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Π Ρ ΟΛ ΟΓ ΟΣ  

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διεξάγεται από την ΕΕΤΤ και αφορά στην έκδοση 

νέου Κανονισμού Συνεγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (A’ 

184) και ιδίως των άρθρων 134 και 152 αυτού.   

Το παρόν Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης έχει προετοιμαστεί από την 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σύμφωνα με τις 

αρμοδιότητές της εκ του ν. 4727/2020 (άρθρο 152). 

Με την παρούσα η ΕΕΤΤ επιθυμεί να λάβει απόψεις και σχόλια από την 

αγορά παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όλους 

τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς, σχετικά με την τροποποίηση και 

κωδικοποίηση του υφιστάμενου και σε ισχύ «Κανονισμού Συνεγκατάστασης», 

υπό το πρίσμα της εξουσιοδότησης  που τίθεται από τις διατάξεις του Ν. 

4727/2020 (Άρθρο 152). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν τεκμηριωμένα στις ερωτήσεις 

του κειμένου. Αν υπάρχουν απόψεις ή σχόλια που τυχόν δεν καλύπτονται 

από το παρόν κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης, παρακαλούμε να τις 

συμπεριλάβετε στις απαντήσεις σας, αιτιολογώντας ειδικά και 

εμπεριστατωμένα τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα της πρότασής σας, καθώς 

και τυχόν πηγές των στοιχείων τα οποία επικαλείστε.  

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική, σε 

ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από τις 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00 

στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: colocation@eett.gr 

Οι απαντήσεις δημοσιεύονται αυτούσιες και επωνύμως σε κεντρικό σημείο 

στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, ενώ δύναται να κοινοποιηθούν σε 

ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα ζητήσουν να λάβουν αντίγραφα των απόψεων 

των συμμετεχόντων. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία στις απαντήσεις θα πρέπει να τοποθετούνται σε 

ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μη δημοσιευθούν. Σε κάθε περίπτωση, η 

υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την 

αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι 

mailto:colocation@eett.gr
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αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο 

επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές 

αρχές.  

Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ ενημερώνονται με 

την παρούσα και συναινούν με την αποστολή της απάντησης ότι τυχόν 

προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται 

να δημοσιευθούν μαζί με αυτήν.  

Σχετικά με τη Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕΤΤ δείτε εδώ:  

https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/privacy.html. 

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:  

«Δημόσια Διαβούλευση για την έκδοση Κανονισμού Συνεγκατάστασης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και ιδίως των άρθρων 134 και 152 αυτού» 

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται 

από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, 

οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα και µόνο µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση: colocation@eett.gr.    

Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της τελικής 

ρύθμισης που θα επακολουθήσει.  

«Κανονισμός Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών, κατ’ 

εφαρμογή των άρθρων 134 και 152 του ν. 4727/2020 (Α’ 184)» 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο  

1.  Οι διατάξεις του παρόντος καθορίζουν τους όρους, τις προϋποθέσεις και 
τις διαδικασίες για τη συνεγκατάσταση και τον μερισμό στοιχείων των 
δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών 
μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν δυνάμει των άρθρων 134 και 152 του 
Ν.4727 /2020, καθώς και των άρθρων 3,  4 και 9 του Ν.4463/2017, με την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί σε παρόχους δικτύων 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/privacy.html
mailto:colocation@eett.gr
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ηλεκτρονικών 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 ακόλουθοι ορισμοί: 

α) «Φορέας Εκμετάλλευσης»: επιχείρηση που παρέχει ή της επιτρέπεται να 
παρέχει ένα δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένων των δικτύων που χρησιμοποιούνται για 
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, ή μία συναφή ευκολία. 

β) «Δικαιούχος»: Φορέας εκμετάλλευσης  που αιτείται συνεγκατάσταση ή 
μερισμό στοιχείων δικτύου και συναφών ευκολιών .  

γ) «Υπόχρεος»: Φορέας εκμετάλλευσης   που δέχεται αίτημα  
συνεγκατάστασης ή/και μερισμού στοιχείων δικτύου και συναφών ευκολιών. 

