρήση εξοπλισµού και συστηµάτων
που έχει ζητήσει ο ∆ικαιούχος Πάροχος, και
(β) την αναλογική συµµετοχή του ∆ικαιούχου Παρόχου, µε βάση
αντικειµενικά κριτήρια, στα λειτουργικά έξοδα, τα περιοδικά τέλη, το ενοίκιο
ή/και το κόστος του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού που καταλογίζονται εύλογα
στην πρόσβαση, συντήρηση και κοινή χρήση του συγκεκριµένου χώρου και
εξοπλισµού που αφορά η αίτηση του ∆ικαιούχου Παρόχου.
2. Ο Υπόχρεος Πάροχος οφείλει να παρέχει γραπτώς στον ∆ικαιούχο Πάροχο,
ανάλυση των δαπανών, αποζηµίωσης ή/και των τελών που ο Υπόχρεος Πάροχος
απαιτεί σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο, µε την επιφύλαξη της προστασίας
εµπιστευτικών επιχειρηµατικών πληροφοριών.

Άρθρο 14
Υποχρέωση παροχής Συνεγκατάστασης µε Απόφαση της ΕΕΤΤ
1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συµφωνία µεταξύ των µερών και κάποιο από τα
µέρη προσφύγει στην ΕΕΤΤ για επίλυση διαφοράς η ΕΕΤΤ µε απόφασή της,
δύναται να επιβάλλει µε τα κατάλληλα αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα
µέτρα την υποχρέωση παροχής Συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολίας
ή ακινήτου σε πάροχο, από τον οποίο έχει αιτηθεί ο δικαιούχος, την υποχρέωση
παροχής Συνεγκατάστασης., λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων τον
επιχειρηµατικό κίνδυνο, καθώς και τους κανόνες περί κατανοµής των δαπανών
2. Η Απόφαση της ΕΕΤΤ µε την οποία επιβάλλεται συνεγκατάσταση ή από κοινού
χρήσης ευκολίας δύναται να καθορίζει τους ειδικότερους όρους παροχής των εν
λόγω υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών προδιαγραφών, του
χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης και του κόστους.
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Άρθρο 15
Επίλυση ∆ιαφορών
Σε περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης
ευκολιών εντός σαράντα πέντε (45) 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 ΕΕΤΤ υιοθετεί τα κατάλληλα µέτρα που σε κάθε
περίπτωση είναι αναλογικά, αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κατά τη λήψη της
απόφασής της στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας επίλυσης διαφοράς λαµβάνοντας
υπ΄ όψιν, µεταξύ άλλων:
(α) το κόστος και τις άλλες τυχόν δυσκολίες ανεξάρτητης εγκατάστασης και
λειτουργίας του εξοπλισµού ή των συστηµάτων που αποτελούν το αντικείµενο
της συµφωνίας,
(β) τις επιπτώσεις για τον ανταγωνισµό στο επίπεδο των υπηρεσιών που θα
παρέχουν οι συµβαλλόµενοι και ειδικότερα τον βαθµό στον οποίο η συµφωνία
επιτρέπει τον ανταγωνισµό των συµβαλλοµένων ως προς την γεωγραφική
κάλυψη, την τιµολόγηση και την ποιότητα των υπηρεσιών τους,
(δ) το όφελος που προκύπτει για τους καταναλωτές από τη συµφωνία, ως προς το
κόστος των υπηρεσιών, την ανάπτυξη, κάλυψη και ποιότητα του δικτύου, καθώς
και την προστασία του περιβάλλοντος και την δηµόσια ασφάλεια,
(ε) τη δυνατότητα ύπαρξης εναλλακτικών ανταγωνιστικών ευκολιών καθώς επίσης
και την τεχνική και οικονοµική βιωσιµότητα των εν λόγω ευκολιών
λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγοράς,
(στ) την σκοπιµότητα παροχής των σχετικών υπηρεσιών σε συνάρτηση µε τις
διαθέσιµες εναλλακτικές δυνατότητες, και
(ζ) τη δυνατότητα πρόσβασης των παρόχων σε άλλες βιώσιµες δυνατότητες
λαµβάνοντας υπόψη τους τυχόν περιορισµούς λόγω της ανάγκης προστασίας
του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας καθώς επίσης και της
επίτευξης χωροταξικών ή πολεοδοµικών στόχων.

