ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων – Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού
Οργανισµού και λοιπές διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Κεφάλαια Α΄ – Β΄: «Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων και καταχώριση διαστηµικών αντικειµένων,
Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων, ίδρυση και
αρµοδιότητες Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού»
Επί της αρχής:
Ο σκοπός του παρόντος σχεδίου νόµου είναι αφενός η
θεσµοθέτηση ενός πλαισίου κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων, καθώς και για την καταχώριση διαστηµικών αντικειµένων στο Εθνικό Μητρώο και αφετέρου η ίδρυση ελληνικής διαστηµικής εταιρείας.
1. Στο πρώτο σκέλος του παρόντος, η ελληνική Διοίκηση προβαίνει για πρώτη φορά στην κατάρτιση εθνικής
νοµοθεσίας για την άσκηση διαστηµικών δραστηριοτήτων ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτόν το ρόλο και την παρουσία της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο µεταξύ
των «διαστηµικών εθνών» (space fared nations). Η χρήση
και εξερεύνηση του Εξωατµοσφαιρικού Διαστήµατος υπόκειται σε διεθνείς κανόνες και αρχές µε τους οποίους
συµµορφώνεται και η Ελλάδα, εφόσον χρησιµοποιεί διαστηµικούς πόρους, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται
το ραδιοφάσµα και συγκεκριµένες ζώνες συχνοτήτων,
για δηµόσιους σκοπούς εν προκειµένω. Συνεπώς, η αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων για τις οποίες
χρησιµοποιούνται διαστηµικοί πόροι επιβάλλεται και για
λόγους έµπρακτης τήρησης της νοµιµότητας σε διεθνές
επίπεδο, πέραν της τυπικής υπογραφής και επικύρωσης
διεθνών συµβάσεων και συνθηκών. Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι το διεθνές διαστηµικό δίκαιο απαρτίζεται καταρχήν από Συνθήκες, Συµφωνίες και Συµβάσεις του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ), οι οποίες συνεπάγονται µια δέσµη δικαιωµάτων και υποχρεώσεων για τα
συµβαλλόµενα κράτη που προσχωρούν σε αυτές και τις
επικυρώνουν, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο, όπως
έχει ήδη πραγµατοποιηθεί από το Ελληνικό Κράτος σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος. Πέραν
αυτών των νοµικά δεσµευτικών κειµένων, µια σειρά Αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και
άλλα κείµενα (π.χ. κατευθυντήριες γραµµές, συστάσεις,
αρχές, κανόνες, κανονισµοί κ.ά.) ρυθµίζουν ειδικότερα
θέµατα περί Εξωατµοσφαιρικού Διαστήµατος. Επιπλέον,
οι επισήµως θεσµοθετηµένοι κανόνες για την άσκηση
διαστηµικών δραστηριοτήτων καθίστανται απαραίτητοι
καθώς η Ελλάδα, ως Κράτος Εκτόξευσης σύµφωνα µε το
διεθνές διαστηµικό δίκαιο, φέρει διεθνή ευθύνη για τυχόν ζηµίες που προκαλούνται από διαστηµικά αντικείµενα που έχουν εκτοξευθεί στο Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα. Επιπροσθέτως, η καταχώριση διαστηµικών αντικειµένων που εκτοξεύονται στο Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα και για τα οποία το ελληνικό Κράτος είναι Κράτος Αρχείου σύµφωνα µε το διεθνές διαστηµικό δίκαιο – σε εθνικό
Μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης συνιστά µια διεθνή υποχρέωση της χώρας, η οποία συναρτάται περαιτέ-

ρω και µε την προαναφερθείσα διεθνή ευθύνη του Κράτους. Από τα παραπάνω αποδεικνύεται και η ουσιαστική
σηµασία της συµµετοχής του ελληνικού Κράτους τόσο
σε διεθνείς (COPUOS –Committee on the Peaceful Uses
of Outer Space) όσο και, κυρίως, σε ευρωπαϊκούς φορείς
(ESA – European Space Agency) στο πεδίο του Εξωατµοσφαιρικού Διαστήµατος, καθώς για την θέσπιση του εν
λόγω σχεδίου νόµου έχει πραγµατοποιηθεί συγκριτική
µελέτη και αξιοποίηση σχετικών πρακτικών και τεχνογνωσίας.
2. Στο δεύτερο σκέλος του παρόντος σχεδίου νόµου,
ιδρύεται Ελληνικός Διαστηµικός Οργανισµός, µε την
µορφή ΔΕΚΟ. Καταρχάς, επισηµαίνεται ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες της Ε.Ε. που δεν διαθέτει έναν αντίστοιχο Οργανισµό προκειµένου να αξιοποιεί εµπορικά, επιστηµονικά και ερευνητικά τα δικαιώµατά της
και την πληθώρα ερευνητικών και επιστηµονικών εφαρµογών και πόρων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Διαστηµική
Υπηρεσία (European Space Agency). Από την άσκηση
των δικαιωµάτων της χώρας στο διαστηµικό φάσµα δηµιουργείται πληθώρα εµπορικών ευκαιριών που πρέπει να
αξιοποιηθούν από µία αντίστοιχη µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα εταιρεία συντονισµού και διαµόρφωσης διαστηµικής πολιτικής. Ο εν λόγω οργανισµός θα αναλάβει επιπλέον την εµπορική/πειραµατική αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων του Δηµοσίου µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Είναι επίσης σηµαντικό να αξιοποιηθούν από το Ελληνικό Δηµόσιο οι ερευνητικές και επιστηµονικές εφαρµογές που προκύπτουν από τις πολιτικές για το Διάστηµα, όπως π.χ. εφαρµογές πολιτικής προστασίας (παρακολούθηση Γης, πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκαγιών
και φυσικών καταστροφών, αυθαίρετη δόµηση, φύλαξη
και επιτήρηση συνόρων κ.λπ.). Παράλληλα, θα επιχειρηθεί η διασύνδεση ως κόµβος αυτού του οργανισµού µε
σηµαντικά ερευνητικά κέντρα, ελληνικά και παγκόσµιας
εµβέλειας καθώς και η διασύνδεση έρευνας και παραγωγής για ελληνικές επιχειρήσεις. Σηµειωτέον ότι η Ελλάδα, µέσω της συµµετοχής της στον προϋπολογισµό της
Ε.Ε., έχει δαπανήσει εκατοµµύρια ευρώ τις δύο τελευταίες δεκαετίες για τη συµµέτοχή της σε ευρωπαϊκά
προγράµµατα όπως το Galileo/EGNOS, COPERNICUS,
τα οποία µερικώς αξιοποιεί. Περαιτέρω, για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των ευκαιριών που διαµορφώνονται
στον διαστηµικό τοµέα, για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και την εκπροσώπηση σε Επιτροπές της Ε.Ε.
και του ΟΗΕ για την ειρηνική χρήση του Εξωατµοσφαιρικού Διαστήµατος απαιτείται στελέχωση από εξειδικευµένο προσωπικό υψηλού επιπέδου και άµεσης ανταπόκρισης. Όλα τα παραπάνω απαιτούν την ίδρυση ενός ευέλικτου νοµικού προσώπου που θα ανήκει και θα εποπτεύεται από το Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο θα µπορεί
να αναλάβει, να συντονίσει και να διεκπεραιώσει το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων. Σηµειώνεται ιδιαίτερα
ότι για την επιτυχή και άµεση εκπλήρωση του σκοπού
του µε τεχνικοοικονοµικά κριτήρια, ο ως άνω οργανισµός πρέπει να διαφοροποιείται από ορισµένες διατάξεις του δηµοσίου τοµέα, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες άσκησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης δικαιωµάτων επί των διαστηµικών αντικειµένων και των
τροχιακών δορυφορικών θέσεων, τα ζητήµατα εθνικής ασφάλειας και στρατιωτικών εφαρµογών, την αναγκαιότητα άµεσης πρόσληψης εξειδικευµένου προσωπικού από
την παγκόσµια αγορά και την ταχύτατη σύναψη συµβάσεων µε ειδικούς επιστήµονες και συµβούλους για περι-
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πτώσεις δορυφορικού συντονισµού µε άλλα διαστηµικά
αντικείµενα, καθώς την προµήθεια ειδικού εξοπλισµού
(λογισµικό, αναλυτές φάσµατος, πειραµατικά εργαστήρια κ.λπ.).
Επί των άρθρων:
Άρθρο 1 (Αντικείµενο – Πεδίο Εφαρµογής): Το παρόν
άρθρο ορίζει ότι στο πρώτο µέρος του παρόντος σχεδίου
νόµου ρυθµίζονται οι διαδικασίες της αδειοδότησης και
εποπτείας διαστηµικών δραστηριοτήτων, της τήρησης εθνικού Μητρώου διαστηµικών αντικειµένων, καθώς και η
διεθνής ευθύνη του Κράτους από ζηµίες που προκαλούνται από τα χρησιµοποιούµενα για τις διαστηµικές δραστηριότητες αντικείµενα που εκτοξεύονται στο Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα.
Πρόκειται για µια πολυδιάστατη διαδικασία, καθώς
διακρίνονται ειδικότερες περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται αδειοδότηση, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, την εθνικότητα (στην περίπτωση φυσικού προσώπου), την επιχειρηµατική έδρα (στην περίπτωση νοµικού
προσώπου) του φορέα (operator), τον τόπο και τα µέσα
που χρησιµοποιούνται για τις εκάστοτε διαστηµικές δραστηριότητες και ενδεχοµένως επιµέρους διµερείς ή πολυµερείς διεθνείς συµφωνίες (στην περίπτωση της συνεκτόξευσης διαστηµικών αντικειµένων και επιµερισµού
της διεθνούς ευθύνης).
Άρθρο 2 (Ορισµοί): Στο άρθρο αυτό παρέχονται οι ορισµοί των εννοιών που απαντώνται στο κείµενο του σχεδίου νόµου. Επισηµαίνεται ότι έχει αξιοποιηθεί ευρέως η
συνδροµή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήµατος
(ESA) και έχουν ληφθεί υπόψη κυρίως ορισµοί οι οποίοι
ενσωµατώνονται σε διεθνή κείµενα του ΟΗΕ (π.χ. Κράτος Εκτόξευσης, Ζηµία κ.ά.), καθώς και σε παρόµοιες νοµοθεσίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Σηµειώνεται ότι
δεν υφίσταται διεθνώς αποδεκτός ορισµός της έννοιας
«Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα», η οποία συνήθως (πρακτικά) οριοθετείται στο υψόµετρο των 100 χιλιοµέτρων
από την επιφάνεια της θάλασσας. Επισηµαίνεται ότι όπου στην κείµενη νοµοθεσία περί διαστηµικών αντικειµένων αναφέρεται ο όρος «Αρχείο» νοείται ο όρος «Μητρώο».