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

ε) «Συναφείς ευκολίες»: οι  συναφείς υπηρεσίες, οι υλικές υποδομές και άλλες 
εγκαταστάσεις ή στοιχεία που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή στηρίζουν την 
παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή υπηρεσίας (ενδεικτικά 
κλιματισμός ή  δυνατότητα παροχής ρεύματος) ή έχουν τη δυνατότητα αυτή, 
περιλαμβάνουν δε μεταξύ άλλων, γη, κτίρια ή εισόδους κτιρίων, καλωδιώσεις 
κτιρίων, κεραίες, υπαίθριες μονάδες δικτύου, οικίσκους, στύλους,  πύργους και 
άλλες φέρουσες κατασκευές, αγωγούς, σωληνώσεις, ιστούς, φρεάτια και κυτία 
σύνδεσης, κοινόχρηστα τηλέφωνα. 

στ) «Οικίσκος»: μεταλλική ή άλλη συμβατική κατασκευή υπαίθριας 
εγκατάστασης, ενδεικτικών διαστάσεων 2,5x5x2,5 μέτρα (ΠxΜxΥ), η οποία 
εγκαθίσταται επί σταθερής βάσης και περιλαμβάνει ενδεικτικά τηλεπικοινωνιακό 
εξοπλισμό (ιδίως μονάδες μετάδοσης και συνδρομητικές), ηλεκτρονικό και 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ικριώματα, μετρητή ρεύματος, καλώδια, υλικό 
τερματισμού καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσωρευτές, εξοπλισμό 
πληροφορικής, αυτοματισμούς ή και κλιματιστικές μονάδες, σύνδεση με 
ηλεκτρογεννήτρια και χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών. (Αν θέλετε το προσθέτουμε). 

ζ) «Κατασκευή Κεραίας»: Το σύστημα των κεραιών εκπομπής ή και λήψης 
ραδιοσημάτων με τις κατασκευές στήριξής τους, τα εξαρτήματα και τα λοιπά 
παρελκόμενα. Τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρούνται, 
επίσης, ως κατασκευές κεραίας. Στο ύψος της κατασκευής κεραίας 
περιλαμβάνεται και ο φωτισμός ασφαλείας ή και το αλεξικέραυνο. 
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η) «Υψίρρυθμο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: δίκτυο ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ικανό να παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης σε 
ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mbps, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4463/2017 
(Α’40). 

θ) «Εθνικό Όργανο Επίλυσης διαφορών»: Η Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ως ορίζεται στο άρθρο 134 
Ν.4727/2020. 

2. Λέξεις ή φράσεις, οι οποίες δεν ορίζονται στο παρόν άρθρο και χρησιμοποιούνται 
στον παρόντα Κανονισμό έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται στο 
ν.4727/2020, στο ν.4463/2017, καθώς και στο N.4635/2019. Σε περίπτωση που 
κάποιος από τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κανονισμό δεν 
αναφέρεται στο Ν.4727/2020,  στο Ν.4463/2017 ή στο N.4635/2019,  η αντίστοιχη 
λέξη ή φράση ερμηνεύεται σύμφωνα με τον ορισμό ο οποίος περιλαμβάνεται στο 
δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Άρθρο 3  

Πεδίο εφαρμογής  

1. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται σε περιπτώσεις συνεγκατάστασης ή/και μερισμού 
στοιχείων δικτύων  φορέων εκμετάλλευσης, , όπως ιδίως των ακολούθων 
υποδομών:  

α)   Γη  

β)   Κτίρια και γήπεδα 

βα) Συνεγκατάσταση εντός του κτιρίου (φυσική σε ξεχωριστό χώρο, 
σύμμικτη). 

ββ) Συνεγκατάσταση στον περιβάλλοντα χώρο. 

βγ) Κοινή χρήση καλωδιώσεων σε κτίρια. 

βδ) Κοινή χρήση εισόδων σε κτίρια.  

γ)  Οικίσκοι και καμπίνες ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εσωτερικού ή 
εξωτερικού χώρου).  

δ)  Σωληνώσεις, Μικροσωληνώσεις, Αγωγοί, Φρεάτια και Κυτία 
Σύνδεσης. 

ε)  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 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,  
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ε) σε χώρους ιδιωτών (με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του 
άρθρου 3 του ν.4463/2017). 

3. Οι προβλέψεις της παρούσας για τις κατασκευές κεραιών εφαρμόζονται και για τις 
«Δομικές κατασκευές κεραίας» και τον «Χώρο εγκατάστασης κατασκευής κεραίας» υπό 
την έννοια των περιπτώσεων (ζ) και (γ) του άρθρου 20 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και 
βάσει της  Απόφασης ΕΕΤΤ με ΑΠ 919/26/16-12-2019 «Κανονισµός Αδειών 
Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ 4872/Β΄/31-12-2019). 

