Θέμα: «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή σε
ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
Ο Υφυπουργός
Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων
Α. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. του άρθρου 32 του Ν. 4053/12 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής
αγοράς , θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44),
όπως ισχύει.
2. των άρθρων 27 και 28 του Ν 4053/2012
3. των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 4070/12 «Περί Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α΄82 ), όπως ισχύει.
4. του ν. 1650/1986 (Α΄/160), «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως
ισχύει.
5. του ν. 2971/2001 (Α΄/285), «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
6. του ν. 3028/2002 (Α΄/153), «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.
7. του ν.4305/2014 (Α’/237), “Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση
εγγράφων....”
8. του ν.3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών
Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες
διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ
141/Α΄).
9. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (Α΄/98), όπως ισχύει.
10. του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ153/Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. την υπ’ αριθ. 2821/23.10.2014 (ΦΕΚ 2893/Β) απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ
Παπαδόπουλου» (Β΄ 1655), όπως ισχύει.
12. του π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών» (Α΄ /176), όπως ισχύει.
13. την υπ’ αριθμ. 725/23/4-1-2012 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών &
Επικοινωνιών (Β’/5) “Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών”
14. την υπ’ αριθμ. 72146/2316/7−01−09 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
& Επικοινωνιών (B’/21) «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των
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εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός
κτιρίων», όπως ισχύει.
15. την υπ’ αριθμ. 528/075/23–06–2009 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. με θέμα
«Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης
Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των
Εργασιών Διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29, παρ.
6, του Ν. 3431/2006», (Β΄/1375/10.07.2009), όπως ισχύει.
Β. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα συστήνεται ψηφιακό μητρώο για τα δίκτυα υποδομών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών της χώρας , στο οποίο οι δημόσιες αρχές που
χορηγούν δικαιώματα διέλευσης, οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, καθώς και οι οριζόμενοι φορείς του δημοσίου τομέα που
αναπτύσσουν πάσης φύσεως δίκτυα υποδομών, υποβάλλουν στοιχεία σε
ηλεκτρονική μορφή, τόσο κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης όσο και
μετά την υλοποίηση του εκάστοτε δικτύου.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας , εκτός των οριζόμενων στο άρθρο 2 του Ν.
4070/12 καθώς και στη λοιπή νομοθεσία, νοούνται ως:
«Δικαίωμα Διέλευσης»: Το δικαίωμα που χορηγείται σε παρόχους δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο και
διάθεση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων όπως προβλέπονται στο άρθρο 28
του Ν. 4070/2012 όπως ισχύει.
«Ψηφιακό Μητρώο» : Το Μητρώο όπου συγκεντρώνονται σε ψηφιακή μορφή
τα στοιχεία που σχετίζονται με δίκτυα και περιγράφονται στην παρούσα.

Άρθρο 3
Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων
Υπόχρεοι για την υποβολή στοιχείων στο Ψηφιακό Μητρώο είναι:
1. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Οι δικαιούχοι και οι διαχειριστές των κρατικών δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
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3. Οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι χορηγούν δικαιώματα διέλευσης
σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί
διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
4. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία καλύπτουν
μόνο δικές τους ανάγκες και δεν παρέχουν υπηρεσίες δικτύων ή
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τρίτους (εφεξής πάροχοι δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ιδίας χρήσης), εφόσον για την υλοποίησή
τους χρειάστηκε η χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης.
5. Οι φορείς του δημοσίου τομέα που εγκαθιστούν/λειτουργούν πάσης
φύσεως δίκτυα υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό την
παροχή:
a. υπηρεσιών παροχής, μεταφοράς ή διανομής:
i. Φυσικού Αερίου
ii. Ηλεκτρικής ενέργειας
iii. Θέρμανσης
iv. Ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης και της αποχέτευσης ή
της επεξεργασίας αποβλήτων και λυμάτων,
b. Υπηρεσιών μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρόμων,
δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων
6. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ως και κάθε
άλλη δημόσια Αρχή, που έχει ή διαχειρίζεται συναφή στοιχεία.