Άρθρο 3 (Υποχρέωση αδειοδότησης): Η διαδικασία της
αδειοδότησης διαστηµικών δραστηριοτήτων αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα πεδία της διαστηµικής νοµοθεσίας, διότι αφενός διασφαλίζει την ορθή άσκηση της ίδιας της δραστηριότητας σε κάθε στάδιο και αφετέρου
προστατεύει την εθνική ασφάλεια, τη δηµόσια υγεία και
την ασφάλεια προσώπων και αγαθών από την εν λόγω
δραστηριότητα.
Η άδεια αφορά αποκλειστικά στον φορέα που ασκεί ή
που πρόκειται να ασκήσει διαστηµική δραστηριότητα, ενώ µπορεί να µεταβιβαστεί υπό όρους και προϋποθέσεις
(αναλύονται ειδικότερα στο άρθρο 10).
Άρθρο 4 (Όροι αδειοδότησης): Στο άρθρο αυτό διευκρινίζεται ότι η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας µπορεί να είναι απεριόριστη ή συγκεκριµένη µε δυνατότητα
ανανέωσης και ακολούθως παρατίθενται οι όροι που
πρέπει να τηρούνται από τον αιτούντα φορέα. Βάσει αυτών των όρων λαµβάνεται ολοκληρωµένη µέριµνα για
την ορθή άσκηση της εκάστοτε διαστηµικής δραστηριότητας σε τέσσερα επίπεδα: στον ίδιο τον φορέα (αποδεδειγµένη αξιοπιστία, ικανότητα και εµπειρία, πρόβλεψη
για ασφαλιστική κάλυψη και οµαλή ολοκλήρωση της ε-

κάστοτε δραστηριότητας), στο χώρο του Διαστήµατος
(διαχείριση διαστηµικών υπολειµµάτων, αποτροπή µόλυνσης στο διαστηµικό περιβάλλον και σε ουράνια σώµατα), στην εθνική Επικράτεια (προστασία γήινου περιβάλλοντος, διασφάλιση εθνικής ασφάλειας, δηµόσιας
τάξης και υγείας, ασφάλειας προσώπων και αγαθών, διαφύλαξη εθνικών συµφερόντων) και στις διεθνείς υποχρεώσεις του Ελληνικού Κράτους (σεβασµός διεθνούς
δικαίου, καθώς και τήρηση επιµέρους υποχρεώσεων της
ελληνικής Διοίκησης, και εν προκειµένω του Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
ως µέλος της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών – ενός
ειδικότερου οργανισµού του ΟΗΕ στο πεδίο των Τηλεπικοινωνιών). Περαιτέρω, λόγω της ιδιαιτερότητας της
διαστηµικής δραστηριότητας και τον πολλών τύπων που
µπορεί αυτή να λάβει σήµερα ή στο µέλλον, παρέχεται η
δυνατότητα επιβολής επιπρόσθετων ειδικότερων όρων,
ιδίως όσον αφορά την τοποθεσία άσκησης των δραστηριοτήτων ή τις εγκαταστάσεις του φορέα, καθώς και την
ασφάλιση δραστηριοτήτων και συναφών µε αυτές αντικειµένων, ενώ προβλέπεται και η παροχή τεχνικής βοήθειας από τρίτους για την εκτίµηση επιµέρους πτυχών
της εκάστοτε δραστηριότητας. Τέλος, προβλέπεται και η
δυνατότητα αιτιολογηµένης µεταβολής των προαναφερθέντων ειδικότερων όρων σε µια απόφαση αδειοδότησης καθώς και της διάρκειας εφαρµογής τους, κατά περίπτωση.
Άρθρο 5 (Περιεχόµενο του φακέλου και διαδικασία):
Σηµείο αφετηρίας της διαδικασίας αδειοδότησης µιας
διαστηµικής δραστηριότητας αποτελεί η υποβολή αίτησης εκ µέρους του ενδιαφερόµενου φορέα προς τον Υπουργό µαζί µε την κατάθεση χρηµατικού παραβόλου (ύψους 6.000 ευρώ). Με την αίτηση κατατίθενται και συγκεκριµένα δικαιολογητικά, προκειµένου να είναι διασφαλισµένη η Διοίκηση αφενός για την ικανότητα και επάρκεια του φορέα ως προς την άσκηση της δραστηριότητας και αφετέρου για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της που απορρέουν από το διεθνές διαστηµικό δίκαιο. Όπως και στην περίπτωση των όρων αδειοδότησης έτσι και στην αίτηση αδειοδότησης, προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης αλλά και απαίτησης
πρόσθετων δικαιολογητικών, ενώ ο Υπουργός µπορεί να
ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες εφόσον το κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης. Επισηµαίνεται ότι απόκρυψη ή άρνηση παροχής
οποιασδήποτε αιτηθείσας πληροφορίας από τον φορέα
προς τον Υπουργό µπορεί να συνεπάγεται απόρριψη της
αίτησής του, καθώς τέτοια ενέργεια εκ µέρους του φορέα µπορεί να είναι επιβλαβής προς τα εθνικά συµφέροντα και την διασφάλιση δικαιωµάτων του Δηµοσίου στο
Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης του κατατεθέντος φακέλου µε όλα τα
δικαιολογητικά για την αδειοδότηση διαστηµικής δραστηριότητας προβλέπεται σχετική γνωµοδότηση από εµπειρογνώµονες, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό
µε ευρείες ελεγκτικές αρµοδιότητες τόσο επί των κατατεθέντων στοιχείων όσο και επί εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και λοιπών στοιχείων (υλικών και άυλων) που θα
χρησιµοποιηθούν για την υπό αδειοδότηση δραστηριότητα. Τυχόν άρνηση πρόσβασης σε οποιοδήποτε στοιχείο του φορέα ενδέχεται να συνεπάγεται απόρριψη της
αίτησης, για τους ίδιους λόγους που εκτέθηκαν ανωτέρω.
Άρθρο 6 (Αναφορά περιβαλλοντολογικών επιπτώσε-
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ων): Ο ενδιαφερόµενος φορέας υποβάλλει σε διαδοχικά
στάδια αναφορές για τις επιπτώσεις του διαστηµικού αντικειµένου στο περιβάλλον. Υποβάλλονται αναφορές
πριν την εκτόξευση του αντικειµένου, µετά την εκτόξευσή του καθώς και στο τέλος του λειτουργικού χρόνου
ζωής του. Το περιεχόµενο των αναφορών µπορεί να εξειδικευθεί στο µέλλον, ωστόσο µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ευρωπαϊκή πρακτική χρήση διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων για τα ανωτέρω θέµατα και η κατάρτιση
και αξιολόγηση των αναφορών βάσει των σχετικών προτύπων. Ενδεικτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα ISO
(International Standardization Organization) 24113, ECSS
(European Cooperation for Space Standardization) «Space
Sustainability», ESA (European Space Agency) «Space
Debris Mitigation Compliance Verification Guidelines», καθώς και τυχόν αντίστοιχα πρότυπα χωρών που κατασκευάζουν δορυφόρους (Η.Π.Α., Γαλλία, Ρωσία κ.λπ.).
Σηµειώνεται ότι λόγω της πειραµατικής/ερευνητικής φύσης κάποιων διαστηµικών δραστηριοτήτων, είναι πιθανή
η αδειοδότηση δραστηριοτήτων που δεν πληρούν απόλυτα τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου, αλλά για
λόγους έρευνας και επιστηµονικού πειραµατισµού διαφοροποιούνται σε ορισµένα σηµεία των προτύπων.
Άρθρο 7 (Χορήγηση άδειας): Ο φορέας ενηµερώνεται
είτε για την αποδοχή είτε για την απόρριψη της αίτησής
του εντός ενενήντα (90) ηµερών από την υποβολή της,
µε την πρόβλεψη για παράταση του διαστήµατος αυτού
εφόσον απαιτείται. Ωστόσο, µη απάντηση εκ µέρους του
Υπουργού εντός εξαµήνου από την υποβολή της αίτησης συνιστά σιωπηρή απόρριψή της.
Εφόσον εγκριθεί, η άδεια ενδέχεται να εµπεριέχει και
ειδικότερους όρους που υπαγορεύονται από τη φύση και
τις συνθήκες άσκησης της κάθε δραστηριότητας και τέλος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως για
λόγους διαφάνειας και της ευρύτερης δυνατής ενηµέρωσης.
Άρθρο 8 (Έλεγχος δραστηριοτήτων): Καθιερώνεται ο
έλεγχος των διαστηµικών δραστηριοτήτων µε τη δυνατότητα του Υπουργού να ορίζει εµπειρογνώµονες επιφορτισµένους µε τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, ανά πάσα στιγµή, σε οτιδήποτε σχετίζεται αµέσως
ή εµµέσως µε την εκάστοτε δραστηριότητα και µε την υποχρέωση της τήρησης της εχεµύθειας για οποιαδήποτε
συναφή πληροφορία λαµβάνουν γνώση. Μη συνεργασία
του υπό εξέταση φορέα σε κάθε περίπτωση δύναται να
επιφέρει ανάκληση ή αναστολή της χορηγηθείσας άδειας, όπως αναλύεται στο επόµενο άρθρο, καθώς κάτι τέτοιο κρίνεται πως µπορεί να αποτελεί σκόπιµη απόκρυψη
στοιχείων θέτοντας σε κίνδυνο είτε την ίδια την δραστηριότητα είτε το Κράτος στην ευρύτερη διαστηµική κοινότητα.
Άρθρο 9 (Ανάκληση ή Αναστολή άδειας): Με τις διατάξεις του παρόντος προσδιορίζονται οι περιπτώσεις που
δύνανται να υποχρεώσουν τον Υπουργό σε ανάκληση ή
αναστολή της άδειας που έχει χορηγηθεί για την άσκηση
διαστηµικών δραστηριοτήτων, ενώ εφαρµόζεται και το
δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης του διοικούµενου, εν προκειµένω του αδειοδοτούµενου φορέα, µε την
επιφύλαξη της επείγουσας ανάγκης για εφαρµογή της
ανάκλησης ή αναστολής της άδειας. Έτσι, προβλέπονται
αποκλειστικώς οι εξής περιπτώσεις για ανάκληση ή αναστολή της άδειας: µη τήρηση κάποιου εκ των γενικών ή
ειδικών όρων της άδειας, παραβίαση διάταξης του παρόντος, επιτακτικοί λόγοι δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και

υγείας. Προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν διαταραχή
στην υπό εξέλιξη διαστηµική δραστηριότητα και να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν οµαλότερη προσωρινή συνέχιση ή οριστική περάτωσή της, ο Υπουργός προβαίνει
σε διάφορες ενέργειες, στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνονται η υπαγόρευση οδηγιών στον φορέα ή σε τρίτους, η προσφυγή σε υπηρεσίες τρίτων ή η µεταβίβαση
της δραστηριότητας σε άλλο φορέα (αναλύεται ειδικότερα στο επόµενο άρθρο).
