
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 859/3 
  Κανονισμός Συνεγκατάστασης και από κοινού 

χρήσης ευκολιών. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

Α φού έλαβε υπόψη:
α) Το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-

νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 82) και ιδίως τις περιπτ. κστ, λα και μγ της παρ. 
1 του άρθρου 12 και τα άρθρα 3, 29, 34, 47 και 51, όπως 
ισχύουν.

β) Το ν. 4463/2017 «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκα-
τάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/
ΕΕ και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), και ιδίως τα άρθρα 3 και 
4 αυτού.

γ) Το ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου αντα-
γωνισμού» (Α’ 93), όπως ισχύει.

δ) Το ν.4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρο-
μικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 44) και ιδίως το άρθρο 27 και την 
παρ. 5 του άρθρου 32 αυτού, όπως ισχύουν.

ε) Το ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 46), όπως ισχύει.

στ) Την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου 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 υπη-
ρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ αριθ. L 337 της 
18/12/2009, σ. 37.

ζ) Την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά 
με ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρε-
σίες 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.

η) Την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά 
με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνι-
ών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδε-
σή 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.

θ) Την Οδηγία 2014/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαίου 2014 για 
μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ι) Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/9-11-2017 «Κανο-
νισμός Γενικών Αδειών» (Β’4262).

ια) Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 750/007/19-2-2015 
«Κανονισμός συνεγκατάστασης και από κοινού χρή-
σης ευκολιών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ.3 του 
ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012)», (Β’ 513).

ιβ) Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «Κανονι-
σμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (Β’ 2529).

ιγ) Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006, «Κα-
νονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (Β’ 314), 
και ιδίως τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8.

ιδ) Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 845/4/26-3-2018 «Εθνική 
δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση και κωδι-
κοποίηση του Κανονισμού Συνεγκατάστασης της ΕΕΤΤ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 4463/2017 (ΦΕΚ 
42/Α/30-03-2017) και ιδίως των άρθρων 3 και 4 αυτού».

ιε) Την με αρ. πρ. ΕΕΤΤ 7864/24-02-2014 επιστολή της 
Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών της ΕΕΤΤ με θέμα «Συνά-
ντηση για πιθανή συνεργεία κατά την υλοποίηση και δι-
αχείριση βάσης δεδομένων αναφορικά με τις διαθέσιμες 
υποδομές και ευκολίες επιχειρήσεων παροχής δικτύων 
Ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

ιστ) Την με αρ. πρ. ΕΕΤΤ 11740/18-3-2014 επιστολή 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
με θέμα: «Συνάντηση Σχετ: Το με Αρ. Πρ. 7864/Φ.500/
24-02-2014 έγγραφο της ΕΕΤΤ».

ιζ) Την με αρ. πρ. ΕΕΤΤ 15318/10-04-2014 επιστολή 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με 
θέμα: «Πιθανή συνεργεία κατά την υλοποίηση και δια-
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χείριση βάσης δεδομένων αναφορικά με τις διαθέσιμες 
υποδομές και ευκολίες επιχειρήσεων παροχής δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

ιη) Την με αρ. πρ. ΕΕΤΤ 18800/07-05-2014 επιστολή της 
ΕΕΤΤ με θέμα «Συνεργεία κατά την υλοποίηση και δια-
χείριση βάσης δεδομένων αναφορικά με τις διαθέσιμες 
υποδομές και ευκολίες επιχειρήσεων παροχής δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

ιθ) Την με αρ. πρ. ΕΕΤΤ 39577/10-10-2014 επιστολή 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
με θέμα: «Έργο: Ανάπτυξη ψηφιακού Μητρώου για τις 
δικτυακές υποδομές της χώρας- Διαλειτουργικότητα».

κ) Την με αρ. πρ. ΕΕΤΤ 48470/11-12-2014 επιστολή της 
ΕΕΤΤ με θέμα: «Έργο: Ανάπτυξη ψηφιακού Μητρώου για 
τις δικτυακές υποδομές της χώρας-Διαλειτουργικότητα».

κα) Τα με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 6978/3.5.2018 σχόλια της 
εταιρίας WIND, τα με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 6979/4.5.2018 
σχόλια της εταιρίας COSMOTE, τα με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 
13349/7.5.2018 σχόλια της εταιρίας CYTA, τα με αρ. πρωτ. 
ΕΕΤΤ 13249/7.5.2018 σχόλια της εταιρίας FORTHNET, τα 
με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 13026/3.5.2018 σχόλια της εταιρείας 
COSMOTE, τα με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 6981/4.5.2018 σχό-
λια της εταιρίας VODAFONE στην δημόσια διαβούλευση 
για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού 
Συνεγκατάστασης της ΕΕΤΤ, η οποία διήρκεσε από την 
Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 έως την Παρασκευή 4 
Μαίου 2018.

κβ) Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 859/2/16.07.2018 «Απα-
ντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων 
παροχών επί της εθνικής δημόσιας διαβούλευσης της 
ΕΕΤΤ (ΕΕΤΤ ΑΠ 845/4/26-3-2018) για την τροποποίηση 
και κωδικοποίηση του Κανονισμού Συνεγκατάστασης 
της ΕΕΤΤ».