Άρθρο 4
Στοιχεία που υποβάλλονται στο Ψηφιακό Μητρώο
1. Οι υπόχρεοι υποβολής στοιχείων του Άρθρου 3 υποβάλλουν τα
στοιχεία όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα.
2. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι πάροχοι
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ιδίας χρήσης καθώς και οι
δικαιούχοι και οι διαχειριστές των κρατικών δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών οφείλουν να υποβάλουν στο «Ψηφιακό Μητρώο»:
α) το σύνολο των στοιχείων της αίτησης για τη χορήγηση
δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα, σε
ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτά υποβάλλονται στις αρμόδιες
αρχές και με το περιεχόμενο που προσδιορίζεται στην εκάστοτε
σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί διαδικασίας χορήγησης
δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
β) την απόφαση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια
και κοινόχρηστα ακίνητα, σε ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτή
3

3.

4.

5.

6.

7.

τους κοινοποιείται από την αρμόδια αρχή και με το περιεχόμενο
που προσδιορίζεται στην εκάστοτε σχετική κοινή υπουργική
απόφαση περί διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων
των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, εξαιρουμένου του ύψους
των απαιτούμενων τελών τα οποία καλείται ο πάροχος να
καταβάλει
γ) όλα τα στοιχεία δικτύων, σύμφωνα με το Παράρτημα Α.
Ειδικότερα για τους παρόχους δικτύων ιδίας χρήσης, η υποβολή
αφορά μόνο τα στοιχεία εκείνα του δικτύου τους τα οποία
διέρχονται μέσα από δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα όπου
χορηγήθηκε δικαίωμα διέλευσης.
Οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι χορηγούν δικαιώματα διέλευσης
σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί
διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ψηφιακό Μητρώο, τα
όρια της γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητάς τους καθώς επίσης και το
αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους, σχετικά με την έγκριση χορήγησης
ή την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης.
Οι επιχειρήσεις ή φορείς του άρθρου 3 παρ. 5 οφείλουν να υποβάλουν
στο «Ψηφιακό Μητρώο» πληροφορίες για όλα τα στοιχεία του δικτύου
τους, σύμφωνα με το Παράρτημα Α, ενότητες Α1, Α2 και Α4
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων παρέχει τα
διαθέσιμα
στο
σύστημα
ηλεκτρονικής
υποβολής
αιτήσεων
κεραιοσυστημάτων (ΣΗΛΥΑ), το οποίο συντηρεί στοιχεία των
αδειοδοτημένων κεραιών στην ελληνική επικράτεια.
Το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιείται στα ψηφιακά αρχεία
καταχώρισης χωρικών δεδομένων είναι μετρικό και αντιστοιχεί στο
προβολικό σύστημα του ΕΓΣΑ’87, όπως εκάστοτε ισχύει.
Η μορφή με την οποία θα υποβληθούν τα στοιχεία στο Ψηφιακό
Μητρώο από τους υπόχρεους φορείς καθορίζεται με εγκύκλιο της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
Άρθρο 5
Διαδικασία Υποβολής Στοιχείων

1. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι πάροχοι
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ιδίας χρήσης, υποβάλουν τα
στοιχεία του άρθρου 4, παρ. 2, σημείο α στο Ψηφιακό Μητρώο,
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ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση δικαιώματος
διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στην αρμόδια αρχή
που προσδιορίζεται στην εκάστοτε σχετική κοινή υπουργική απόφαση
περί διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι πάροχοι
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ιδίας χρήσης, υποβάλουν τα
στοιχεία του άρθρου 4, παρ. 2, σημείο β στο Ψηφιακό Μητρώο, εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης από
την αρμόδια αρχή που προσδιορίζεται στην εκάστοτε σχετική κοινή
υπουργική απόφαση περί διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων
διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι πάροχοι δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ιδίας χρήσης και οι δικαιούχοι ή/και οι
διαχειριστές των κρατικών δικτύων υποχρεούνται να υποβάλουν τα
στοιχεία του άρθρου 4, παρ.2 σημείο γ για τα υφιστάμενα στοιχεία των
δικτύων τους, εντός τριμήνου προθεσμίας από τη λήψη σχετικού
αιτήματος από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Μετά την ολοκλήρωση του Ψηφιακού Μητρώου και κατά τη φάση της
λειτουργίας του, οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι
πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ιδίας χρήσης και οι
δικαιούχοι ή/και οι διαχειριστές των κρατικών δικτύων υποχρεούνται
να υποβάλουν στο Ψηφιακό Μητρώο οποιαδήποτε νέα υλοποίηση
στοιχείων δικτύου ή τροποποίηση στα υφιστάμενα στοιχεία των
δικτύων τους όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 4, παρ.2 σημείο γ εντός
δύο μηνών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης ή τροποποίησης.
Οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι χορηγούν δικαιώματα διέλευσης,
υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ψηφιακό Μητρώο λίστα με όλους
τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ιδίας χρήσης, οι
οποίοι καλύπτουν μόνο δικές τους ανάγκες και δεν παρέχουν υπηρεσίες
δικτύων ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τρίτους, στους οποίους έχουν
χορηγήσει δικαιώματα διέλευσης, εντός τριάντα ημερών από τη
δημοσίευση της παρούσης.
Οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι εγκρίνουν τη χορήγηση ή χορηγούν
δικαιώματα διέλευσης του άρθρου 3, παρ. 3 υποχρεούνται να
υποβάλουν στο Ψηφιακό Μητρώο, τα όρια της γεωγραφικής περιοχής
αρμοδιότητάς τους καθώς επίσης και το αντικείμενο της αρμοδιότητάς
τους, σχετικά με την έγκριση χορήγησης ή την χορήγηση δικαιωμάτων
διέλευσης, εντός τριμήνου προθεσμίας από τη δημοσίευση της
παρούσης.

7. Μετά την ολοκλήρωση του Ψηφιακού Μητρώου και κατά τη φάση της
λειτουργίας του, οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι εγκρίνουν τη χορήγηση ή
χορηγούν δικαιώματα διέλευσης του άρθρου 3 παρ. 3, υποχρεούνται να
υποβάλουν στο Ψηφιακό Μητρώο οποιεσδήποτε τροποποιήσεις
συντελούνται στα όρια αρμοδιότητας ή στο αντικείμενο αρμοδιότητας
τους. Η υποβολή πρέπει να γίνεται εντός τριάντα ημερών από την
ολοκλήρωση της τροποποίησης.
8. Οι επιχειρήσεις ή φορείς του άρθρου 3, παρ. 5 υποχρεούνται να
υποβάλουν τα στοιχεία του άρθρου 4, παρ. 4 για τα υφιστάμενα
στοιχεία των δικτύων τους, εντός τριμήνου προθεσμίας από τη λήψη
σχετικού αιτήματος από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
9. Μετά την ολοκλήρωση του Ψηφιακού Μητρώου και κατά τη φάση της
λειτουργίας του, οι επιχειρήσεις ή φορείς της παρ. 5 του άρθρου 3,
υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ψηφιακό Μητρώο οποιαδήποτε νέα
υλοποίηση στοιχείων δικτύου ή τροποποίηση στα υφιστάμενα στοιχεία
των δικτύων τους όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 4, παρ.4 εντός δύο
μηνών από την ολοκλήρωση της υλοποίησης ή τροποποίησης.
10. Κατά την υλοποίησή του, το Ψηφιακό Μητρώο θα ενημερωθεί με τα
στοιχεία των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων κεραιών, τα οποία
ορίζονται στο Παράρτημα Α. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται από το
Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων κεραιοσυστημάτων
(ΣΗΛΥΑ), το οποίο τηρεί και λειτουργεί η ΕΕΤΤ.
Στην περίπτωση όπου κάποια από τα στοιχεία του Παραρτήματος Α
δεν περιλαμβάνονται στο ΣΗΛΥΑ, τα στοιχεία αυτά θα υποβληθούν
από τους υπόχρεους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
11. Μετά την αρχική ολοκλήρωση του Ψηφιακού Μητρώου και κατά τη
φάση της λειτουργίας του, το Ψηφιακό Μητρώο θα επικαιροποιείται με
νέες αδειοδοτήσεις/τροποποιήσεις κεραιοσυστημάτων, οι οποίες
καταχωρούνται στο ΣΗΛΥΑ, είτε με αυτόματη ενημέρωση σε κάθε
περίπτωση νέας αδειοδότησης /τροποποίησης, ή/και με αυτόματη
ενημέρωση του συνόλου των αδειοδοτημένων κεραιών, ανά τακτά
χρονικά διαστήματα.