Τέλος, όπως και στην περίπτωση της χορήγησης έτσι
και στην ανάκληση ή αναστολή της άδειας, η εν λόγω απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, προκειµένου να επιτυγχάνεται διαφάνεια µέσω της
δηµοσιοποίησης.
Άρθρο 10 (Μεταβίβαση δραστηριοτήτων): Σκοπός του
παρόντος άρθρου είναι ο προσδιορισµός της διαδικασίας
µεταβίβασης µιας αδειοδοτηµένης δραστηριότητας σε
άλλο φορέα, η οποία υπόκειται αποκλειστικώς σε προηγούµενη έγκριση από τον Υπουργό, κατόπιν αίτησης του
µεταβιβάζοντα φορέα. Όπως και στην περίπτωση της χορήγησης άδειας έτσι και στη µεταβίβαση αυτής τηρούνται οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις, όπως υπαγορεύονται
στις διατάξεις του παρόντος, χωρίς να αποκλείεται η επιβολή πρόσθετων όρων είτε για τον µεταβιβάζοντα είτε
για τον µεταβιβασθέντα φορέα. Συνεπώς, διατηρείται το
ίδιο αυστηρό πλαίσιο όπως και στην αδειοδότηση µιας
δραστηριότητας.
Λαµβάνεται ειδική µέριµνα στην περίπτωση που ο µεταβιβασθείς φορέας αποτελεί αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπου απαιτείται η ύπαρξη (διµερούς ή πολυµερούς) συµφωνίας µεταξύ της Ελλάδας και του αλλοδαπού κράτους και στην οποία θα υπάρχει ρήτρα αποζηµίωσης της Ελλάδας, προκειµένου να είναι κατοχυρωµένη έναντι κάθε προσφυγής εναντίον της ή έναντι κάθε
αγωγής για πρόκληση ζηµιών, εφόσον φέρει την ιδιότητα του Κράτους Εκτόξευσης ή/και του Κράτους Μητρώου σύµφωνα µε το διεθνές διαστηµικό δίκαιο.
Άρθρο 11 (Διεθνής ευθύνη για ζηµίες): Κατ’ αρχήν και
για να τεθεί το γενικότερο πλαίσιο περί διεθνούς ευθύνης, το «καθ’ ύλην αρµόδιο» διεθνές κείµενο που ρυθµίζει τέτοια ζητήµατα είναι η Σύµβαση για τη διεθνή ευθύνη από ζηµίες που προκαλούνται από διαστηµικά αντικείµενα των Ηνωµένων Εθνών. Η εν λόγω Σύµβαση έχει κυρωθεί από τη χώρα µας µε το ν. 563/1977 (Α΄ 75) και φέρει ένα Κράτος Εκτόξευσης προ των διεθνών ευθυνών
του µε την καταβολή αποζηµίωσης για βλάβη προκληθείσα από διαστηµικό αντικείµενο του αδειοδοτηµένου από
αυτό φορέα στην επιφάνεια της Γης ή σε αεροσκάφος εν
πτήσει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 αυτής. Κρίνεται σκόπιµο
να τονιστεί εξ αρχής ότι, τη διεθνή ευθύνη σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραπάνω Σύµβασης φέρει/ουν αποκλειστικά και µόνο Κράτος/η εκτόξευσης, δηλαδή οι εθνικές Διοικήσεις.
Περαιτέρω, στην περίπτωση της συνεκτόξευσης προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης συµφωνίας µεταξύ των
συνεκτοξευόντων κρατών όσον αφορά τον επιµερισµό
της οικονοµικής υποχρέωσης που κατέβαλε ως αποζηµίωση ένα εκ των κρατών αυτών (σύµφωνα µε το άρθρο
5 παρ. 2 εδάφιο 2 της Σύµβασης του ΟΗΕ). Με τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλεται στο φορέα η σύναψη ασφάλισης προκειµένου να είναι διεθνώς κατοχυρωµένη
η Ελλάδα ως Κράτος Εκτόξευσης για ζηµίες που τυχόν
προκληθούν κατά στην άσκηση αδειοδοτηµένων διαστηµικών δραστηριοτήτων. Απαλλαγή ή χαµηλότερο ποσό
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ασφάλισης προβλέπεται στην περίπτωση που εξυπηρετείται δηµόσιο συµφέρον από την εκάστοτε δραστηριότητα, ενώ η ασφάλιση δεν είναι απαραίτητη όταν το ίδιο
το Κράτος είναι ο φορέας.
Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα στο Κράτος να αναζητήσει από το φορέα αποζηµίωση για τις προκληθείσες
από τη δραστηριότητά του ζηµιές, ως συνδικαιούχο στην
ασφάλιση. Ειδικότερα, προβλέπονται στις διατάξεις του
παρόντος δύο περιπτώσεις προκληθείσας ζηµίας, όπου
στην µεν ζηµιώνονται αλλοδαπά κράτη ή αλλοδαποί υπήκοοι και στην δε ζηµιώνονται Έλληνες υπήκοοι, ενώ
για κάθε περίπτωση προσδιορίζεται ο τρόπος εκτίµησης
της ζηµίας. Επιπλέον, στις διατάξεις του παρόντος προβλέπονται η προσωρινή αξίωση από το Κράτος του ποσού αποζηµίωσης µέχρι την οριστική πληρωµή του από
το φορέα, το δικαίωµα του Κράτους να λάβει οποιοδήποτε άλλο µέτρο κρίνει απαραίτητο καθώς και το εκ της
σχετικής σύµβασης περί διεθνούς ευθύνης δικαίωµα του
Κράτους να προσφεύγει αυτοτελώς εναντίον άλλου Εκτοξεύοντος Κράτους.
Άρθρο 12 (Υποχρέωση ενηµέρωσης): Με το παρόν άρθρο αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση σε διαστηµικό αντικείµενο στο οποίο ενδέχεται να παρατηρηθεί κάποιου είδους δυσµενής ή ανώµαλη κατάσταση κατά τη διάρκεια
µιας διαστηµικής δραστηριότητας µε πιθανές επιπτώσεις
σε πρόσωπα και αντικείµενα. Για τέτοια γεγονότα πρέπει
να λαµβάνει γνώση αµελλητί ο Υπουργός από το φορέα.
Άρθρο 13 (Επιστροφή διαστηµικού αντικείµενου): Με
το παρόν άρθρο υλοποιούνται διεθνείς υποχρεώσεις του
Κράτους δυνάµει της Συµφωνίας για τη Διάσωση των Αστροναυτών, την Επιστροφή των Αστροναυτών και την
Επιστροφή Αντικειµένων που εκτοξεύθηκαν στο Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα των Ηνωµένων Εθνών, η οποία έχει επικυρωθεί µε το ν.δ. 189/1974 (Α΄ 350). Όπως εξάλλου διατυπώνεται στο Άρθρο V παρ. 2 της ανωτέρω Συµφωνίας: «Έκαστον των Συµβαλλοµένων Μερών έχον δικαιοδοσίαν επί εδάφους επί του οποίου έχει ευρεθή αντικείµενον ή µέρος τούτου προερχόµενον εκ του διαστήµατος, τη αιτήσει της εκτοξευούσης αρχής και τη
βοηθεία αυτής, θα λάβη τα κατά την κρίσην του πρακτικώτερα µέτρα δια την ανάκτησιν του αντικειµένου ή του
εξαρτήµατος». Έτσι στο άρθρο αυτό του σχεδίου νόµου,
ορίζεται η υποχρέωση του Υπουργού να φροντίσει για
την επιστροφή διαστηµικού αντικειµένου, το οποίο δεν
είναι καταχωρισµένο στο εθνικό Μητρώο, στο αρµόδιο
κράτος δικαιοδοσίας του, εφόσον εντοπιστεί σε ελληνικό έδαφος. Επίσης, προβλέπεται και ο συντονισµός µε
τις κρατικές υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας και της
εθνικής άµυνας στην περίπτωση που απαιτείται να αναγνωριστεί το Κράτος Αρχείου για αντικείµενο που έχει εντοπιστεί σε ελληνικό έδαφος και πρέπει να επιστραφεί
στο κράτος δικαιοδοσίας του. Και σε κάθε περίπτωση
λαµβάνεται µέριµνα για την αποκατάσταση τυχόν προσώπων και αντικειµένων που υπέστησαν ζηµία από το εν
λόγω αντικείµενο.
Άρθρο 14 (Κάλυψη εξόδων αίτησης): Με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου δηµιουργείται οικονοµική υποχρέωση του υπό αδειοδότηση ή του ήδη αδειοδοτηµένου
φορέα όσον αφορά το κόστος παροχής των υπηρεσιών
των ορισµένων από τον Υπουργό εµπειρογνωµόνων, όπως αναφέρονται στα άρθρα 5 και 8, ενώ τυχόν µη κάλυψη οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης επιφέρει ενδεχόµενη απόρριψη ή αναστολή της άδειας άσκησης διαστηµικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 15 (Κυρώσεις): Στο παρόν προβλέπεται η επιβολή ποινών σε φορέα που αφενός προβαίνει σε διαστηµικές δραστηριότητες χωρίς να έχει λάβει άδεια και αφετέρου παραπληροφορεί τις αρµόδιες αρχές/τον Υπουργό σχετικά µε ήδη αδειοδοτηµένες δραστηριότητές του.
Δεδοµένης της σοβαρότητας που συνεπάγονται µη αδειοδοτηµένες ή ανεπαρκώς αδειοδοτηµένες διαστηµικές
δραστηριότητες τόσο για το διαστηµικό περιβάλλον όσο
και κυρίως για την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία και τις
διεθνείς σχέσεις µεταξύ των κρατών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Εξωατµοσφαιρικού Διαστήµατος,
είναι επιβεβληµένη η πρόβλεψη για την επιβολή κυρώσεων, αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών.
Άρθρο 16 (Μεταβατικές διατάξεις): Οι µεταβατικές
διατάξεις αποσκοπούν στην οµαλή συνέχιση και ολοκλήρωση εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος των εν εξελίξει διαστηµικών δραστηριοτήτων
προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαταραχή από την απότοµη διακοπή τους, ενώ δεν επιτρέπεται καµία µεταβίβαση σε αυτό το χρονικό διάστηµα.