κγ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη ούτε στον κρατικό 
προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ.

κδ) Την εισήγηση με αριθ.32445/Φ.600/10.07.2018 της 
αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ με θέμα «Κανονισμός Συ-
νεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών».

και ύστερα από προφορική εισήγηση του Αντιπρο-
έδρου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Αγγελική Σγώρα, 
αποφασίζει:

Εκδίδει τον Κανονισμό Συνεγκατάστασης και από κοι-
νού χρήσης ευκολιών οι διατάξεις του οποίου έχουν ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Αντικείμενο

1. Οι διατάξεις του παρόντος καθορίζουν τους όρους, 
τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για τη συνεγκατά-
σταση εξοπλισμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την 
από κοινού χρήση από τους παρόχους δημοσίων δικτύ-
ων επικοινωνιών.

2. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν δυνάμει των άρ-
θρων 29 και 34 του ν.4070/2012 και των άρθρων 3, 4 και 
9 του ν. 4463/2017, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
που έχουν επιβληθεί σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών, οι οποίοι έχουν ορισθεί ή πρόκειται 
να ορισθούν ως επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ (ΣΙΑ) 

σε μία ή περισσότερες σχετικές αγορές ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, όσον αφορά στην παροχή πρόσβασης/ 
συνεγκατάστασης στις εν λόγω αγορές.

Άρθρο 2 
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλου-
θοι ορισμοί:

α) «Πάροχος»: επιχείρηση που συνιστά, λειτουργεί, 
ελέγχει ή διαθέτει δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών, συμπε-
ριλαμβανομένων των δικτύων που χρησιμοποιούνται για 
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις.

β) «Δικαιούχος»: πάροχος δημόσιου δικτύου επικοινω-
νιών που επιθυμεί να του παρασχεθεί συνεγκατάσταση 
και από κοινού χρήση ευκολιών.

γ) «Υπόχρεος»: πάροχος δημόσιου δικτύου επικοινω-
νιών που κατέχει/εκμεταλλεύεται υποδομή και δέχεται 
αίτημα παροχής συνεγκατάστασης.

δ) «Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών»: 
η παροχή επί υφιστάμενης ή νέας υποδομής του φυσικού 
χώρου και των τεχνικών προϋποθέσεων, καθώς και η από 
κοινού χρήση ευκολιών οι οποίες είναι απαραίτητες για 
την με εύλογο τρόπο τοποθέτηση, σύνδεση και λειτουρ-
γία του εξοπλισμού που σχετίζεται με το δημόσιο δίκτυο 
επικοινωνιών του δικαιούχου.

ε) «Ευκολίες»: κάθε εγκατάσταση, υποδομή (περιλαμ-
βανομένων, μεταξύ άλλων, κτιρίων ή εισόδων σε κτί-
ρια, καλωδιώσεων κτιρίων, ιστών, κεραιών, πύργων και 
άλλων φερουσών κατασκευών, αγωγών, σωληνώσεων, 
φρεατίων, κυτίων σύνδεσης, υπαίθριων μονάδων δικτύ-
ου, οικίσκων, και στύλων), τεχνικό μέσο ή σύστημα που 
σχετίζεται με δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών και καθιστά 
δυνατή ή υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών μέσω του 
εν λόγω δικτύου (ενδεικτικά κλιματισμός ή δυνατότητα 
παροχής ρεύματος).

στ) «Κατασκευή Κεραίας»: Το σύστημα των κεραιών 
εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατα-
σκευών στήριξης τους, εξαρτημάτων και παρελκόμε-
νων, συμπεριλαμβανομένων ιστών και πύργων καθώς 
και το παθητικό κάτοπτρο ανάκλασης ραδιοσημάτων. 
Στο ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαμβάνεται και 
ο φωτισμός ασφαλείας ή/και το αλεξικέραυνο. Οι νωτε-
πίνωτες (back to back) διατάξεις περιλαμβάνονται στα 
παθητικά κάτοπτρα.

ζ) «Υψίρρυθμο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: 
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ικανό να παρέχει 
υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης σε ταχύτητες του-
λάχιστον 30 Mbps.