Άρθρο 6
Λοιπά στοιχεία υποβολής
Οι φορείς των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 της παρούσας καταγράφουν
τις πληροφορίες και στοιχεία, συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά και
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προαιρετικά πεδία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α της παρούσης. Τα
προαιρετικά πεδία συμπληρώνονται εφόσον οι σχετικές πληροφορίες είναι
διαθέσιμες στο φορέα. Ο φορέας καταγράφει ως «πρόσθετα στοιχεία» τυχόν
πρόσθετες πληροφορίες που θεωρεί ότι είναι χρήσιμες για την ακριβή
περιγραφή που εξυπηρετεί τον σκοπό του Μητρώου.

Άρθρο 7
Κυρώσεις
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των υποχρεώσεων παροχής
πληροφοριών από τους υπόχρεους του Αρθ. 3 παρ. 1,2,3,4 και 5 της παρούσης
η υπόθεση παραπέμπεται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων για επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ενώ αν διαπιστωθεί παράβαση των υποχρεώσεων από τους υπόχρεους του
Αρθ. 3 παρ. 6 η υπόθεση παραπέμπεται στην εκάστοτε αρμόδια επιβλέπουσα
Αρχή για επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8
Πρόσβαση στο Μητρώο
Η πρόσβαση στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου
γίνεται μέσω διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων με διαδικασία που θα προσδιορισθεί με εγκύκλιο. Θα υπάρχει
χρήση διαπιστευτηρίων (αναγνωριστικό χρήστη και συνθηματικό) που στην
παρούσα απόφαση αναφέρονται και ως κωδικοί χρήστη, με την επιφύλαξη
της παρ. 11 του παρόντος άρθρου.
2.
Οι χρήστες εγγράφονται στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του Ψηφιακού
Μητρώου κατόπιν αίτησής τους προς τη Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας,
Δικτυακών Υποδομών και Έργων ΤΠΕ του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, με την επιφύλαξη της παρ. 11 του παρόντος
άρθρου. Με την αίτησή τους οι χρήστες αποδέχονται τους όρους χρήσης του
Ψηφιακού Μητρώου.
3.
Οι χρήστες στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου είναι
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ιδιωτικού και
δημοσίου δικαίου, των επιχειρήσεων ή των φορέων του δημοσίου τομέα. Τα
νομικά πρόσωπα έχουν την τελική ευθύνη έναντι της Διεύθυνσης
Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών Υποδομών και Έργων ΤΠΕ του Υπουργείου
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τη χρήση της Διαδικτυακής
Εφαρμογής του Ψηφιακού Μητρώου. Για την εγγραφή των τελικών χρηστών
(φυσικών προσώπων) υποβάλλεται σχετική αίτηση προς τη Διεύθυνση
1.
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Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών Υποδομών και Έργων ΤΠΕ του Υπουργείου
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
4.
Υποδείγματα των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους αιτούντες για
την πρόσβαση στο Ψηφιακό Μητρώο ως χρήστες της Διαδικτυακής
Εφαρμογής του Ψηφιακού Μητρώου θα προσδιορισθούν με εγκύκλιο του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Τα υποδείγματα αυτά θα
αναρτηθούν και στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου.
5.