Άρθρο 17 (Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων): Στο άρθρο 2 παρ. 1 της Σύµβασης για την Καταγραφή αντικειµένων που εκτοξεύονται στο Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα (η οποία έχει κυρωθεί µε το
ν. 3131/2003 – Α΄ 79) αναφέρεται ότι: «Όταν ένα διαστηµικό αντικείµενο εκτοξεύεται στην τροχιά της Γης ή
πέραν αυτής, το Κράτος εκτόξευσης θα καταχωρήσει το
διαστηµικό αντικείµενο µέσω µιας εισαγωγής σε ένα κατάλληλο αρχείο που θα διατηρεί. Κάθε Κράτος εκτόξευσης θα ενηµερώνει τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών για την ίδρυση αυτού του αρχείου.» Έτσι, η
Ελλάδα ως Κράτος εκτόξευσης εκ του γεγονότος ότι «εκτοξεύει ή προκαλεί την εκτόξευση ενός διαστηµικού αντικειµένου» (όπως προκύπτει από το άρθρο 1) υποχρεούται να τηρεί ένα τέτοιο εθνικό Μητρώο µε τα στοιχεία
εκάστου διαστηµικού αντικειµένου που εκτοξεύει. Αλλά
και να ενηµερώνει τον Γενικό Γραµµατέα του Ο.Η.Ε. περί
της ιδρύσεως του οικείου Μητρώου της. Επίσης, και ο ίδιος ο Γενικός Γραµµατέας του Ο.Η.Ε. από την πλευρά
του υποχρεούται να τηρεί ένα (αντίστοιχο) Μητρώο, στο
οποίο καταχωρίζονται οι πληροφορίες κάθε διαστηµικού
αντικειµένου που εκτοξεύεται από όλα τα Κράτη αρχείου (εφόσον βέβαια έχουν υπογράψει και κυρώσει την εν
λόγω Σύµβαση) και οι οποίες (πληροφορίες) ορίζονται
στο άρθρο 4 της εν λόγω Σύµβασης. Επισηµαίνεται ότι η
πρόσβαση στο Μητρώο του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. είναι πλήρης
και ανοικτή στο κοινό. Το ίδιο ισχύει και για τα εθνικά
Μητρώα των χωρών διαµέσου του ιστοτόπου της Υπηρεσίας των Ηνωµένων Εθνών για Υποθέσεις Εξωατµοσφαιρικού Διαστήµατος (UNOOSA – United Nations
Office for Outer Space Affairs), όπως µπορεί να διαπιστώσει κανείς ανατρέχοντας στον ιστότοπο, όπου η ίδρυση
ενός εθνικού Μητρώου ανακοινώνεται µε τη µορφή Ρηµατικής Διακοίνωσης (Note Verbale) της Μόνιµης Αντιπροσωπείας κάθε κράτους στα Ηνωµένα Έθνη.
Συνεπώς, εκ των διατάξεων της παραπάνω Σύµβασης,
η Ελλάδα υπόκειται σε διπλή δέσµευση ως προς την καταγραφή διαστηµικών αντικειµένων, καθώς αφενός οφείλει να τηρεί εθνικό Μητρώο και αφετέρου να ενηµερώνει τον Γ.Γ. του Ο.Η.Ε. για λογαριασµό του Μητρώου
του Ο.Η.Ε. σχετικά µε κάθε εκτοξευθέν στο Διάστηµα αντικείµενο. Αυτοµάτως σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα
καθίσταται και Κράτος του Αρχείου (State of registry), εκτός από Κράτος εκτόξευσης (Launching state), σύµφω-
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να µε το άρθρο 1. Η Ελλάδα ως Κράτος του Αρχείου δύναται να παρέχει στον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων
Εθνών κατά διαστήµατα οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία όσον αφορά κάποιο διαστηµικό αντικείµενο του
Μητρώου του (άρθρο 4 παρ. 2), ενώ οφείλει και να ενηµερώνει τον ίδιο για κάθε διαστηµικό αντικείµενο που έχει πλέον τεθεί εκτός τροχιάς γύρω από τη Γη (άρθρο 4
παρ. 3). Πέραν των ανωτέρω, η καταγραφή και η καταχώριση σε εθνικό Μητρώο εκάστου διαστηµικού αντικειµένου από τη χώρα µας αποκτά και µια ιδιαίτερη χρησιµότητα καθώς δύναται να συνδεθεί µε έτερο διεθνές κείµενο των Ηνωµένων Εθνών, τη «Συµφωνία για τη διάσωση αστροναυτών, την επιστροφή αστροναυτών και την επιστροφή αντικειµένων που έχουν εκτοξευθεί στο Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα» (και η οποία έχει κυρωθεί από τη
χώρα µας µε το ν.δ. 189/1974 – Α΄ 350). Ειδικότερα, εστιάζοντας στο Άρθρο 5 της εν λόγω Συµφωνίας, σε περίπτωση που ένα Συµβαλλόµενο Μέρος (στην εν λόγω
Συµφωνία) δεχθεί πληροφορίες για διαστηµικό αντικείµενο ή τµήµατα αυτού ή σε περίπτωση που διαστηµικό αντικείµενο ή τµήµατα αυτού εντοπιστούν σε έδαφος που
δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία της χώρας µας (ή στην ανοικτή θάλασσα ή σε οποιοδήποτε άλλο µέρος εκτός δικαιοδοσίας οποιουδήποτε άλλου κράτους), αυτό ενηµερώνει την Αρχή εκτόξευσης (δηλαδή το Κράτος που είναι υπεύθυνο για την εκτόξευση, αλλά και µια διεθνής
διακυβερνητική οργάνωση υπό σαφώς ορισµένες προϋποθέσεις δυνάµει του άρθρου 6 της παραπάνω Συµφωνίας του ΟΗΕ), καθώς και τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών. Συνεπώς, δυνάµει της υποχρέωσης της
χώρας µας να παρέχει κάθε πληροφορία στον Γενικό
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών ως προς το διαστηµικό
αντικείµενό της και δεδοµένου ότι και ο ίδιος τηρεί Μητρώο διαστηµικών αντικειµένων, καθίσταται ευχερές για
µια χώρα να αναζητήσει, εντοπίσει και να ανακτήσει διαστηµικό αντικείµενο που τυχόν ανευρίσκεται σε τοποθεσία εκτός δικαιοδοσίας της.
Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη το παραπάνω διεθνές θεσµικό πλαίσιο και τις δεσµεύσεις της Ελλάδας ως Κράτος Εκτόξευσης, στις διατάξεις του παρόντος και συγκεκριµένα της πρώτης παραγράφου καθιερώνεται η τήρηση εθνικού Μητρώου Διαστηµικών Αντικειµένων στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης. Στις διατάξεις της δεύτερης παραγράφου εκτίθενται αναλυτικά οι κανόνες που ισχύουν για την καταχώρηση πληροφοριών περί διαστηµικών αντικειµένων
στο οικείο Μητρώο µε τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τόσο
από την πλευρά του εκάστοτε φορέα όσο και από την
πλευρά των αρµόδιων υπηρεσιών του Δηµοσίου.
Άρθρο 18 (Σύσταση ΔΕΚΟ µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.»): Με το παρόν
άρθρο ιδρύεται ελληνικός διαστηµικός οργανισµός, µε
την µορφή ΔΕΚΟ και υπό την εποπτεία του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
(εφεξής ο Υπουργός). Η διάρκεια του οργανισµού ορίζεται σε τριάντα (30) έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του καταστατικού της και το µετοχικό κεφάλαιο ορίζεται
στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίζεται το προβλεπόµενο καταστατικό του οργανισµού και καταχωρίζεται
στο ΓΕΜΗ σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Σκοπός
του οργανισµού είναι ιδίως η διαµόρφωση πρότασης για
τη διαστηµική στρατηγική, ο συντονισµός των αρµόδιων
φορέων και υπηρεσιών, η συµµετοχή στην έρευνα και

διαχείριση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών διαστηµικών προγραµµάτων, η συµβολή στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και των διαστηµικών εφαρµογών, η ανάπτυξη
της διεθνούς συνεργασίας, καθώς και η επικοινωνία µε
διεθνείς διαστηµικούς οργανισµούς, η εµπορική εκµετάλλευση των δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου σε
δορυφορικά αντικείµενα, καθώς και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε δορυφορικά και διαστηµικά θέµατα προς το Δηµόσιο. Οι πόροι του οργανισµού προέρχονται από έσοδα από την εκµετάλλευση δικαιωµάτων,
καθώς και συµβάσεων, από χορηγίες, έσοδα και χρηµατοδοτήσεις από δηµόσιες επιχειρήσεις, φορείς πάσης
φύσεως, Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους
Διεθνείς Οργανισµούς. Μέρος του θετικού αποτελέσµατος της οικονοµικής διαχείρισης κάθε χρήσης του οργανισµού αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισµό ως δηµόσιο έσοδο.
Άρθρο 19 (Όργανα): Όργανα είναι η Γενική Συνέλευση
και το Διοικητικό Συµβούλιο (Πρόεδρος, Διευθύνων Σύµβουλος και Μέλη), οι αρµοδιότητες των οποίων θα καθορισθούν λεπτοµερώς µε το καταστατικό. Τα µέλη του ΔΣ
πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερο κύρος, µακροχρόνια εµπειρία και αυξηµένα προσόντα στο πεδίο του Διαστήµατος. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να
αναθέτει το χειρισµό ιδιαίτερων ζητηµάτων σε εξειδικευµένους επιστήµονες, οι οποίοι δεν ανήκουν στο κύριο προσωπικό του οργανισµού.
Άρθρο 20 (Εσωτερικοί Κανονισµοί): Με απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου καταρτίζεται εσωτερικός κανονισµός εσωτερικής λειτουργίας και ασφαλείας, όπου ειδικότερα ρυθµίζεται η διάρθρωση των Διευθύνσεων, η
κατανοµή αρµοδιοτήτων, ο αριθµός των θέσεων προσωπικού, τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης, η βαθµολογική
και µισθολογική εξέλιξη, ως και το πειθαρχικό δίκαιο του
προσωπικού.
Άρθρο 21 (Θέµατα Προσωπικού): Με το παρόν άρθρο
ρυθµίζονται θέµατα τακτικής και επείγουσας στελέχωσης του οργανισµού, µε το κατάλληλα εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό που µπορεί να γίνει µε αποσπάσεις στελεχών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης ή άλλων Υπουργείων καθώς και νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Άρθρο 22 (Προνόµια - φορολογικές απαλλαγές): Ο οργανισµός απολαµβάνει όλων των προνοµίων του Δηµοσίου και απαλλάσσεται από την καταβολή δασµών, άµεσων ή έµµεσων φόρων, εισφορών υπέρ τρίτων και τελών
οποιασδήποτε φύσεως.