η) «Εθνικό Όργανο Επίλυσης διαφορών»: Η Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

2. Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες δεν ορίζονται στο πα-
ρόν άρθρο και χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κανο-
νισμό έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στο 
ν.4070/2012 και στο ν. 4463/2017. Σε περίπτωση που 
κάποιος από τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στον 
παρόντα Κανονισμό δεν αναφέρεται στο ν.4070/2012 και 
στο ν.4463/2017, η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερμηνεύ-
εται σύμφωνα με τον ορισμό ο οποίος περιλαμβάνεται 
στο δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής’Ενωσης.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48659Τεύχος Β’ 3907/10.09.2018

Άρθρο 3 
Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε συνενκατα-
σταση εξοπλισμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην 
από κοινού χρήση ευκολιών, όπως ιδίως των ακολούθων 
υποδομών:

α) Κτίρια και γήπεδα.
αα) Συνεγκατάσταση εντός του κτιρίου (φυσική σε 

ξεχωριστό χώρο, σύμμικτη).
αβ) Συνεγκατάσταση στον περιβάλλοντα χώρο.
αγ) Κοινή χρήση καλωδιώσεων σε κτίρια.
αδ) Κοινή χρήση εισόδων σε κτίρια.
β) Οικίσκοι και καμπίνες ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου).
γ) Σωληνώσεις, Μικροσωληνώσεις, Αγωγοί και Φρεάτια.
δ) Κεραίες με τους ιστούς/πύργους στήριξης τους και 

εν γένει κατασκευές κεραιών, εξαιρουμένων των κατα-
σκευών κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται η χορήγη-
ση άδειας κατασκευής κεραίας ούτε η υποβολή δήλωσης 
στην ΕΕΤΤ.

2. Οι παραπάνω υποδομές μπορεί να βρίσκονται:
α) σε ιδιόκτητα ή μη κτίρια,
β) σε κοινόχρηστους χώρους,
γ) σε δημόσιους χώρους,
δ) σε χώρους ΟΤΑ,
ε) σε χώρους ιδιωτών (με την επιφύλαξη της παραγρά-

φου 10 του άρθρου 3 του ν.4463).

Άρθρο 4 
Σύναψη συμφωνιών συνεγκατάστασης 
και από κοινού χρήσης ευκολιών

1. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να συνάπτουν με τους 
υπόχρεους συμφωνίες συνεγκατάστασης και από κοινού 
χρήσης ευκολιών, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7.

2. Οι υπόχρεοι ικανοποιούν κάθε εύλογη αίτηση παρο-
χής συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών 
για τις κατηγορίες υποδομών:

α) των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της παρ. 1 του άρ-
θρου 3 εάν η εγκατάσταση αφορά υψίρρυθμο δίκτυο 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και

β) της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 για 
όλα τα δίκτυα εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η 
ικανοποίηση του αιτήματος οδηγεί σε τροποποίηση της 
υποδομής με τρόπο ώστε να γεννάται η υποχρέωση λή-
ψης άδειας κατασκευής κεραίας, ενώ πριν δεν υπήρχε 
ανάλογη υποχρέωση.

3. Οι όροι των συμφωνιών συνεγκατάστασης και από 
κοινού χρήσης ευκολιών αποτελούν αντικείμενο εμπο-
ρικής διαπραγμάτευσης με την επιφύλαξη της τήρησης 
των διατάξεων του παρόντος και της κείμενης νομοθε-
σίας, ιδίως αυτής περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

4. Τα στοιχεία (συμβαλλόμενα μέρη, ημερομηνία 
υπογραφής, αντικείμενο και διάρκεια συμφωνίας) κάθε 
συμφωνίας συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης 
ευκολιών κοινοποιούνται εντός δέκα (10) εργασίμων 
ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας στην ΕΕΤΤ 
με ευθύνη του δικαιούχου.

5. Οι υπόχρεοι και δικαιούχοι οι οποίοι χρησιμοποιούν 
υποδομές της παρ. 1 του άρθρου 3 οφείλουν να καταβά-
λουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την από κοινού χρήση 
υφιστάμενων υποδομών, αποφεύγοντας στο μέτρο του 
δυνατού την δημιουργία νέων.

6. Οι υπόχρεοι και οι δικαιούχοι δικαιούνται να ανα-
θέτουν σε υπεργολάβους ή άλλους αντιπροσώπους την 
εκπλήρωση οποιωνδήποτε από τις υποχρεώσεις τους 
βάσει της μεταξύ τους συμφωνίας πλαίσιο για παροχή 
συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών ή 
των μεταξύ τους επιμέρους συμβάσεων συνεγκατά-
στασης και από κοινού χρήσης ευκολιών, διατηρώντας 
ωστόσο την πλήρη ευθύνη ως προς την τήρηση όλων 
των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τα με-
ταξύ τους συμφωνηθέντα και την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5 
Παροχή πληροφοριών

1. Στο Παράρτημα του παρόντος ορίζονται οι αναγκαί-
ες πληροφορίες που πρέπει να είναι διαθέσιμες σχετικά 
με τις υποδομές/ευκολίες για τις οποίες είναι υποχρεω-
τική η συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών. 
Οι πληροφορίες καταχωρούνται στο Μητρώο Δικτύων, 
το οποίο τηρεί το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε-
πικοινωνιών και Ενημέρωσης.

2. Μέχρι την θέση σε λειτουργία του Μητρώου Δικτύ-
ων, οι ενδιαφερόμενοι για την παροχή πληροφοριών 
απευθύνονται στους υπόχρεους. Ειδικά για στοιχεία κα-
τασκευών κεραιών δύνανται να έχουν πρόσβαση μέσω 
του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων 
(ΣΗΛΥΑ) της παρ. 17 του άρθρου 30 του ν.4070/2012.

