
 

 

Παροχή έγκρισης εργασιών διασύνδεσης κτιρίου με το 
Δίκτυο Οπτικών Ινών (Fiber To The Home) 

  
Σε κάθε περίπτωση νέου αιτήματος διασύνδεσης κτιρίου, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί 
Επιθεώρηση από τεχνικό συνεργείο του διαχειριστή δικτύου οπτικών ινών στην περιοχή 
(ΟΤΕ/Vodafone/HOF) ώστε να γίνουν: 
 
• Μελέτη για τον τρόπο διασύνδεσης του κτιρίου με το δίκτυο οπτικών ινών 

• Ενημέρωση του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη του κτιρίου, για τις εργασίες που χρειάζεται να γίνουν 

• Παροχή έγκρισης από τον Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη του κτιρίου, για την εκτέλεση των εργασιών 

  
Για την ολοκλήρωση της Επιθεώρησης, ο Διαχειριστής/Εκπρόσωπος της Γενικής Συνέλευσης 
Συνιδιοκτητών του κτιρίου (σε περίπτωση Πολυκατοικίας) ή ο Ιδιοκτήτης του κτιρίου (σε περίπτωση 
Μονοκατοικίας) χρειάζεται: 
 
• Να διαθέτει Αντίγραφο Ταυτότητας και  
• Να υπογράψει την έντυπη Δήλωση που λαμβάνει από το Μηχανικό του συνεργείου (ο 

Μηχανικός και ο Διαχειριστής κρατούν αντίγραφο της Δήλωσης) 
 
Οι επιλογές που έχει ο Διαχειριστής (Πολυκατοικίας) ή ο Ιδιοκτήτης (Μονοκατοικίας) είναι οι εξής: 
 
Α. Να υπογράψει ότι έλαβε γνώση των απαιτούμενων εργασιών και εγκρίνει την άμεση εκτέλεση 

αυτών 
 

Β. Να υπογράψει ότι έλαβε γνώση των απαιτούμενων εργασιών χωρίς να εγκρίνει την άμεση 
εκτέλεση αυτών. Σε αυτή την περίπτωση: 

• Αν δεν μεσολαβήσει κάποια άλλη ενέργεια από την πλευρά του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη, 
η έναρξη των εργασιών πραγματοποιείται μετά το πέρας 30 ημερολογιακών ημερών 
από την υπογραφή της Δήλωσης 

• Εντός των 30 ημερολογιακών ημερών, ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης μπορεί να αποστείλει 
στο e-mail επικοινωνίας που αναγράφεται στη Δήλωση: 

o Την έγκριση του για άμεση εκτέλεση των εργασιών, συμπληρώνοντας και 
υπογράφοντας το αίτημα του στο σχετικό παράρτημα της δήλωσης που έλαβε 
από το Μηχανικό 

o Ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών της 
πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένου και του πελάτη) περί άρνησης 
υλοποίησης των εργασιών 

 



 

 

Γ. Να παραλάβει, χωρίς να υπογράψει, την έντυπη δήλωση από το Μηχανικό του συνεργείου 
Επιθεώρησης. Σε αυτή την περίπτωση: 

• Αν δεν μεσολαβήσει άλλη ενέργεια από την πλευρά του Διαχειριστή/Ιδιοκτήτη, το 

αίτημα διασύνδεσης απορρίπτεται: 

o 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία επιθεώρησης κτηρίου 

(Πάροχος Χονδρικής ΟΤΕ) 

o 90 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία επιθεώρησης κτηρίου 

(Πάροχος Χονδρικής Vodafone) 

o Απευθείας, μετά την επιθεώρηση κτηρίου (Πάροχος HOF) 

 

• Εντός των 30 ή 90 ημερολογιακών ημερών, για τους Παρόχους ΟΤΕ και Vodafone 

αντίστοιχα, ο Διαχειριστής/Ιδιοκτήτης μπορεί να αποστείλει στο e-mail επικοινωνίας 

που αναγράφεται στη Δήλωση: 

o Υπογεγραμμένο το σχετικό παράρτημα της Δήλωσης ότι έλαβε γνώση των 

απαιτούμενων εργασιών και εγκρίνει την άμεση εκτέλεση αυτών 

o Υπογεγραμμένο το σχετικό παράρτημα της Δήλωσης ότι έλαβε γνώση των 

απαιτούμενων εργασιών, χωρίς να εγκρίνει την άμεση εκτέλεση αυτών 

 
Σημείωση: Σε περίπτωση αδυναμίας του Διαχειριστή ή Εκπροσώπου της Γενικής Συνέλευσης 
Συνιδιοκτητών του κτιρίου (σε περίπτωση Πολυκατοικίας) ή του Ιδιοκτήτη του κτιρίου (σε 
περίπτωση Μονοκατοικίας) να παραστεί στην Επιθεώρηση κτιρίου, η υπογραφή της Δήλωσης 
μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο μέσω Εξουσιοδότησης (επικυρωμένης με γνήσιο υπογραφής ή 
μέσω του gov.gr) ώστε να λάβει γνώση των απαιτούμενων εργασιών διασύνδεσης του κτιρίου με το 
δίκτυο οπτικών ινών και (προαιρετικά) να εγκρίνει την άμεση εκτέλεση αυτών. 
  
  
  

 