Άρθρο 23 (Λύση - εκκαθάριση): Με το παρόν άρθρο
ρυθµίζονται θέµατα λύσεως και εκκαθαρίσεως του οργανισµού.
Άρθρο 24 (Θέµατα ελέγχου, εποπτείας και διαφάνειας): Με το παρόν άρθρο ρυθµίζονται θέµατα διαφάνειας,
καθώς και η διαδικασία ελέγχου και εποπτείας του οργανισµού.
Άρθρο 25 (Διατάξεις περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών): Με το παρόν άρθρο προστίθεται αρµοδιότητα του
Υπουργού για να καταστεί ευχερέστερο το έργο του και
κατά την διαχείριση του αποθεµατικού του άρθρου 75
παρ. 6 του ν. 4070/12, συγκροτείται Συµβούλιο Διαστηµικής Πολιτικής µε συµβουλευτικά καθήκοντα προς τον Υπουργό, δίδεται η δυνατότητα στην ΕΕΤΤ να απασχολεί
φοιτητές για την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου της,
ενώ διευκρινίζεται ο αριθµός των καρτών ταυτότητας
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συνδροµητή σε σχέση µε τους παρόχους και η έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων.
Άρθρο 26 (Διατάξεις περί ταχυδροµείων): Με το παρόν
άρθρο γίνονται προσθήκες στις κείµενες διατάξεις για
να γίνεται βέλτιστος έλεγχος στην εποπτεία και στον έλεγχο των ταχυδροµικών υπηρεσιών.
Άρθρο 27 (Παιδικές Κατασκηνώσεις): Με το παρόν άρθρο καλύπτονται οι δαπάνες παιδικών κατασκηνώσεων
για τα τέκνα των εργαζοµένων του Υπουργείου.
Άρθρο 28 (δορυφορική χωρητικότητα): Με το παρόν
άρθρο ρυθµίζονται θέµατα δορυφορικής χωρητικότητας
για την κάλυψη υπηρεσιών ευρυεκποµπής, καθώς και
διαχείρισης διαστηµικών θεµάτων σύµφωνα µε τις διαδικασίες που θέτει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήµατος
Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2017
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων
– Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείµενο - Πεδίο Εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος ρυθµίζουν:
α) τους όρους και τη διαδικασία αδειοδότησης, την ευθύνη για ζηµίες που προκαλούνται από διαστηµικά αντικείµενα, καθώς και την εποπτεία των διαστηµικών δραστηριοτήτων,
β) τη σύσταση και τήρηση Εθνικού Μητρώου για την
καταγραφή και καταχώριση διαστηµικών αντικειµένων.
2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε διαστηµικές δραστηριότητες:
α) που ασκούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
β) που ασκούνται εκτός Ελληνικής Επικράτειας, εάν
χρησιµοποιούνται εγκαταστάσεις, προσωπικό, κινητή ή
ακίνητη περιουσία που ανήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο ή
που υπάγονται στη δικαιοδοσία του,
γ) ανεξαρτήτως τοποθεσίας, εφόσον διεξάγονται από
φυσικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας ή νοµικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και µόνο εάν αυτό
προβλέπεται από διεθνή Συµφωνία ή Συνθήκη,
δ) που διεξάγονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά, εντός της Ελληνικής Επικράτειας
ή για τις οποίες χρησιµοποιούνται εγκαταστάσεις, προσωπικό, κινητή ή ακίνητη περιουσία του Ελληνικού Κράτους ή ανήκουν στη δικαιοδοσία και τελούν υπό την ευθύνη του Ελληνικού Κράτους ως «Κράτους Εκτόξευσης»
σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο.
3. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό Κράτος θεωρείται
ότι φέρει ευθύνη σύµφωνα µε τις διεθνείς Συνθήκες περί
Διαστήµατος.
4. Σε περίπτωση που και άλλα κράτη πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν Κράτη Εκτόξευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου ΙΙ της Σύµβασης
για την καταγραφή διαστηµικών αντικειµένων, που κυρώθηκε µε το ν. 3131/2003 (Α΄ 79), ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης είναι
αρµόδιος να αποφασίζει για την καταγραφή του διαστηµικού αντικειµένου για την Ελλάδα.
5. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι διαστηµικές δραστηριότητες επί διαστηµικών αντικειµένων
τα οποία έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων άλλου κράτους και για τα οποία το κράτος αυτό φέρει τη διεθνή ευθύνη για ζηµίες σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. Στην ως άνω περίπτωση ο φορέας υποχρεούται να ενηµερώσει αµελλητί τον Υπουργό Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης σχετικά µε
τη διαστηµική δραστηριότητα του προηγούµενου εδαφίου.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρµόζονται οι εξής
ορισµοί:
1. «διαστηµικό αντικείµενο» (space object):
α. κάθε αντικείµενο που εκτοξεύεται ή που προορίζεται για εκτόξευση σε τροχιακή θέση γύρω από τη Γη ή σε
προορισµό πέραν της τροχιάς της Γης, στο Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα,
β. κάθε συσκευή ή σύστηµα που προορίζεται για την εκτόξευση ενός αντικειµένου, όπως αναφέρεται στην περίπτωση α΄, ακόµα και εάν µια τέτοια συσκευή λειτουργεί χωρίς ωφέλιµο φορτίο, µε µοναδικό σκοπό την ανάπτυξη και την επικύρωση της ορθής λειτουργίας του,
γ. κάθε δοµικό στοιχείο ενός αντικειµένου, όπως αυτό
αναφέρεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄,
2. «φορέας άσκησης διαστηµικών δραστηριοτήτων» ή
«φορέας» (operator): το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
διεξάγει ή αναλαµβάνει να διεξάγει διαστηµικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας, το ίδιο ή από κοινού µε άλλους φορείς, τον αποτελεσµατικό έλεγχο του διαστηµικού αντικειµένου, δυνάµει ειδικής προς τούτο συµφωνίας ή άδειας. Αν ένα διαστηµικό αντικείµενο δεν µπορεί
να καθοδηγηθεί µετά την τροχιοθέτησή του, ως φορέας
θεωρείται το πρόσωπο που δίνει την εντολή για τροχιοθέτηση του διαστηµικού αντικειµένου,
3. «αποτελεσµατικός έλεγχος» (effective control): η ενεργοποίηση των µέσων ελέγχου και χειρισµού ή εξ αποστάσεως ελέγχου και χειρισµού, καθώς και των σχετικών µέσων επιτήρησης, που είναι αναγκαία για την
πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων εκτόξευσης, πτήσης και καθοδήγησης ενός ή περισσοτέρων διαστηµικών
αντικειµένων,
4. «κατασκευαστής» (manufacturer): κάθε πρόσωπο
που συµµετέχει ή έχει συµµετάσχει στην ανάπτυξη, κατασκευή ή συναρµολόγηση όλου ή µέρους του διαστηµικού αντικειµένου,
5. «πτήση/καθοδήγηση» (flight operation and guidance):
κάθε διαδικασία που αφορά την τροχιοθέτηση, τις συνθήκες πτήσης, την πλοήγηση, την πορεία ή την προώθηση του διαστηµικού αντικειµένου στο Εξωατµοσφαιρικό
Διάστηµα, όπως είναι ιδίως η επιλογή, ο έλεγχος ή η
διόρθωση της τροχιάς ή της πορείας του,
6. «διαστηµικές δραστηριότητες»: οι δραστηριότητες
εκτόξευσης, πτήσης και καθοδήγησης, καθώς και επιστροφής διαστηµικών αντικειµένων,
7. «Συνθήκη για το Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα»: η
Συνθήκη επί των αρχών που διέπουν τις δραστηριότητες
των κρατών κατά την εξερεύνηση και χρήση του Εξωατµοσφαιρικού Διαστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της
Σελήνης και άλλων ουράνιων σωµάτων, που έχει υπογραφεί στις 27 Ιανουαρίου 1967 και κυρώθηκε από την
Ελλάδα στις 3 Οκτωβρίου 1970 (ν.δ. 670/1970, Α΄ 208),
8. «Σύµβαση περί διεθνούς διαστηµικής ευθύνης»: η
Σύµβαση περί διεθνούς ευθύνης από ζηµίες που προκαλούνται από διαστηµικά αντικείµενα, που έχει υπογραφεί στις 29 Μαρτίου 1972 και κυρώθηκε από την Ελλάδα
στις 12 Μαρτίου 1977 (ν. 563/1977, Α΄ 75),
9. «Σύµβαση για την καταγραφή διαστηµικών αντικειµένων»: η Σύµβαση για την καταγραφή αντικειµένων
που εκτοξεύονται στο Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα, που
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έχει υπογραφεί στις 14 Ιανουαρίου 1975 και επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 4 Απριλίου 2003 (ν. 3131/2003,
Α΄ 79),
10. «Συµφωνία για τη διάσωση αστροναυτών και την επιστροφή διαστηµικών αντικειµένων»: η Συµφωνία για
τη διάσωση αστροναυτών, την επιστροφή αστροναυτών
και την επιστροφή αντικειµένων που εκτοξεύονται στο
Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα, που έχει υπογραφεί στις 22
Απριλίου 1968 και κυρώθηκε από την Ελλάδα στις 20 Νοεµβρίου 1974 (ν.δ. 189/1974, Α΄ 350),
11. «Κράτος Εκτόξευσης» (Launching State):
α) ένα κράτος που εκτοξεύει ή προκαλεί την εκτόξευση ενός διαστηµικού αντικειµένου,
β) ένα κράτος από την επικράτεια του οποίου ή από εγκατάσταση αυτού εκτοξεύεται ένα διαστηµικό αντικείµενο, σύµφωνα µε τον ορισµό που περιλαµβάνεται στο
άρθρο VII της Συνθήκης για το Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα, στο πρώτο άρθρο της Σύµβασης περί διεθνούς διαστηµικής ευθύνης ή στο πρώτο άρθρο της Σύµβασης για
την καταγραφή διαστηµικών αντικειµένων,
12. «ζηµία»: κάθε ζηµία όπως αυτή ορίζεται στο πρώτο
άρθρο της Σύµβασης περί διεθνούς διαστηµικής ευθύνης,
13. «µεταβίβαση αδειοδοτηµένων διαστηµικών δραστηριοτήτων»: η µεταβίβαση άδειας και εν γένει δικαιωµάτων που αφορούν διαστηµικές δραστηριότητες,
14. «Κράτος Μητρώου»: το Κράτος Εκτόξευσης στο
Μητρώο του οποίου καταχωρίζεται ένα διαστηµικό αντικείµενο, σύµφωνα µε το πρώτο άρθρο της Σύµβασης για
την καταγραφή διαστηµικών αντικειµένων.