3. Πέρα των οριζομένων στην παράγραφο 1, ο δικαι-
ούχος δικαιούται να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τον 
υπόχρεο σχετικά με την παροχή αναλυτικών πληροφο-
ριών οι οποίες είναι απαραίτητες για την διαμόρφωση 
συγκεκριμένου αιτήματος συνεγκατάστασης και από 
κοινού χρήσης ευκολιών.

4. Εάν οι αιτούμενες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, ο 
υπόχρεος τις παρέχει εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων 
ημερών από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος.

5. Εάν οι αιτούμενες πληροφορίες δεν είναι διαθέσι-
μες, ο υπόχρεος ενημερώνει, εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, τον 
δικαιούχο και τις παρέχει εντός τριάντα (30) εργάσιμων 
ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

6. Ο δικαιούχος δικαιούται να υποβάλει γραπτό αίτημα 
προς τον υπόχρεο, σχετικά με την διεξαγωγή επιτόπιας 
έρευνας συγκεκριμένων στοιχείων της υλικής υποδο-
μής του. Στην αίτηση προσδιορίζεται η περιοχή και τα 
στοιχεία του δικτύου με κάθε δυνατή διαθέσιμη τεχνική 
λεπτομέρεια, τα οποία αφορά η εγκατάσταση στοιχείων 
υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συ-
μπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης (δ) της παρ. 1 
του άρθρου 3.

7. Το αίτημα για επιτόπια έρευνα συγκεκριμένων στοι-
χείων της υλικής υποδομής ικανοποιείται εντός μηνός 
από την ημερομηνία παραλαβής του υπό αναλογικούς, 
ισότιμους και διαφανείς όρους. Το αίτημα μπορεί να 
απορριφθεί μόνο κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης και πε-
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ριοριστικά για λόγους ασφάλειας των δικτύων και της 
ακεραιότητας τους, για κίνδυνο σοβαρών παρεμβολών, 
για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή δημό-
σιας ασφάλειας. Η ικανοποίηση του αιτήματος συνοδεύ-
εται από προτεινόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής της 
επιτόπιας έρευνας οι οποίες δεν μπορούν να απέχουν 
περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία ικανοποίησης του αιτήματος. Εάν δεν επι-
τευχθεί συμφωνία ως προς τις προτεινόμενες ημερο-
μηνίες τότε συμφωνείται από κοινού νέα ημερομηνία. 
Η επιτόπια έρευνα γίνεται συνοδεία του υπόχρεου και 
με οικονομική επιβάρυνση του δικαιούχου.

8. Σε περίπτωση που δεν έχει υπογραφεί συμφωνία 
πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών συνεγκατάστασης 
και από κοινού χρήσης ευκολιών, ο υπόχρεος δύναται να 
απαιτήσει την υπογραφή σύμβασης εμπιστευτικότητας 
με τον δικαιούχο προτού παράσχει τις αιτούμενες πλη-
ροφορίες ή προτού προβεί στην έγκριση της επιτόπιας 
έρευνας συγκεκριμένων στοιχείων υλικής υποδομής.

9. Σε περίπτωση διαφοράς όσον αφορά τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε μέρους, αναφορικά 
με την παροχή πληροφοριών ή /και την διεξαγωγή επι-
τόπιας έρευνας, ο δικαιούχος ή/ και ο υπόχρεος δύνα-
νται να υποβάλουν γραπτό αίτημα για επίλυση διαφοράς 
στην ΕΕΤΤ. Η διαδικασία που ακολουθείται στην περί-
πτωση αυτή περιγράφεται στο άρθρο 13 του παρόντος.

10. Ο δικαιούχος που λαμβάνει πρόσβαση σε πλη-
ροφορίες βάσει του παρόντος άρθρου χειρίζεται τις εν 
λόγω πληροφορίες ως εμπιστευτικές.

Άρθρο 6 
Διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαισίου

1. Δικαιούχος δικαιούται να ζητήσει από υπόχρεο την 
σύναψη συμφωνίας πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών 
συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών.

2. Υπόχρεος δικαιούται να ζητήσει από δικαιούχο που 
του έχει απευθύνει αίτημα για συμφωνία συνεγκατάστα-
σης και από κοινού χρήσης ευκολιών, εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, 
την σύναψη συμφωνίας πλαισίου. Η διαδικασία για την 
σύναψη συμφωνίας πλαισίου γίνεται παράλληλα με την 
διαδικασία του άρθρου 8 για την επίτευξη επιμέρους 
σύμβασης.

3. Στην αίτηση για σύναψη της συμφωνίας πλαισίου, 
ο δικαιούχος δηλώνει τουλάχιστον το είδος/τύπο της 
υπηρεσίας που επιθυμεί να λάβει.