 

 

Άρθρο 4  

Σύναψη συμφωνιών συνεγκατάστασης ή/και μερισμού στοιχείων των δικτύων 
και συναφών ευκολιών για παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών  

1. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να συνάπτουν με τους υπόχρεους συμφωνίες 
συνεγκατάστασης ή/και μερισμού στοιχείων των δικτύων και συναφών ευκολιών, 
κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7. 

2. Οι υπόχρεοι ικανοποιούν κάθε εύλογη αίτηση παροχής συνεγκατάστασης ή/και 
μερισμού στοιχείων των δικτύων και συναφών ευκολιών  για τις κατηγορίες 
υποδομών: 

α) των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ)  της παρ. 1 του άρθρου 3  εάν η 
εγκατάσταση αφορά υψίρρυθμο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή εάν αυτό 
επιβάλλεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, 
της δημόσιας ασφάλειας ή την επίτευξη πολεοδομικών και χωροταξικών 
στόχων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω στοιχεία δημιουργήθηκαν από τον 
φορέα κάνοντας χρήση του δικαιώματος να εγκαθιστά ευκολίες επί, υπεράνω ή 
υποκάτω, δημοσίου ή ιδιωτικού ακινήτου ή έκανε χρήση διαδικασίας για την 
απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου και  

β) της περίπτωσης (ε) 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 λήψης άδειας 
κατασκευής κεραίας, ενώ προηγουμένως  δεν υπήρχε ανάλογη υποχρέωση.   

3. Οι όροι των συμφωνιών συνεγκατάστασης ή/και μερισμού στοιχείων των δικτύων 
και συναφών ευκολιών  αποτελούν αντικείμενο εμπορικής διαπραγμάτευσης, µε την 
επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας, 
ιδίως αυτής περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

4. Τα στοιχεία (συμβαλλόμενα μέρη, ημερομηνία υπογραφής, αντικείμενο και διάρκεια 
συμφωνίας) κάθε συμφωνίας συνεγκατάστασης ή/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 τις υποδομές της παρ. 1 του 
άρθρου 3 οφείλουν να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την από κοινού 
χρήση υφιστάμενων υποδομών, αποφεύγοντας στο μέτρο του δυνατού την 
δημιουργία νέων. 

https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/apofaseis_eett/kanonistikes_apofaseis_eett/FEK48722019.pdf
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6. Οι υπόχρεοι και οι δικαιούχοι δικαιούνται να αναθέτουν σε υπεργολάβους ή άλλους 
αντιπροσώπους την εκπλήρωση οποιωνδήποτε από τις υποχρεώσεις τους βάσει 
της μεταξύ τους συμφωνίας πλαίσιο για παροχή συνεγκατάστασης ή/και από 
κοινού  χρήσης ευκολιών ή των μεταξύ τους επιμέρους συμβάσεων 
συνεγκατάστασης ή/και από κοινού  χρήσης ευκολιών, διατηρώντας ωστόσο την 
πλήρη ευθύνη ως προς την τήρηση όλων των σχετικών υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τα μεταξύ τους συμφωνηθέντα και την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 5 

Παροχή πληροφοριών ή /και διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας  

1. Στο Παράρτημα του παρόντος ορίζονται οι αναγκαίες πληροφορίες που πρέπει να 
είναι διαθέσιμες σχετικά με τις υποδομές/ευκολίες, για τις οποίες είναι υποχρεωτική 
η συνεγκατάσταση και o μερισμός στοιχείων δικτύων και συναφών ευκολιών. Οι 
πληροφορίες καταχωρούνται στο Μητρώο Δικτύων, το οποίο τηρεί το Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

2. Μέχρι την θέση σε λειτουργία του Μητρώου Δικτύων, οι ενδιαφερόμενοι για την 
παροχή πληροφοριών απευθύνονται στους υπόχρεους. Ειδικά για στοιχεία  
κατασκευών κεραιών δύνανται να έχουν πρόσβαση μέσω του Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) του άρθρου 22 του Ν. 4635/2019. 

3. Πέρα των οριζομένων στην παράγραφο 1, ο δικαιούχος δικαιούται να υποβάλει 
γραπτό αίτημα προς τον υπόχρεο, σχετικά με την παροχή αναλυτικών 
πληροφοριών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την διαμόρφωση συγκεκριμένου 
αιτήματος συνεγκατάστασης και μερισμού στοιχείων  δικτύων και συναφών 
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 διαθέσιμες, 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 υποδομής 
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, συμπεριλαμβανομένης και  της 
περίπτωσης (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3.  