Άρθρο 3
Υποχρέωση αδειοδότησης
1. Για την άσκηση διαστηµικών δραστηριοτήτων (δηλαδή εκτόξευση, πτήση, καθοδήγηση και επιστροφή διαστηµικών αντικειµένων) απαιτείται προηγούµενη άδεια.
2. Η άδεια χορηγείται στο φορέα ύστερα από αίτησή
του µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, αφορά µια συγκεκριµένη κάθε φορά διαστηµική δραστηριότητα και είναι προσωποπαγής.
3. Οι διαστηµικές δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται σύµφωνα µε τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις
διεθνείς συνθήκες, συµβάσεις και συµφωνίες.
Άρθρο 4
Όροι αδειοδότησης
1. Η άδεια χορηγείται για αόριστο χρόνο ή για συγκεκριµένη χρονική περίοδο µε δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:
α) ο φορέας διαθέτει την απαραίτητη αξιοπιστία, ικανότητα και εµπειρία για την πραγµατοποίηση των διαστηµικών δραστηριοτήτων,
β) η διαστηµική δραστηριότητα δεν αποτελεί απειλή
για την εθνική ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη, την ασφάλεια
των προσώπων και των αγαθών, καθώς και τη δηµόσια υγεία,
γ) η διαστηµική δραστηριότητα δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις υποχρεώσεις της Ελλάδας σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο ή τους στρατηγικούς σχεδιασµούς της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής,
δ) έχει γίνει η κατάλληλη πρόβλεψη για το µετριασµό
και τη διαχείριση των διαστηµικών αποβλήτων ή υπο-

λειµµάτων σύµφωνα µε τις τεχνολογικές εξελίξεις και
τις διεθνείς πρακτικές,
ε) η διαστηµική δραστηριότητα δεν προκαλεί µόλυνση
του Διαστήµατος ή των ουράνιων σωµάτων ή δυσµενείς
αλλαγές στο περιβάλλον,
στ) ο φορέας πληροί τις απαιτήσεις της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ- ITU) που αφορούν τροχιακές θέσεις και τις συσχετισµένες ραδιοσυχνότητες,
ζ) ο φορέας πληροί τις απαιτήσεις ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται στο άρθρο 11,
η) ο φορέας έχει λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την οµαλή και ασφαλή περάτωση της διαστηµικής δραστηριότητας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µπορεί να καθορίζονται επιπλέον ειδικοί όροι για την αδειοδότηση, προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια ανθρώπων και περιουσιών, να προστατευθεί το περιβάλλον, να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση της ατµόσφαιρας και του Εξωατµοσφαιρικού Διαστήµατος, να διαφυλαχθούν στρατηγικά, γεωπολιτικά και χρηµατοοικονοµικά συµφέροντα του
Ελληνικού Κράτους, καθώς και να τηρούνται οι υποχρεώσεις του Ελληνικού Κράτους που απορρέουν από το
διεθνές δίκαιο.
3. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης µπορεί να επιβάλει σε κάθε απόφαση
για χορήγηση άδειας πρόσθετους ή ειδικότερους όρους,
τους οποίους κρίνει χρήσιµους κατά περίπτωση. Ειδικότερα, ο Υπουργός µπορεί να ζητήσει την παροχή τεχνικής βοήθειας από τρίτους, όπως ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς και υπηρεσίες, εµπειρογνώµονες, ειδικούς συµβούλους και επιστήµονες, να θέσει όρους ως προς τη θέση των διαστηµικών δραστηριοτήτων ή την τοποθεσία της κύριας εγκατάστασης του
φορέα ή την παροχή ασφάλισης για τις διαστηµικές δραστηριότητες και τα διαστηµικά αντικείµενα.
4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης µπορεί µε απόφασή του να µεταβάλει
µε αιτιολογηµένα κριτήρια τους ειδικούς όρους που εφαρµόζονται σε µια αδειοδοτηµένη διαστηµική δραστηριότητα, καθώς και τη χρονική διάρκεια εφαρµογής αυτών.
Άρθρο 5
Περιεχόµενο του φακέλου και διαδικασία
1. Η αίτηση για άδεια διαστηµικής δραστηριότητας υποβάλλεται από το φορέα και συνυπογράφεται από τυχόν συµµετέχοντες στην υπό αδειοδότηση διαστηµική
δραστηριότητα, καθώς και τυχόν συνιδιοκτήτες του διαστηµικού αντικειµένου στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, συνοδευόµενη
από παράβολο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Ο Υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
δύναται να εξαιρέσει από την καταβολή παραβόλου διαστηµικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή εν µέρει δηµόσιους σκοπούς ή αποκλειστικά µη εµπορικούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
2. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής:
α) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του φορέα και της
νοµικής του µορφής (νοµιµοποιητικά έγγραφα),
β) παρουσίαση των εν γένει δραστηριοτήτων του, καθώς και τις εγγυήσεις του φορέα για τη βιωσιµότητα της
υπό αδειοδότηση διαστηµικής δραστηριότητας,
γ) πλήρη και ακριβή περιγραφή της διαστηµικής δρα-
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στηριότητας και του διαστηµικού αντικειµένου για τα οποία ζητείται άδεια,
δ) πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του διαστηµικού
αντικειµένου,
ε) υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί συµµόρφωσης
στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πρακτικές, καθώς
και στην κείµενη ελληνική και διεθνή περιβαλλοντική νοµοθεσία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, συνοδευόµενη
από αναλυτική αναφορά των προβλέψεων και των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος,
στ) πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των φυσικών ή νοµικών προσώπων για λογαριασµό των οποίων θα διεξαχθούν οι διαστηµικές δραστηριότητες,
ζ) πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που ορίζονται από το φορέα ως σηµεία επαφής,
η) συµβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε το
άρθρο 11,
θ) τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση
στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων.
Ο φορέας µπορεί να περιλάβει στην αίτηση και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικό θεωρεί χρήσιµο
για την τεκµηρίωση του αιτήµατός του.
3. Ο κατάλογος των δικαιολογητικών της παραγράφου
2 µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.
4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης µπορεί να ζητήσει από το φορέα οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία κρίνει αναγκαία
για την εξέταση της αίτησης. Η µη παροχή αυτών µέσα
σε εύλογη προθεσµία την οποία τάσσει ο Υπουργός συνιστά επαρκή αιτία για την απόρριψη της αίτησης.
5. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης κατά τον έλεγχο της αίτησης, µπορεί να
ζητήσει γνωµοδότηση από εµπειρογνώµονες, φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε πολυετή και διεθνή εµπειρία στους τοµείς του Διαστήµατος, όσον αφορά την αξιοπιστία, τεχνογνωσία και εµπειρία του
φορέα, την αξιοπιστία του κατασκευαστή στα σχετικά
πεδία και την ικανότητά τους να συµµορφώνονται µε τις
ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές και κανόνες, καθώς και
τη φερεγγυότητα του φορέα. Οι εµπειρογνώµονες που
ορίζονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τα κτήρια και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν από το φορέα µε σκοπό την άσκηση των διαστηµικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας το απόρρητο και
την εµπιστευτικότητα της διαδικασίας. Η άρνηση πρόσβασης συνιστά επαρκή αιτία για την απόρριψη της αίτησης.
6. Ο φάκελος της αίτησης διαβιβάζεται στα Υπουργεία
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εξωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία µπορεί να διατυπώσουν τις
αντιρρήσεις τους µέσα σε προθεσµία σαράντα (40) ηµερών, ενώ σε διαφορετική περίπτωση τεκµαίρεται η συναίνεση του αντίστοιχου Υπουργείου.
Άρθρο 6
Αναφορά περιβαλλοντικών επιπτώσεων
1. Για κάθε διαστηµική δραστηριότητα απαιτείται ο φορέας να υποβάλλει στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης σε διαδοχικά στάδια
αναφορές για τις επιπτώσεις του διαστηµικού αντικειµένου στο περιβάλλον. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και ο κατά περίπτωση
αρµόδιος Υπουργός µπορεί να ορίσουν έναν ή περισσότερους εµπειρογνώµονες για την αξιολόγηση των αναφορών.
2. Η αρχική αναφορά καταρτίζεται πριν από τη χορήγηση της άδειας µε σκοπό την εκτίµηση ενδεχόµενων
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη Γη ή στο Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα λόγω της εκτόξευσης ή της λειτουργίας του διαστηµικού αντικειµένου.
3. Μετά την εκτόξευση του διαστηµικού αντικειµένου
ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καταρτίζεται ενδιάµεση αναφορά των πραγµατικών συνεπειών στο περιβάλλον της Γης ή στο Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα από
τις σχετικές διαστηµικές δραστηριότητες.
4. Με την επιστροφή του διαστηµικού αντικειµένου
στην ατµόσφαιρα της Γης, την περάτωση ή την παύση
της λειτουργίας του, συντάσσεται και υποβάλλεται τελική αναφορά.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το περιεχόµενο των αναφορών, οι απαιτήσεις και τα τεχνικά πρότυπα, ως προς
τα οποία οφείλει να συµµορφώνεται η δραστηριότητα
του φορέα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης,
εφαρµόζονται τα σχετικά ισχύοντα εθνικά, ευρωπαϊκά
και διεθνή πρότυπα, καθώς και οι αντίστοιχες ισχύουσες
καλές πρακτικές. Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του νόµου, όσον αφορά τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις
και τους σχετικούς όρους της αδειοδότησης, δύναται να
τεκµαίρεται από τη συµµόρφωση στα σχετικά πρότυπα.
6. Το κόστος για τις ανωτέρω αναφορές βαρύνει το
φορέα.
7. Ο φορέας υπογράφει υπεύθυνη δήλωση περί συµµόρφωσης στα ανωτέρω πρότυπα και πρακτικές, καθώς
και στις εν γένει περιβαλλοντικές απαιτήσεις, η οποία
δήλωση σε κάθε περίπτωση δεσµεύει το φορέα για την
ακρίβεια και πληρότητα των αναφορών.
Άρθρο 7
Χορήγηση άδειας
1. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη
της αίτησης µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την
υποβολή της. Η άδεια ορίζει τη διαστηµική δραστηριότητα για την οποία εκδίδεται και µπορεί να περιλαµβάνει
ειδικότερους όρους.
2. Εφόσον ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης απαιτήσει από το φορέα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 ή, εφόσον απαιτήσει ιδιαίτερη µελέτη της αίτησης, το παραπάνω χρονικό όριο µπορεί να
παρατείνεται για ένα τρίµηνο.
3. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες που τάσσονται µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, η αίτηση
τεκµαίρεται ότι απορρίφθηκε.