4. Ο υπόχρεος και ο δικαιούχος διαπραγματεύονται 
τους όρους της συμφωνίας πλαίσιο, συμπεριλαμβανο-
μένου 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 συμφωνί-
ας πλαίσιο ολοκληρώνονται εντός σαράντα πέντε (45) 
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 υπόχρε-
ος 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 13.

Άρθρο 7
Ελάχιστο περιεχόμενο συμφωνίας πλαισίου

Η συμφωνία πλαίσιο που συνάπτεται σύμφωνα με το 
άρθρο 6 περιλαμβάνει ενδεικτικά, κατ’ ελάχιστον, τα 
ακόλουθα:

α) τη γενική περιγραφή του αντικειμένου της συνεγκα-
τάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών,

β) τις τυχόν διαδικασίες διαβίβασης αιτήματος συνε-
γκατάστασης 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 και από 
κοινού χρήσης ευκολιών,

δ) την κατανομή των ευθυνών σε θέματα ασφαλείας 
και σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας στον σχετικό εξοπλι-
σμό, στο δίκτυο ή σε τρίτο πρόσωπο,

ε) την κατανομή των δαπανών,
στ) τις ειδικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που εφαρ-

μόζονται εάν το ακίνητο ή ο χώρος, στον οποίο έχει 
υλοποιηθεί η συνεγκατάσταση και η από κοινού χρήση 
ευκολιών, ή που ελέγχει την πρόσβαση στο χώρο συνε-
γκατάστασης, ανήκει ή ελέγχεται από τρίτο πρόσωπο,

ζ) τις εργασίες αποκατάστασης σε περίπτωση τερμα-
τισμού της συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης 
ευκολιών,

η) την επίλυση των διαφορών ανάμεσα στα μέρη,
θ) την διαδικασία κατανομής χώρου συνεγκατάστασης 

και από κοινού χρήσης ευκολιών,
ι) τον επιμερισμό κόστους για διαμόρφωση χώρου 

συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών,
ια) τις διαδικασίες πρόσβασης στο χώρο συνεγκατά-

στασης και από κοινού χρήσης ευκολιών,
ιβ) την διαχείριση των προβλημάτων και των βλαβών 

στο χώρο συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευ-
κολιών,

ιγ) την από κοινού εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλι-
σμού, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κεραιών, σε 
νέα σημεία συνεγκατάστασης,

ιδ) τους όρους τροποποίησης της συμφωνίας πλαίσιο 
ή/και λύσης αυτής,

ιε) τις ποινικές ρήτρες σε περίπτωση καθυστέρησης 
ικανοποίησης αιτήματος συνεγκατάστασης και από κοι-
νού χρήσης ευκολιών,

ιστ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα πρέπει να συ-
νεχιστεί η εφαρμογή της συμφωνίας συνεγκατάστασης 
και από κοινού χρήσης ευκολιών μετά την ενημέρωση 
για καταγγελία της συμφωνίας από τον υπόχρεο, πριν 
επέλθουν τα οριστικά αποτελέσματα της καταγγελίας,

ιζ) 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 δικαιούχο, 
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ο οποίος δε δύναται να τις μεταβιβάζει ή καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο εκχωρεί σε τρίτους.

ιη) τον όρο ότι για την σύναψη επιμέρους σύμβαση, 
δύναται να ζητηθεί καταβολή εγγυητικής επιστολής ή/
και κατάθεση προκαταβολής.

Άρθρο 8
Διαδικασία ικανοποίησης αιτημάτων 
συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης 
ευκολιών και σύναψης επιμέρους συμφωνιών

1. Ο δικαιούχος υποβάλλει γραπτό αίτημα προς τον 
υπόχρεο για συγκεκριμένη υπηρεσία συνεγκατάστασης 
και από κοινού χρήσης ευκολιών και σύναψη επιμέρους 
σύμβασης, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της συμφωνίας πλαίσιο εφόσον έχει συναφθεί. Το ακρι-
βές περιεχόμενο της αίτησης ορίζεται στο άρθρο 9 και 
καθορίζεται από την συγκεκριμένη υπηρεσία, την οποία 
αιτείται ο δικαιούχος. Το γραπτό αίτημα του δικαιούχου 
κοινοποιείται και στην ΕΕΤΤ ταυτόχρονα με την υποβολή 
του στον υπόχρεο.

2. Ο υπόχρεος ελέγχει εντός τριών (3) εργάσιμων ημε-
ρών από την παραλαβή της αίτησης, εάν η αίτηση είναι 
πλήρης και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία προς εξέταση 
στοιχεία.

3. Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, ο υπόχρεος εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της, 
ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο για τους ακριβείς 
λόγους απόρριψης της αίτησης και τον καλεί να υποβάλ-
λει νέα αίτηση. Η συμπλήρωση/διόρθωση και εκ νέου 
υποβολή αίτησης αποτελεί νέα αίτηση.