Η αίτηση συνοδεύεται από φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή
διαβατηρίου του χρήστη και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του Νόμιμου
Εκπροσώπου του φορέα.
6.
Η έκδοση διαπιστευτηρίων (αναγνωριστικό χρήστη και αρχικό
συνθηματικό) γίνεται από τη Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών
Υποδομών και Έργων ΤΠΕ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων και γνωστοποιείται στον χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
7.
Η απενεργοποίηση των διαπιστευτηρίων κάποιου χρήστη γίνεται μέσω
σχετικής αίτησης προς τη Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών Υποδομών
και Έργων ΤΠΕ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που θα
πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή το Νόμιμο
Εκπρόσωπο του φορέα.
8.
Τα διαπιστευτήρια, ήτοι το αναγνωριστικό (username) και το
συνθηματικό (password), εκδίδονται για τον χρήστη και είναι αυστηρώς
προσωπικά. Η τήρηση του συνθηματικού που αποτελεί απόρρητο προσωπικό
στοιχείο είναι ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η υποβολή των
διαπιστευτηρίων του, κατά τη σύνδεση του στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του
Ψηφιακού Μητρώου, πιστοποιεί την ταυτότητα του και υποχρεούται, για την
προσωπική του ασφάλεια, να ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια, λαμβάνοντας
τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των
διαπιστευτηρίων του από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα, να τα
φυλάσσει μυστικά και να μην γνωστοποιεί τα προσωπικά του διαπιστευτήρια
σε τρίτους και γενικά να μεριμνά για τη μη διαρροή τους.
9.
Η Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών Υποδομών και Έργων
ΤΠΕ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων δεν φέρει ουδεμία
ευθύνη έναντι του χρήστη, του Νομικού ή Φυσικού Προσώπου ή του
Δημόσιου Φορέα επ’ ονόματι του οποίου ο χρήστης, ως κάτοχος των εν λόγω
διαπιστευτηρίων, χρησιμοποιεί τη Διαδικτυακή Εφαρμογή του Ψηφιακού
Μητρώου ή τρίτου, σε περίπτωση ζημίας του χρήστη, του Νομικού ή Φυσικού
Προσώπου ή του Δημόσιου Φορέα επ’ ονόματι του οποίου ο χρήστης, ως
κάτοχος των εν λόγω διαπιστευτηρίων, χρησιμοποιεί τη Διαδικτυακή
Εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου ή τρίτου από μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στα διαπιστευτήριά του.
10.
Οι φορείς του Δημοσίου που αποκτούν πρόσβαση στο Ψηφιακό
Μητρώο χειρίζονται όλα τα δεδομένα του Ψηφιακού Μητρώου που δεν
αφορούν θέματα της αρμοδιότητάς τους ως εμπιστευτικά. Για τα δεδομένα
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που αφορούν θέματα αρμοδιότητάς τους, ισχύουν τα αναφερόμενα στο
άρθρο 5 του Ν. 2690/1999.
11.
Η πρόσβαση σε μέρος των στοιχείων τα οποία καταχωρούνται στη
Διαδικτυακή Εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου και τα οποία δεν
χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά, ούτε θίγουν θέματα επιχειρηματικού
απορρήτου ή εθνικής ασφάλειας, δύναται να γίνει από χρήστες μέσω του
διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,
χωρίς τη χρήση διαπιστευτηρίων.