7. Το αίτημα για επιτόπια έρευνα συγκεκριμένων στοιχείων 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 περιοριστικά για λόγους ασφάλειας των δικτύων και της 
ακεραιότητάς τους,  για κίνδυνο σοβαρών παρεμβολών, για λόγους εθνικής 
ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή δημόσιας ασφάλειας. Η ικανοποίηση του αιτήματος 
συνοδεύεται από προτεινόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής της επιτόπιας έρευνας οι 
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οποίες δεν μπορούν να απέχουν περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
από την ημερομηνία ικανοποίησης του αιτήματος. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία ως 
προς τις προτεινόμενες ημερομηνίες 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 ή/και μερισμού στοιχείων των δικτύων και συναφών 
ευκολιών, ο υπόχρεος δύναται να απαιτήσει την υπογραφή σύμβασης 
εμπιστευτικότητας με τον δικαιούχο προτού παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες 
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 επιτόπιας έρευνας, ο δικαιούχος ή/ και ο υπόχρεος δύνανται να 
υποβάλουν γραπτό αίτημα για επίλυση διαφοράς στην ΕΕΤΤ. Η διαδικασία που 
ακολουθείται στην περίπτωση αυτή περιγράφεται στο άρθρο 13 του παρόντος και 
στο άρθρο 134 Ν.4727/2020. 

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

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαισίου  

1. Ο Δικαιούχος δικαιούται να ζητήσει από τον  υπόχρεο την σύναψη συμφωνίας 
πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών συνεγκατάστασης ή/και μερισμού στοιχείων 
δικτύων και συναφών ευκολιών. 

2. Ο υπόχρεος δικαιούται να ζητήσει από δικαιούχο που του έχει απευθύνει αίτημα 
για συμφωνία συνεγκατάστασης ή/και μερισμού στοιχείων των δικτύων και 
συναφών 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, 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 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 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 13 και 
στο άρθρο 134 Ν.4727/2020. 
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Άρθρο 7 

Ελάχιστο περιεχόμενο συμφωνίας πλαισίου 

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

α) τη γενική περιγραφή του αντικειμένου της συνεγκατάστασης ή/και μερισμού 
στοιχείων των δικτύων και συναφών ευκολιών,  

β) τις τυχόν διαδικασίες διαβίβασης αιτήματος συνεγκατάστασης ή/και 
μερισμού στοιχείων δικτύων και συναφών 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 μερισμού στοιχείων των δικτύων και συναφών 
ευκολιών, 

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

ε) την κατανομή των δαπανών, 

στ) τις ειδικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που εφαρμόζονται εάν το ακίνητο ή ο 
χώρος, στον οποίο έχει υλοποιηθεί η συνεγκατάσταση ή/και ο μερισμός 
στοιχείων των δικτύων και συναφών ευκολιών, ή που ελέγχει την πρόσβαση 
στο χώρο, ανήκει ή ελέγχεται από τρίτο πρόσωπο, 

ζ) τις εργασίες αποκατάστασης σε περίπτωση τερµατισµού της 
συνεγκατάστασης ή/και μερισμού στοιχείων των δικτύων και συναφών 
ευκολιών, 

η) την επίλυση των διαφορών ανάµεσα στα μέρη, 

θ) την διαδικασία κατανομής χώρου συνεγκατάστασης ή/και μερισμού 
στοιχείων των δικτύων και συναφών ευκολιών, 

ι) τον επιμερισμό κόστους για διαμόρφωση χώρου συνεγκατάστασης ή/και 
μερισμού στοιχείων των δικτύων και συναφών ευκολιών, 

ια) τις διαδικασίες πρόσβασης στο χώρο συνεγκατάστασης ή/και μερισμού 
στοιχείων των δικτύων και συναφών ευκολιών , 

ιβ) την διαχείριση των προβλημάτων και των βλαβών στο χώρο 
συνεγκατάστασης ή/και  μερισμού στοιχείων των δικτύων και συναφών 
ευκολιών , 

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

ιδ) τους όρους τροποποίησης της συµφωνίας πλαίσιο ή/και λύσης αυτής, 
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ιε) τις ποινικές ρήτρες σε περίπτωση καθυστέρησης ικανοποίησης αιτήματος 
συνεγκατάστασης ή/και μερισμού στοιχείων των δικτύων και συναφών 
ευκολιών , 