4. Εάν η αίτηση είναι πλήρης, ο υπόχρεος εντός απο-
κλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερολογιακών 
ημερών από την ορθή υποβολή της, συντάσσει και 
κοινοποιεί στον δικαιούχο τεχνική μελέτη, σχέδιο σύμ-
βασης, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ενδεικτικό 
προϋπολογισμό για την ικανοποίηση του αιτήματος. Το 
εύλογο κόστος της εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης επι-
βαρύνει τον δικαιούχο, ανεξάρτητα από την αποδοχή 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού από το δικαιούχο. Αν 
συμφωνηθεί, ο δικαιούχος δύναται να αναλάβει τη σύ-
νταξη της τεχνικής μελέτης η οποία εγκρίνεται από τον 
υπόχρεο. Σε αυτή την περίπτωση ο υπόχρεος παρέχει 
στο δικαιούχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη 
σύνταξη της τεχνικής μελέτης.

5. Εάν ο υπόχρεος αδυνατεί να ικανοποιήσει το αίτημα 
του δικαιούχου, τον ενημερώνει εγγράφως, εντός σα-
ράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή 
της αίτησης, για τους ακριβείς λόγους απόρριψης του 
αιτήματος, τεκμηριώνοντας τους.

6. Υποβληθέν αίτημα συνεγκατάστασης και από κοι-
νού χρήσης ευκολιών δύναται να απορριφθεί, ενδεικτικά 
για τους ακόλουθους λόγους:

α) Την τεχνική καταλληλότητα της υλικής υποδομής, 
στην οποία ζητείται πρόσβαση.

β) Την φυσική ανεπάρκεια, συμπεριλαμβανομένων 
των μελλοντικών αναγκών χώρου του υπόχρεου και 
τυχόν ήδη ωφελούμενων δικαιούχων, οι οποίες πρέπει 
να καταδεικνύονται δεόντως.

δ) Τους λόγους ασφάλειας και δημόσιας υγείας.
ε) Την ύπαρξη κινδύνου σχετικά με τη διαφύλαξη της 

ακεραιότητας ή ασφάλειας του δικτύου, κατόπιν αιτιο-
λόγησης.

στ) Την ύπαρξη κινδύνου σοβαρών παρεμβολών των 
σχεδιαζόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στην παροχή άλλων υπηρεσιών μέσω της ίδιας υλικής 
υποδομής.

ζ) Την ύπαρξη βιώσιμων εναλλακτικών μέσων χονδρι-
κής πρόσβασης σε υλική υποδομή δικτύου που παρέ-
χονται από τον υπόχρεο και είναι κατάλληλα για την πα-
ροχή υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
εφόσον η πρόσβαση αυτή προσφέρεται υπό δίκαιους 
και εύλογους όρους.

η) Την νομική υποχρέωση ή νομικό κώλυμα, ανεξάρ-
τητο από το πρόσωπο του υπόχρεου. Ο υπόχρεος δεν 
δύναται εν προκειμένω να επικαλεστεί νομικό κώλυμα 
οφειλόμενο σε τρίτα πρόσωπα που ελέγχει ο υπόχρεος 
ή που τελούν υπό τον έλεγχο του υπόχρεου.

θ) Την μη τήρηση ή άρνηση αποδοχής εκ μέρους του 
δικαιούχου υποχρεώσεων ή όρων, που είναι σύμφωνοι 
με το ν.4070/2012 και το ν.4463/2017 και εν γένει τη νο-
μοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή τις διατάξεις 
του παρόντος.

ι) Την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του δικαιούχου 
προς τον υπόχρεο.

ια) Την μη ολοκληρωμένη ή λειτουργική ή αδειοδοτη-
μένη υποδομή επί της οποίας ζητείται η συνεγκατάσταση 
κατόπιν αιτιολόγησης.

7. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 
λήψη της τεχνικής μελέτης, του σχεδίου σύμβασης, του 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού ο δικαιούχος, ενημερώνει τον υπόχρεο:

α) ότι τα αποδέχεται και επιθυμεί να αναλάβει το απαι-
τούμενο κόστος, και προχωρεί στην υπογραφή της σύμ-
βασης ή

β) ότι δεν τα αποδέχεται και η αρχική αίτηση λογίζεται 
ως ανακληθείσα ή

γ) ότι έχει παρατηρήσεις τις οποίες αποστέλλει. Τα 
μέρη εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή της τεχνικής μελέτης, του σχεδίου σύμβασης, 
του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού διαπραγματεύονται τους όρους της με-
ταξύ τους επιμέρους σύμβασης και υπογράφουν αυτήν.

Εάν ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας η αρχική αίτηση λογίζεται ως ανακληθείσα.

8. Εάν δεν επιτευχθεί επιμέρους συμφωνία εντός των 
χρονικών προθεσμιών που τίθενται στο παρόν άρθρο, 
ο δικαιούχος ή/και ο υπόχρεος δύνανται να υποβάλουν 
τεκμηριωμένο αίτημα για επίλυση διαφοράς στην ΕΕΤΤ, 
προσκομίζοντας όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία. Η δια-
δικασία που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή περι-
γράφεται στο άρθρο 13 του παρόντος.