Άρθρο 9
Κατηγορίες Χρηστών του Ψηφιακού Μητρώου
Οι κατηγορίες των χρηστών του Ψηφιακού Μητρώου, τα δικαιώματα
πρόσβασης, τα επίπεδα ασφάλειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης καθορίζονται με σχετική
εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών Υποδομών και Έργων
ΤΠΕ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
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Παράρτημα Α
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται
1. Πληροφορίες σε επίπεδο δικτύου υποδομών
-

Κάτοχος δικτύου (Στοιχεία επικοινωνίας, Διεύθυνση, ΑΦΜ)
Τύπος δικτύου (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου, υδάτων, άλλο)
Είδος Δικτύου αν αφορά τηλεπικοινωνίες (Σταθερό, Κινητό, ΣΑΠ, Δορυφορικό, άλλο)
Άδεια παρόχου (Αριθμός Μητρώου ΕΕΤΤ, άλλο)
Χαρακτηρισμός δικτύου (δημόσιο, ιδιωτικό, κρατικό)

2. Πληροφορίες σε επίπεδο εγκατάστασης
Εγκατάσταση που ενδέχεται να περιλαμβάνει πολλούς κόμβους δικτύου
- Γεωγραφικό σημείο (x,y,z)
- Διεύθυνση
- Τύπος κατασκευής
o Οικίσκος (τύπος)
o Καμπίνα (τύπος)
o Κτίριο
o Φρεάτια (τύπος)
o Ιστός - Πύργος (τύπος)
o Στύλος (τύπος)
- Ιδιοκτησιακό καθεστώς (Ιδιόκτητη Υποδομή, Μακροχρόνια μίσθωση, Χρήση Χώρου
Συνεγκατάστασης, Μισθωμένο)
- Είδος χώρου (Εσωτερικός, Εξωτερικός-Προαύλιος, Εξωτερικός-Ταράτσα)
- Ύψος ή βάθος κατασκευής
- Εμβαδόν
- Συνεγκατάσταση (ναι ή όχι, αν προσφέρεται για συνεγκατάσταση)
- Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης
- Ημερομηνία λήξης λειτουργίας της εγκατάστασης
- Χρόνος υλοποίησης1 (ημ/νία έγκρισης δικαιωμάτων διέλευσης, ημ/νία άδειας
κεραιοκατασκευής, ημ/νία υλοποίησης)
- Είδος και τρέχουσα χρήση

3.

1

Πληροφορίες σε επίπεδο κόμβου δικτύου

Αναφέρεται κατά περίπτωση
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Ο κάθε κόμβος σχετίζεται με μία εγκατάσταση. Επίσης, κάθε κόμβος σχετίζεται με ένα ή
περισσότερα δίκτυα. Κάθε κόμβος συνδέεται με μία ή περισσότερες συνδέσεις με άλλους
κόμβους.
- Γεωγραφικό σημείο (x,y,z)
Ιδιοκτήτης
- Είδος Κόμβου (διασύνδεσης,/αναμετάδοσης, μεταγωγής/συγκέντρωσης, τερματικό
σημείο)
- Κατάσταση κόμβου (ενεργό/ ανενεργό)
- Τύπος Κόμβου (όπως Αστικό κέντρο, Υπεραστικό κέντρο, Διεθνές κέντρο, Κόμβος
δικτύου IP, Κόμβος εξυπηρέτησης μισθωμένων γραμμών, Σταθμός βάσης κινητών
δικτύων, BSC, MSC, RNC, MGW, MSS, Σταθμός βάσης σταθερής ασύρματης πρόσβασης,
DSLAM)
4.

Τεχνολογία (2G, 3G, 4G, FTTH, VDSL, ADSL, WiFi…..)2
Ταχύτητα (ταχύτητα uplink σε Mbps, ταχύτητα downlink σε Mbps)3
Εμβέλεια
o Γεωμετρία κάλυψης (πολύγωνο)
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του κόμβου δικτύου
Ημερομηνία λήξης λειτουργίας του κόμβου δικτύου
Πληροφορίες σε επίπεδο σύνδεσης

Η σύνδεση που ενώνει δύο κόμβους
- Είδος σύνδεσης (ενσύρματη/ ασύρματη)
- Γεωμετρία Σύνδεσης
o Φυσική όδευση
o Καλώδια (Αριθμός ,Διάμετρος ,Υλικό, Τύπος)
o Αγωγοί (Αριθμός ,Διάμετρος ,Υλικό, Τύπος)
o Σωληνώσεις (Αριθμός ,Διάμετρος ,Υλικό, Τύπος)
- Ύψος ή βάθος από το έδαφος και από τη θάλασσα
- Ιδιοκτήτης
- Αρχικός κόμβος
- Τελικός κόμβος
- Ενδιάμεσα σημεία στα οποία μπορούν να γίνουν συνδέσεις (γεωγραφικές
συντεταγμένες)
- Χρόνος υλοποίησης (ημ/νία έγκρισης δικαιωμάτων διέλευσης, ημ/νία υλοποίησης)
- Ημερομηνία έναρξης
- Ημερομηνία λήξης
- Αρ. αδείας δικαιωμάτων διέλευσης και ημερομηνία
2

Συμπληρώνεται μόνο όταν ένα στοιχείο δικτύου παρέχει υπηρεσίες απευθείας στον τελικό χρήστη
(π.χ αστικό κέντρο όταν ο χρήστης δεν συνδέεται με καμπίνα με ενεργό εξοπλισμό, καμπίνα με
ενεργό εξοπλισμό)
3
Συμπληρώνεται μόνο όταν ένα στοιχείο δικτύου παρέχει υπηρεσίες απευθείας στον τελικό χρήστη
(π.χ αστικό κέντρο όταν ο χρήστης δεν συνδέεται με καμπίνα με ενεργό εξοπλισμό, καμπίνα με
ενεργό εξοπλισμό)
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