4. Η απόφαση µε την οποία χορηγείται η άδεια δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 8
Έλεγχος δραστηριοτήτων
1. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης µπορεί να ορίζει εµπειρογνώµονες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε
πολυετή και διεθνή εµπειρία στους τοµείς του Διαστήµατος ή/και των αεροδιαστηµικών συστηµάτων, επιφορτισµένους µε τον έλεγχο των διαστηµικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από το φορέα. O φορέας οφείλει
να προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούµενη ενέργεια για
τη διευκόλυνση επιθεωρήσεων και ελέγχων, ανά πάσα
στιγµή, όσον αφορά τις διεξαχθείσες διαστηµικές δραστηριότητες.
2. Για την πραγµατοποίηση τέτοιων επιθεωρήσεων και
ελέγχων σχετικά µε τις υπό εξέταση διαστηµικές δραστηριότητες, οι εµπειρογνώµονες έχουν πρόσβαση σε
κάθε έγγραφο ή υλικό του φορέα, σε επικαιροποιηµένες
πληροφορίες και δεδοµένα που προκύπτουν από τις διαστηµικές δραστηριότητες, καθώς και στις εγκαταστάσεις
που έχουν, αµέσως ή εµµέσως, παραχωρηθεί για τις διαστηµικές δραστηριότητες.
3. Οι πληροφορίες, που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη
διάρκεια των επιθεωρήσεων ή των ελέγχων από τους
διορισµένους προς τούτο εµπειρογνώµονες, θεωρούνται
εµπιστευτικές.
4. Η άρνηση του φορέα να επιτρέψει την πρόσβαση
στους εµπειρογνώµονες συνιστά επαρκή αιτία για την αναστολή ή ανάκληση της άδειας.
Άρθρο 9
Ανάκληση ή αναστολή άδειας
1. Η άδεια ανακαλείται ή αναστέλλεται για ορισµένο
χρονικό διάστηµα µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης στις εξής
περιπτώσεις:
α) όταν ένας από τους γενικούς ή ειδικούς όρους της
άδειας δεν τηρείται,
β) σε περίπτωση παραβίασης των περί αδειοδότησης
διατάξεων,
γ) για λόγους δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας.
2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, πριν από την έκδοση της
πράξεως ο φορέας καλείται να παράσχει εξηγήσεις και
να προτείνει µέτρα για την άρση της παράβασης ή την αντιµετώπιση της κατάστασης, µέσα σε εύλογη προθεσµία που τάσσεται από τον Υπουργό. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης δεν απαιτείται προηγούµενη ακρόαση.
3. Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής της άδειας
και κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του φορέα, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µπορεί να εγκρίνει µέτρα προσωρινής διαχείρισης
των υπό εξέλιξη διαστηµικών δραστηριοτήτων, προκειµένου να διευκολύνει το φορέα στην εκπλήρωση των
συµβατικών υποχρεώσεών του. Κάθε αίτηµα πρέπει να
διατυπώνεται από το φορέα αµελλητί µόλις του κοινοποιείται η απόφαση για ανάκληση ή αναστολή της άδειας.
4. Όταν η άδεια ανακαλείται ή αναστέλλεται µετά την
εκτόξευση του διαστηµικού αντικειµένου στο Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης λαµβάνει τα αναγκαία
µέτρα για την προσωρινή συνέχιση ή την ασφαλή παύση
της διαστηµικής δραστηριότητας, προκειµένου να εγ-

γυηθεί την ασφάλεια των διαστηµικών δραστηριοτήτων,
όσο και να διασφαλίσει την προστασία της περιουσίας
και του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτόν, ο Υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
µπορεί να απευθύνει εντολές στο φορέα ή σε τρίτους,
να προσφύγει στις υπηρεσίες τρίτων ή να µεταβιβάσει
τις διαστηµικές δραστηριότητες σε άλλο φορέα, ώστε
να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων πτήσης και καθοδήγησης και, εφόσον είναι αναγκαίο, να θέσει εκτός τροχιάς, να απενεργοποιήσει ή να καταστρέψει το διαστηµικό αντικείµενο.
5. Οι αποφάσεις ανάκλησης και αναστολής της άδειας
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 10
Μεταβίβαση δραστηριοτήτων
1. Η µεταβίβαση διαστηµικών δραστηριοτήτων επιτρέπεται µόνο ύστερα από έγκριση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.
2. Η αίτηση για έγκριση της µεταβίβασης διαστηµικών
δραστηριοτήτων υποβάλλεται από κοινού από τον µεταβιβάζοντα και τον αποδέκτη φορέα.
3. Οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης
της άδειας εφαρµόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της έγκρισης µεταβίβασης διαστηµικών δραστηριοτήτων.
4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης µπορεί µε την έγκριση µεταβίβασης διαστηµικών δραστηριοτήτων να επιβάλει πρόσθετους όρους τόσο στον µεταβιβάζοντα όσο και στον αποδέκτη.
5. Όταν ο αποδέκτης φορέας δεν εδρεύει ή δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µπορεί να αρνηθεί την έγκριση µεταβίβασης διαστηµικών δραστηριοτήτων, εφόσον δεν έχει υπογραφεί συµφωνία µε το κράτος του αποδέκτη φορέα, η οποία να αποζηµιώνει το Ελληνικό Κράτος έναντι κάθε προσφυγής εναντίον του στο
πλαίσιο της διεθνούς ευθύνης του ή έναντι κάθε αγωγής
για πρόκληση ζηµιών.
Άρθρο 11
Διεθνής ευθύνη για ζηµίες
1. Για την κάλυψη της ευθύνης για ζηµίες, ο φορέας υποχρεούται να συνάψει ασφάλιση που καλύπτει το ποσό
των 60.000.000 ευρώ, το οποίο µπορεί να αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε το µέγεθος, την αξία ή άλλες παραµέτρους λειτουργίας του διαστηµικού αντικειµένου µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης κατόπιν σχετικής αιτήσεως του
φορέα πριν την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 5. Αν η διαστηµική δραστηριότητα
γίνεται προς το δηµόσιο συµφέρον, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε απόφασή του, µπορεί να καθορίσει χαµηλότερο ποσό ή να
απαλλάξει το φορέα από την υποχρέωση ασφάλισης,
λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που συνδέονται µε
τη διαστηµική δραστηριότητα. Οι διαστηµικές δραστηριότητες γίνονται προς το δηµόσιο συµφέρον αν εξυπηρετούν την εθνική άµυνα και ασφάλεια, την επιστήµη,
την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η ασφάλιση δεν είναι απαραίτητη εάν το ίδιο το Ελληνικό Κράτος είναι ο φορέας.
2. Όταν το Ελληνικό Κράτος φέρει διεθνή ευθύνη
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προς αποζηµίωση, σύµφωνα µε το άρθρο VII της Συνθήκης για το Εξωατµοσφαιρικό Διάστηµα, τις διατάξεις της
Σύµβασης περί Διεθνούς Διαστηµικής Ευθύνης ή του παρόντος, θεµελιώνεται δικαίωµα αποζηµίωσης εναντίον
του εµπλεκόµενου φορέα µέχρι το ποσό της αποζηµίωσης που καθορίζεται στην παράγραφο 3.
3. Η εκτίµηση της ζηµίας µεταξύ του Κράτους και του
φορέα πραγµατοποιείται ως εξής:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 2, όταν η ζηµία
προκαλείται σε τρίτο Κράτος ή σε αλλοδαπούς υπηκόους, η εκτίµηση της ζηµίας πραγµατοποιείται ανάµεσα
στο ελληνικό Κράτος και το Κράτος που εκπροσωπεί το
θύµα, σύµφωνα µε τη Σύµβαση περί Διεθνούς Διαστηµικής Ευθύνης. Ο φορέας ή το πρόσωπο, που έχει οριστεί
προς τούτο από αυτόν, µπορεί να συµµετέχει στις συζητήσεις ή στις διαδικασίες εκτίµησης ζηµίας µεταξύ των
εκπροσώπων των εµπλεκόµενων Κρατών, προκειµένου
να υπερασπίσει τα συµφέροντά του,
β) στην περίπτωση της παραγράφου 2, όταν η ζηµία
προκαλείται σε Έλληνες υπηκόους, η εκτίµησή της
πραγµατοποιείται από Επιτροπή τριών (3) εµπειρογνωµόνων, ένας από τους οποίους ορίζεται από κάθε µέρος
και ο τρίτος κατόπιν συµφωνίας των µερών. Ο Υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
µπορεί να επιβάλει τον εκ των προτέρων ορισµό των εµπειρογνωµόνων ως µια από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας.
4. Το δικαίωµα προσφυγής του Ελληνικού Κράτους εναντίον άλλου εκτοξεύοντος ή συνεκτοξεύοντος Κράτους, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου V της
Σύµβασης περί Διεθνούς Διαστηµικής Ευθύνης, δεν κωλύει την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση προϋπόθεση για ανάληψη δράσης του Ελληνικού Κράτους εναντίον του φορέα.
5. Το Ελληνικό Κράτος δικαιούται να προσφύγει εναντίον του ασφαλιστή του φορέα, έως το ποσό που έχει
καθοριστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3, µπορεί δε να
οριστεί συνδικαιούχος στην τυχόν οφειλόµενη ασφαλιστική αποζηµίωση ή οποιαδήποτε άλλη εγγύηση.
6. Ο φορέας υποχρεούται κάθε χρόνο να υποβάλλει αντίγραφο του ασφαλιστήριου συµβολαίου ή βεβαίωση
της ασφαλιστικής εταιρείας ότι το ασφαλιστήριο συµβόλαιο µε το φορέα είναι σε ισχύ.
Άρθρο 12
Υποχρέωση ενηµέρωσης
Ο φορέας οφείλει να ενηµερώνει αµελλητί τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης για κάθε είδους χειρισµό, δυσλειτουργία ή ανωµαλία του διαστηµικού αντικειµένου, καθώς και εν γένει απώλεια ελέγχου, η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο
πρόσωπα στο έδαφος, αεροπλάνο σε πτήση ή σε άλλα
διαστηµικά αντικείµενα ή να προκαλέσει οποιαδήποτε
ζηµία, καθώς και για κάθε µεταβολή στα στοιχεία της αίτησης αδειοδότησης.
Άρθρο 13
Επιστροφή διαστηµικού αντικείµενου
1. Με την επιφύλαξη µέτρων που αφορούν την ασφάλεια και προστασία αγαθών και προσώπων, κάθε διαστηµικό αντικείµενο που βρίσκεται ή εντοπίζεται σε ελληνικό έδαφος ή σε τοποθεσία που υπόκειται στη ελληνική

δικαιοδοσία, επιστρέφεται αµελλητί στις αρµόδιες αρχές, οι οποίες και ενηµερώνουν αµέσως τον Υπουργό
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
προκειµένου να διευθετήσει την επιστροφή του εν λόγω
αντικειµένου στο Κράτος όπου έχει αρχειοθετηθεί, σύµφωνα µε τη Συµφωνία για τη Διάσωση Αστροναυτών και
την Επιστροφή Διαστηµικών Αντικειµένων.
