ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση της µε αριθµό πρωτ. 72146/2316 (ΦΕΚ21Β/7-01-09) απόφασης του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα “Καθορισµός των τεχνικών
προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών
δικτύων εκτός κτιρίων”.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ , ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4 παρ. 2 και 66 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3431/2006 (Α΄13),
β) την παρ. 1 του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005,
γ) το π.δ. 39/2001 «Καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών
προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των
πληροφοριών σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ» (Α΄28),
δ) το π.δ. 293/1999 περί Οργανισµού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει
(Α΄263),
ε) του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ/Α/214) «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών».
στ) του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ/Α/221) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων»,
ζ) της Υπουργικής Απόφασης 60139/7766/21-12-2009 (ΦΕΚ/Β/2514) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων στους Υφυπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων»,
2) Την ανάγκη καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών για τις εγκαταστάσεις ενσύρµατων και
οπτικών δικτύων και τις συναφείς εργασίες εκτός κτιρίων,
3) Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί ευρωπαϊκά πρότυπα
από τον ΕΛΟΤ σχετικά µε τα έργα δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός κτιρίων και στα
σηµεία στα οποία δεν έχουν δηµοσιευτεί από τον ΕΛΟΤ πρότυπα και προδιαγραφές έχουν εκδοθεί
συστάσεις της ∆ιεθνούς Ένωσης ηλεπικοινωνιών, οι οποίες πρέπει να θεσπιστούν µε την παρούσα,
4) Το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται από το π.δ.
39/2001 χωρίς να υποβληθούν σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη – Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
5) Την ανάγκη τροποποίησης της µε αριθµό πρωτ. 72146/2316 (ΦΕΚ21Β/7-01-09) απόφασης του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
6) Το γεγονός της έκδοσης νέων Συστάσεων από τη ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών,
5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µε αριθµό οικ. 72146/2316 (ΦΕΚ 21/701-09) τροποποιείται ως εξής:
Στο άρθρο 1 µετά την παράγραφο 32, προστίθενται:
“ 33. Σύσταση ITU-T L.10: Optical fibre cables for duct and tunnel applications
34. Σύσταση ITU-T L.13: Performance requirements for passive optical nodes: Sealed closures
for outdoor environments
35. Σύσταση ITU-T L.26: Optical fibre cables for aerial applications
36. Σύσταση ITU-T L.36: Single mode fibre optic connectors
37. Σύσταση ITU-T L.45: Minimizing the effect on the environment from the outside plant in
telecommunication networks
38. Σύσταση ITU-T L.52: Deployment of Passive Optical Networks (PON)
39. Σύσταση ITU-T L.68: Optical fibre cable maintenance support, monitoring and testing system
for optical fibre cable networks carrying high total optical power
40. Σύσταση ITU-T L.69: Personal digital assistant requirements and relevant data structure for
infrastructure and network elements management
41. Σύσταση ITU-T L.70: Active electronics in the outside plant
42. Σύσταση ITU-T L.71: Design, construction, and installation of copper networks for
broadband access including copper networks connected to optical fibre networks
43. Σύσταση ITU-T L.73: Methods for inspecting and repairing underground plastic ducts
44. Σύσταση ITU-T L.74: Maintenance of cable tunnels
45. Σύσταση ITU-T L.77: Installation of cables in sewer ducts
46. Σύσταση ITU-T L.78: Optical fibre cable construction for sewer duct applications
47. Σύσταση ITU-T L.79: Optical fibre cable elements for microduct blowing-installation
application
48. Σύσταση ITU-T L.80: Operations support system requirements for infrastructure and
network elements management using ID technology
49. Σύσταση ITU-T L.81: Monitoring systems for outside plant facilities”
2. Κατά τα λοιπά η αριθµ. οικ. 72146/2316 (ΦΕΚ 21/7-01-09) Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών
και Επικοινωνιών παραµένει ως έχει.