9. Η παράδοση της αιτηθείσας υπηρεσίας γίνεται εφό-
σον έχουν περατωθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες. 
Ο υπόχρεος αποστέλλει εγγράφως στον δικαιούχο ει-
δοποίηση με την οποία τον καλεί να παραλάβει το έργο 
υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - πα-
ραλαβής εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
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ειδοποίηση, αφού πρώτα καταβάλλει το υπόλοιπο της 
δαπάνης του συγκεκριμένου έργου ή ότι έχει συμφωνη-
θεί, βάσει της συμφωνίας πλαίσιο ή/και την επιμέρους 
συμφωνία που έχουν συνάψει.

Άρθρο 9
Περιεχόμενο Αίτησης 
για σύναψη επιμέρους συμφωνίας

Στην αίτηση για σύναψη επιμέρους συμφωνίας συ-
νεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών που 
αναφέρεται στο εδάφιο 1 του άρθρου 8, ο δικαιούχος 
δηλώνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) Τη διεύθυνση/ακριβή τοποθεσία του σημείου, όπου 
ο δικαιούχος επιθυμεί συνεγκατάσταση και από κοινού 
χρήση ευκολιών.

β) Την αναλυτική περιγραφή του τύπου και του είδους 
της συνεγκατάστασης και την από κοινού χρήση ευκο-
λιών που επιθυμεί, καθώς επίσης και περιγραφή των τε-
χνικών 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 από κοινού χρήση ευκολιών, καθώς 
επίσης και τυχόν προδιαγραφές των ιστών που πρέπει 
να πληρούνται για την τοποθέτηση των μηχανημάτων 
του δικαιούχου ή της διαδρομής και των σωληνώσεων 
ή/και αγωγών στους οποίους θέλει να συνεγκατασταθεί.

δ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία απαιτεί-
ται για τον σαφή καθορισμό του αιτήματος ή προβλέ-
πεται στη συμφωνία πλαίσιο, εφόσον υπάρχει, για τον 
συγκεκριμένο τύπο αιτήματος.

Άρθρο 10 
Έλεγχος συμφωνιών συνεγκατάστασης 
και από κοινού χρήσης ευκολιών

Οι συμφωνίες συνεγκατάστασης και από κοινού χρή-
σης ευκολιών υπόκεινται στον έλεγχο της ΕΕΤΤ, ως προς 
την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί ελεύθε-
ρου ανταγωνισμού και περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 11
 Συνεγκατάσταση κατασκευών κεραιών

1. Οι υπόχρεοι και οι δικαιούχοι καταβάλουν κάθε εύ-
λογη 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 κα-
τασκευών ή κτιρίων.

2. Εάν η εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών 
κεραιών των υπόχρεων γίνεται σε χώρο που ανήκει ή 
ελέγχεται από τρίτο πρόσωπο και συνεπώς αποτελούν 
αντικείμενο ιδιωτικής συμφωνίας μεταξύ του υπόχρεου 
και του τρίτου αυτού προσώπου τότε:

α)τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4070/2012 και 
του ν. 4463/2017, η εν λόγω ιδιωτική συμφωνία δεν πε-
ριλαμβάνει διατάξεις αποκλειστικότητας υπέρ του υπό-
χρεου και δεν απαγορεύει ή δυσκολεύει ουσιωδώς την 
εγκατάσταση κατασκευών κεραιών από άλλο πάροχο, 

εκτός από ειδικά αιτιολογημένους τεχνικούς λόγους και 
με την επιφύλαξη του δικαιώματος εύλογης οικονομικής 
αποζημίωσης για κάθε δαπάνη που μπορεί να προκληθεί 
από την πρόσθετη αυτή εγκατάσταση,

β) εάν αυτό δεν συνεπάγεται δυσανάλογα τεχνικά μει-
ονεκτήματα ή ουσιώδεις πρόσθετες δαπάνες, ο υπόχρε-
ος εγκαθιστά τις κατασκευές κεραιών του κατά τρόπο 
που επιτρέπει την πρόσβαση και χρήση του υπόλοιπου 
χώρου ή της κατασκευής κεραιών από όσο το δυνατόν 
περισσότερους άλλους πάροχους.

3. Οι υπόχρεοι καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια 
για την προσαρμογή στις διατάξεις της παρ. 2 των συμ-
φωνιών εγκατάστασης κατασκευών κεραιών που έχουν 
συνάψει με τρίτα πρόσωπα πριν από την ημερομηνία της 
έναρξης ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 12
Τέλη συνεγκατάοτασης 
και από κοινού χρήσης ευκολιών

1. Ο υπόχρεος δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωση 
από τον δικαιούχο, ως προϋπόθεση αποδοχής της αί-
τησης του για τη σύναψη συμφωνίας συνεγκατάστασης 
και από κοινού χρήσης ευκολιών, η οποία κατ’ ελάχιστο 
επιτρέπει:

α) την κάλυψη κάθε κόστους που μπορεί να καταλο-
γισθεί εύλογα στις μελέτες, 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 
δικαιούχος, και

β) την αναλογική συμμετοχή του δικαιούχου, με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια, στα λειτουργικά έξοδα, τα πε-
ριοδικά τέλη, το ενοίκιο ή/και το κόστος του κεφαλαι-
ουχικού εξοπλισμού που καταλογίζονται εύλογα στην 
πρόσβαση, συντήρηση και κοινή χρήση του συγκεκρι-
μένου χώρου και εξοπλισμού που αφορά η αίτηση του 
δικαιούχου.