ιστ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή της 
συμφωνίας συνεγκατάστασης ή/και μερισμού στοιχείων των δικτύων και 
συναφών 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 ή/και μερισμού στοιχείων των 
δικτύων και συναφών ευκολιών προορίζονται αποκλειστικά για τον ειδικά 
στην κάθε επιμέρους σύμβαση οριζόμενο σκοπό και για αποκλειστική χρήση 
από τον δικαιούχο, 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 ή/και μερισμού 
στοιχείων των δικτύων και συναφών ευκολιών και σύναψης επιμέρους 

συμφωνιών  

1. Ο δικαιούχος υποβάλλει γραπτό αίτημα προς τον υπόχρεο για συγκεκριμένη 
υπηρεσία συνεγκατάστασης ή/και μερισμού στοιχείων των δικτύων και συναφών 
ευκολιών και σύναψη επιμέρους σύμβασης, µε βάση τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της συμφωνίας πλαίσιο εφόσον έχει συναφθεί. Το ακριβές 
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 ημερών 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 υποβάλλει νέα αίτηση. Η 
συμπλήρωση/διόρθωση και εκ νέου υποβολή αίτησης αποτελεί νέα αίτηση. 

4. Εάν η αίτηση είναι πλήρης, ο υπόχρεος εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα 
(40) ημερολογιακών ημερών  από την ορθή υποβολή της, συντάσσει  και 
κοινοποιεί στον δικαιούχο τεχνική μελέτη, σχέδιο σύμβασης, χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης και ενδεικτικό προϋπολογισμό για την ικανοποίηση του αιτήματος. Το 
εύλογο κόστος της εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης επιβαρύνει  τον δικαιούχο, 
ανεξάρτητα από την αποδοχή του ενδεικτικού προϋπολογισμού από το δικαιούχο. 
Αν συμφωνηθεί,  ο δικαιούχος δύναται να αναλάβει τη σύνταξη 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. 



 11 

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

6. Υποβληθέν αίτημα συνεγκατάστασης ή/και μερισμού στοιχείων των δικτύων και 
συναφών ευκολιών δύναται να απορριφθεί κατόπιν αιτιολόγησης, 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. 

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 χονδρικής πρόσβασης σε 
υλική υποδομή δικτύου που παρέχονται από τον υπόχρεο και είναι 
κατάλληλα για την παροχή υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, εφόσον η πρόσβαση αυτή προσφέρεται υπό δίκαιους και 
εύλογους όρους. 

η) Την νομική υποχρέωση ή νομικό κώλυμα, ανεξάρτητο 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.4727/2020, το ν. 
4635/2019  και το ν.4463/2017 και εν γένει τη νομοθεσία 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 αδειοδοτημένη υποδομή επί της 
οποίας ζητείται η συνεγκατάσταση ή/και ο μερισμός στοιχείων των 
δικτύων και συναφών ευκολιών 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 απαιτούμενο κόστος, και 
προχωρεί στην υπογραφή της σύμβασης, 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 
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ενδεικτικού προϋπολογισμού διαπραγματεύονται τους όρους της μεταξύ 
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 διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή 
περιγράφεται στο άρθρο 13 του παρόντος. 

9. Η παράδοση της αιτηθείσας υπηρεσίας  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 ειδοποίηση, αφού πρώτα καταβάλλει το υπόλοιπο της δαπάνης του 
συγκεκριμένου έργου ή ότι έχει συμφωνηθεί, 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 συνεγκατάστασης ή/και μερισμού 
στοιχείων των δικτύων και συναφών 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 ή/και μερισμού στοιχείων των δικτύων και συναφών 
ευκολιών . 

β) Την αναλυτική περιγραφή του τύπου και του είδους της συνεγκατάστασης 
ή/και του μερισμού στοιχείων των δικτύων και συναφών 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 ή/και 
τον μερισμό στοιχείων δικτύων και συναφών 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 απαιτείται για τον σαφή 
καθορισμό του αιτήματος ή προβλέπεται στη συμφωνία πλαίσιο, εφόσον 
υπάρχει, για τον συγκεκριμένο τύπο αιτήματος.  

 

 

Άρθρο 10 

Έλεγχος συμφωνιών συνεγκατάστασης ή/και μερισμού στοιχείων των 
δικτύων και συναφών ευκολιών  
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Οι συμφωνίες συνεγκατάστασης ή/και μερισμού στοιχείων των δικτύων και συναφών 
ευκολιών υπόκεινται στον έλεγχο της ΕΕΤΤ, ως προς την τήρηση των διατάξεων της 
νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού και περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. 