Άρθρο 16
Παροχή Πληροφοριών και Εποπτεία
1. Η ΕΕΤΤ εποπτεύει την συµµόρφωση των παρόχων δηµοσίων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού και
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δύναται, για τον σκοπό αυτό, να ζητά την υποβολή πληροφοριών από τους εν
λόγω Υπόχρεους και ∆ικαιούχους Παρόχους.

Άρθρο 17
Τελική ∆ιάταξη
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η ισχύς των Αποφάσεων της
ΕΕΤΤ ΑΠ 570/033/08-07-2010 «Τροποποίηση της ΑΠ.ΕΕΤΤ 472/171/21-03-2008
Έκδοση του Κανονισµού Συνεγκατάστασης, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 30 παρ.3
του Ν.3431/2006 (ΦΕΚ 885/Β/14-05-2008), και ΑΠ 472/171/21-03-2008 «Έκδοση
του Κανονισµού Συνεγκατάστασης, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 30 παρ.3 του
Ν.3431/2006».
.
Άρθρο 18
Έναρξη Ισχύος
1. Ο παρών Κανονισµός τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
1.

Πληροφορίες σε επίπεδο κατόχου
-

2.

Κάτοχος δικτύου (Στοιχεία επικοινωνίας, ∆ιεύθυνση, ΑΦΜ)
Άδεια παρόχου (Α.Μ. ΕΕΤΤ)
Πληροφορίες σε επίπεδο εγκατάστασης

-

Γεωγραφικό σηµείο (x,y)
∆ιεύθυνση
Τύπος κατασκευής
o Οικίσκος (τύπος)
o Καµπίνα (τύπος)
o Κτίριο
o Φρεάτια (τύπος)
o Αγωγοί
o Σωληνώσεις-Μικροσωληνώσεις
o Κατασκευή Κεραίας (τύπος)
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-

o Είσοδος σε κτίριο
o Καλωδίωση εντός κτιρίου
o Σκοτεινές οπτικές ίνες
Είδος χώρου (Εσωτερικός, Εξωτερικός-Προαύλιος, Εξωτερικός-Ταράτσα)
Είδος χρήσης
Φυσική όδευση (όπου έχει εφαρµογή)
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Ενότητα ΙΙ

Η ΕΕΤΤ µε την ΑΠ 570/033/8-7-2010 Απόφασή της, τροποποίησε τον «Κανονισµό
Συνεγκατάστασης», µε την προσθήκη υποδείγµατος Σύµβασης-πλαίσιο ειδικά για
τις περιπτώσεις συνεγκαταστάσεων ή άλλες µορφές από κοινού χρήσης
συστηµάτων κεραιών. Στο υπόδειγµα αυτό καθορίσθηκαν οι βασικοί όροι,
προϋποθέσεις και διαδικασίες που διέπουν τη συνεγκατάσταση ή/και παροχή
ευκολιών κατά την εγκατάσταση και λειτουργία σταθµών για την παροχή
υπηρεσιών κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών µέσω σταθερής ασύρµατης πρόσβασης.
Σε σχέση µε τα ανωτέρω, παρακαλούµε να τοποθετηθείτε ως προς τα κάτωθι
ερωτήµατα:
Α) Θεωρείτε ότι το άρθρο 9 του εν λόγω Σχεδίου Κανονισµού, στο οποίο
περιγράφεται το ελάχιστο περιεχόµενο των συµφωνιών πλαίσιο είναι επαρκές για
την εφαρµογή του Κανονισµού ή κρίνετε αναγκαίο τον εκ νέου καθορισµό και
ενσωµάτωση ενός υποδείγµατος Σύµβασης-πλαίσιο για τις περιπτώσεις
συνεγκαταστάσεων ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τόσο για τα συστήµατα κεραιών
αλλά και για όλες τις υπόλοιπες υποδοµές τις οποίες προβλέπει το ανωτέρω Σχέδιο;
Β) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, ποιοί συγκεκριµένοι όροι, προϋποθέσεις
ή/και διαδικασίες θεωρείτε σκόπιµο να περιλαµβάνονται σε ένα τέτοιο υπόδειγµα
Σύµβασης-πλαίσιο (όπως αυτό περιγράφεται στο σηµείο Α);
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