2. Ο υπόχρεος παρέχει γραπτώς στον δικαιούχο, ανά-
λυση των δαπανών, αποζημίωσης ή/και των τελών που 
απαιτεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, με την επιφύλαξη 
της προστασίας εμπιστευτικών επιχειρηματικών πλη-
ροφοριών.

Άρθρο 13 
Επίλυση Διαφορών

1. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία συνεγκατάστασης 
και από κοινού χρήσης ευκολιών εντός σαράντα πέντε 
(45) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη των σχε-
τικών διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6, ή 
δεν τηρηθούν οι χρονικές προθεσμίες του άρθρου 8, ή 
απορριφθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 από τον υπόχρεο 
συγκεκριμένο αίτημα, οποιοδήποτε από τα μέρη δύναται 
να ζητήσει, με γραπτό αίτημά του, την επίλυση διαφοράς 
από την ΕΕΤΤ, υποβάλλοντας ταυτόχρονα περιγραφή της 
διαφοράς και του ιστορικού των διαπραγματεύσεων.

2. Για την επίλυση της διαφοράς η ΕΕΤΤ ενεργεί σύμφω-
να με τα άρθρα 3, 4 και 9 του ν.4463/2017 και τα άρθρα 
29 και 34 του ν.4070/2012. Η ΕΕΤΤ υιοθετεί τα κατάλλη-
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λα μέτρα, τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι αναλογικά, 
αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κατά τη λήψη 
της απόφασης της λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα 
στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν.4463/2017.

3. Η ΕΕΤΤ εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση 
της διαφοράς το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε:

α) εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλα-
βής πλήρους αίτησης εάν η επίλυση αφορά θέματα πα-
ροχής πληροφοριών ή /και διεξαγωγής επιτόπιας έρευ-
νας σε υλική υποδομή, πλην εκτάκτων περιστάσεων με 
την επιφύλαξη της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής 
των μερών,

β) εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία πα-
ραλαβής της πλήρους αίτησης, εάν η επίλυση δεν αφο-
ρά θέματα παροχής πληροφοριών ή /και διεξαγωγής 
επιτόπιας έρευνας σε υλική υποδομή, πλην εκτάκτων 
περιστάσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας δικα-
στικής προσφυγής των μερών.

Άρθρο 14
Εποπτεία- Επιβολή Κυρώσεων

Η ΕΕΤΤ εποπτεύει την συμμόρφωση των παροχών 
δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τις 
διατάξεις του παρόντος και δύναται, για τον σκοπό αυτό, 
να ζητεί την υποβολή πληροφοριών από υπόχρεους και 
δικαιούχους. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώ-
σεων που προβλέπονται στον παρόντα, η ΕΕΤΤ δύναται, 
βάσει του άρθρου 10 του ν.4463/2017 και του άρθρου 
77 του ν.4070/2012 να επιβάλλει τις κατάλληλες, απο-
τελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις.

Άρθρο 15 
Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις

1. Αιτήματα για συνεγκατάσταση και από κοινού χρή-
ση ευκολιών τα οποία έχουν υποβληθεί πριν την θέση 
σε ισχύ του παρόντος, εξετάζονται με τις διατάξεις που 
ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής τους.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, από την θέση σε ισχύ του παρόντος καταργείται 
η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 750/007/19-2-2015 με θέμα 
«Κανονισμός συνεγκατάστασης και από κοινού χρή-
σης ευκολιών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ.3 του 
ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012)» (Β’ 513).

Άρθρο 16
Έναρξη Ισχύος

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομη-
νία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Πληροφορίες σε επίπεδο κατόχου
- Κάτοχος δικτύου (Στοιχεία επικοινωνίας, Διεύθυνση, 

ΑΦΜ) 
- Άδεια παρόχου (A.M. ΕΕΤΤ)
2. Πληροφορίες σε επίπεδο εγκατάστασης
- Γεωγραφικό σημείο (χ,y,ζ)
- Διεύθυνση
- Τύπος κατασκευής
Οικίσκος
Καμπίνα
Κτίριο
Κατασκευή Κεραίας (τύπος)
Είσοδος σε κτίριο
Καλωδίωση εντός κτιρίου
Αγωγός (όδευση) 
Σωλήνας (όδευση)
- Φυσική όδευση (όπου έχει εφαρμογή) 
- Ποσοστό διαθέσιμης χωρητικότητας αγωγού
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 16 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ48664 Τεύχος Β’ 3907/10.09.2018

*02039071009180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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