 

 

Άρθρο 11 

Συνεγκατάσταση κατασκευών κεραιών 

1. Οι υπόχρεοι και οι δικαιούχοι 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. 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. 4727/2020, του Ν. 4635/2019 
και του Ν. 4463/2017, η εν λόγω ιδιωτική συµφωνία δεν περιλαμβάνει 
διατάξεις αποκλειστικότητας υπέρ του υπόχρεου 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 μειονεκτήματα ή ουσιώδεις 
πρόσθετες δαπάνες, ο υπόχρεος  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 συµφωνιών εγκατάστασης κατασκευών κεραιών που 
έχουν συνάψει µε τρίτα πρόσωπα πριν από την ημερομηνία της έναρξης 
ισχύος του παρόντος. 

 

Άρθρο 12  

Τέλη συνεγκατάστασης ή/και μερισμού στοιχείων των δικτύων και 
συναφών ευκολιών   

1. O υπόχρεος δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωση από τον δικαιούχο, ως 
προϋπόθεση αποδοχής της αίτησής του για τη σύναψη συµφωνίας 
συνεγκατάστασης ή/και μερισμού στοιχείων των δικτύων και συναφών 
ευκολιών , η οποία κατ’ ελάχιστο επιτρέπει: 

α) την κάλυψη κάθε κόστους που µπορεί να καταλογισθεί 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 



 14 

συνεγκατάσταση ή/και τον μερισμό στοιχείων των δικτύων και συναφών 
ευκολιών που έχει ζητήσει ο δικαιούχος, και 

β) την αναλογική συμμετοχή του δικαιούχου, 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 δικαιούχου. 

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

 

Άρθρο 13 

Επίλυση Διαφορών  

1. Εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία συνεγκατάστασης ή/και μερισμού στοιχείων των 
δικτύων και συναφών ευκολιών εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών 
από την έναρξη των σχετικών 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 σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 9 του 
ν.4463/2017 και τα άρθρα 134 και 152 του ν.4727/2020. Η ΕΕΤΤ υιοθετεί τα 
κατάλληλα μέτρα, τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι αναλογικά, αντικειμενικά, 
διαφανή και αμερόληπτα κατά τη λήψη της απόφασής της λαµβάνοντας επίσης 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 παραλαβής πλήρους αίτησης εάν η 
επίλυση αφορά θέματα παροχής πληροφοριών ή /και διεξαγωγής επιτόπιας 
έρευνας σε υλική υποδομή,  πλην εκτάκτων περιστάσεων με την επιφύλαξη 
της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής των μερών,  

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

 

Άρθρο 14 

Εποπτεία- Επιβολή Κυρώσεων  

Η ΕΕΤΤ εποπτεύει την συμμόρφωση των παρόχων δηµοσίων δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών µε τις διατάξεις του παρόντος και δύναται, για τον σκοπό αυτό, να ζητεί 
την υποβολή πληροφοριών από υπόχρεους και δικαιούχους, με βάση τα άρθρα 137 
και 138 Ν.4727/2020. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που 
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προβλέπονται στον παρόντα, η ΕΕΤΤ δύναται, βάσει του άρθρου 10 του Ν.4463/2017, 
καθώς και των άρθρων 137 και 138 του Ν.4727/2020 να επιβάλλει τις κατάλληλες, 
αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις. 

 

Άρθρο 15 

Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις  

1. Αιτήματα για συνεγκατάσταση ή/και μερισμού στοιχείων των δικτύων και συναφών 
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 859/03/16-07-2018 με 
θέμα «Κανονισμός συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών» (Β’ 3907). 

 

Άρθρο 16 

Έναρξη Ισχύος 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

1. Πληροφορίες σε επίπεδο κατόχου 

- Κάτοχος δικτύου (Στοιχεία επικοινωνίας, Διεύθυνση, ΑΦΜ) 

- Άδεια παρόχου (Α.Μ. ΕΕΤΤ) 

 

2. Πληροφορίες σε επίπεδο εγκατάστασης 

- Γεωγραφικό σημείο (x,y,z) 

- Διεύθυνση 

- Τύπος κατασκευής  

Οικίσκος 

Καμπίνα 

Κτίριο 

Κατασκευή Κεραίας (τύπος) 

Είσοδος σε κτίριο 

Καλωδίωση εντός κτιρίου 

Αγωγός (όδευση) 

Φρεάτιο   

Ιστός−Πύργος  

Στύλος 

- Σωλήνας (όδευση)  

- Φυσική όδευση (όπου έχει εφαρμογή) 

- Ποσοστό διαθέσιμης χωρητικότητας αγωγού 