2. Όταν απαιτείται έρευνα για την αναγνώριση του
Κράτους όπου έχει αρχειοθετηθεί το διαστηµικό αντικείµενο ή του Κράτους Εκτόξευσης, λαµβάνεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης κάθε αναγκαίο µέτρο για τη διαφύλαξη του αντικειµένου ή των αντικειµένων που ανευρίσκονται ή εντοπίζονται.
3. Όταν το αντικείµενο επιστρέφεται στην αρµόδια αρχή ή, εφόσον είναι αναγκαίο πριν από την επιστροφή
του, λαµβάνεται κάθε αναγκαίο µέτρο για την προστασία
των δικαιωµάτων των θυµάτων, καθώς και των περιουσιών που υπέστησαν ζηµία από το διαστηµικό αντικείµενο.
Άρθρο 14
Κάλυψη εξόδων αίτησης
Όταν, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, ο Υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
προσφεύγει στις υπηρεσίες εµπειρογνωµόνων, το κόστος των υπηρεσιών, καθώς και κάθε έξοδο που αφορά
τις εργασίες τους βαρύνει τον αιτούντα φορέα. Αν ο φορέας δεν καλύψει το σχετικό κόστος, η αίτησή του απορρίπτεται, ενώ αν είναι ήδη αδειοδοτηµένος, ο Υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
µπορεί να αναστείλει την άδεια.
Άρθρο 15
Κυρώσεις
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο και κάθε νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου, που διεξάγει διαστηµικές δραστηριότητες χωρίς άδεια, τιµωρούνται µε φυλάκιση έως
δύο (2) έτη, καθώς και µε χρηµατική ποινή από 30.000 έως 300.000 ευρώ.
2. Στις περιπτώσεις όπου το Ελληνικό Κράτος φέρει
διεθνή ευθύνη από τις ανωτέρω µη αδειοδοτηµένες διαστηµικές δραστηριότητες, θεµελιώνεται επιπροσθέτως
υπέρ του Ελληνικού Κράτους δικαίωµα αποζηµίωσης εναντίον του εµπλεκόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου, µέχρι του ποσού της αποζηµίωσης που καθορίζεται
βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 11.
3. Όποιος, κατά το στάδιο υποβολής αίτησης και µέχρι
τη λήξη ισχύος της άδειας, κοινοποιεί στον Υπουργό
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
εκ προθέσεως εσφαλµένες ή ηµιτελείς πληροφορίες για
τις σχετικές διαστηµικές δραστηριότητες, τιµωρείται µε
πρόστιµο από 10.000 έως 100.000 ευρώ.
Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διαστηµικές δραστηριότητες που είναι ήδη σε εξέλιξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος µπορεί να
συνεχιστούν για µια περίοδο δώδεκα (12) µηνών από την
ηµεροµηνία αυτή, χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση για άδεια. Καµία µεταβίβαση δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί
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κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
2. Ο φορέας εντός δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος υποχρεούται να υποβάλει τα στοιχεία για τις διαστηµικές δραστηριότητες, που διεξάγει
που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.
Στην περίπτωση αυτή, για τις εν εξελίξει δραστηριότητες, δεν εφαρµόζεται το άρθρο 15. Ο φορέας παρέχει
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ειδικές περιστάσεις τα σχετικά έγγραφα για την επαλήθευση των όρων που περιλαµβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5.
3. Διαστηµικές δραστηριότητες που περιλαµβάνονται
σε ειδικότερες συµβάσεις ή συµφωνίες µε το Ελληνικό
Δηµόσιο και έχουν λάβει συναφείς άδειες, θεωρούνται
ως αδειοδοτηµένες και υπόκεινται στις αντίστοιχες υποχρεώσεις και όρους του παρόντος νόµου.

ανακληθεί ή ανασταλεί.
5. Η καταχώριση πραγµατοποιείται µετά το χρόνο εκτόξευσης του διαστηµικού αντικειµένου και κατόπιν της
έγγραφης ενηµέρωσης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης από το φορέα για
το χρόνο εκτόξευσης, την εκτόξευση και τη λειτουργία
του διαστηµικού αντικειµένου και εφόσον συντρέχουν οι
όροι της άδειας.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης καταχωρίζονται στο
Μητρώο και τα διαστηµικά αντικείµενα που αφορούν διαστηµικές δραστηριότητες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

Άρθρο 17
Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων

Άρθρο 18
Σύσταση ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.»

1. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης συνιστάται και τηρείται Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων, όπου καταχωρίζονται
τα διαστηµικά αντικείµενα που σχετίζονται µε αδειοδοτηµένες δραστηριότητες, για τα οποία η Ελλάδα είναι,
µόνη της ή από κοινού µε άλλο Κράτος, το Κράτος Εκτόξευσης, εκτός εάν η καταγραφή πραγµατοποιείται από
άλλο κράτος ή Διεθνή Οργανισµό, σύµφωνα µε τη Σύµβαση για την καταγραφή διαστηµικών αντικειµένων.
2. Για την καταχώριση διαστηµικών αντικειµένων εφαρµόζονται τα εξής:
α) Ένας µοναδικός εθνικός αριθµός καταχώρισης και
καταγραφής αποδίδεται σε κάθε αντικείµενο, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.
β) Καταχωρίζονται οι πληροφορίες του άρθρου IV της
Σύµβασης για την καταγραφή διαστηµικών αντικειµένων,
καθώς και αυτές που αναφέρονται στο έντυπο για την
καταχώριση διαστηµικού αντικειµένου στο Μητρώο του
ΟΗΕ.
3. Επιπλέον των πληροφοριών που αναγράφονται
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, καταχωρίζονται
εµπιστευτικώς:
α) ο κατασκευαστής του διαστηµικού αντικειµένου,
β) η εταιρεία εκτόξευσης του διαστηµικού αντικειµένου,
γ) ο φορέας και ο ιδιοκτήτης του διαστηµικού αντικειµένου,
δ) τα κύρια συστατικά στοιχεία και τα όργανα εντός
του διαστηµικού αντικειµένου,
ε) τα αρχειοθετήµατα της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ITU filings), σύµφωνα µε τα οποία λειτουργεί
το αντικείµενο,
στ) η άδεια άσκησης διαστηµικών δραστηριοτήτων που
έχει χορηγηθεί στο φορέα µε τη σχετική τεκµηρίωση.
4. Ο φορέας γνωστοποιεί αµέσως στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης τις
πληροφορίες των περιπτώσεων β΄ της παραγράφου 2
και της παραγράφου 3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε µεταβολής στοιχείων, πραγµατοποιείται συµπληρωµατική
εγγραφή, µε την ευθύνη του φορέα εντός τριάντα(30) ηµερών από την ηµέρα που αυτός έλαβε γνώση της µεταβολής. Αν ο φορέας δεν γνωστοποιήσει τις µεταβολές
µέσα στην προθεσµία που έχει ταχθεί, η άδεια µπορεί να

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.», στο εξής η «Εταιρεία».
Στις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυµία της Εταιρείας αποδίδεται στα αγγλικά ως «HELLENIC SPACE AGENCY
S.A.». Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων,
µε απόφαση δε του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µπορεί να οριστεί ως έδρα άλλος δήµος της χώρας.
2. Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, λειτουργεί
χάριν του δηµοσίου συµφέροντος κατά τους κανόνες
της ιδιωτικής οικονοµίας, διέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος, του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως ισχύει, και
συµπληρωµατικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920
(Α΄ 76), για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς.
3. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 και µπορεί να τροποποιηθεί
ή παραταθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο καταστατικό.
4. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α. η διαµόρφωση πρότασης για τη στρατηγική στον τοµέα του διαστήµατος και η εκπόνηση κυλιόµενου-δυναµικού σχεδίου δράσης της διαστηµικής στρατηγικής σε
συνεργασία µε την πανεπιστηµιακή και ερευνητική κοινότητα, το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα που προσδιορίζει στόχους, τοµείς συνεργασίας και διαδικασίες για
την επίτευξη των στόχων,
β. η συνεργασία, ο συντονισµός, η υποστήριξη και η κινητοποίηση φορέων, υπηρεσιών και νοµικών προσώπων
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα για την προώθηση,
διάχυση και αξιοποίηση της διαστηµικής στρατηγικής
της Ελλάδας, καθώς και η συµµετοχή σε ευρωπαϊκούς
και διεθνείς οργανισµούς και οµάδες που δραστηριοποιούνται σε διαστηµικά θέµατα και προγράµµατα,
γ. η προώθηση και συµµετοχή ως συντονιστής δηµόσιων φορέων σε έργα και προγράµµατα, καθώς και η διαχείριση εθνικών προγραµµάτων και έργων σε τοµείς του
Διαστήµατος, όπως η επιστηµονική έρευνα, η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια, η οικονοµία, το περιβάλλον, η αγροτική ανάπτυξη, οι µεταφορές, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το εµπόριο,
δ. η συµµετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανι-
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σµούς, πρωτοβουλίες, φόρουµ και δραστηριότητες για
θέµατα Διαστήµατος, ο συντονισµός των εθνικών εκπροσώπων στον τοµέα του Διαστήµατος, η ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών, η ανταλλαγή και σύνθεση γνώσεων, καινοτοµίας και δράσεων προκειµένου
να µεγιστοποιηθεί η ανταποδοτική συµµετοχή της χώρας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς Διαστήµατος, σε ευρωπαϊκά ή διεθνή διαστηµικά προγράµµατα, καθώς και η συµµετοχή στη σχεδίαση προγραµµάτων για την εξυπηρέτηση εθνικών, επιστηµονικών, επιχειρησιακών και αναπτυξιακών αναγκών στις οποίες το
Διάστηµα έχει πρωταρχικό ρόλο,
ε. η συµβολή στην ανάπτυξη και ενίσχυση της τεχνολογίας και των διαστηµικών εφαρµογών, υπηρεσιών και
επίγειων υποδοµών προς όφελος της εγχώριας βιοµηχανίας και έρευνας, καθώς και η υποστήριξη στο σχεδιασµό δορυφόρων, δορυφορικών συστηµάτων, υλικών και
εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων τηλεπισκόπησης, µέσω και της αξιοποίησης της συµµετοχής της χώρας στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς και προγράµµατα, καθώς και στις πάσης φύσεως επιστροφές που δικαιούται η χώρα,
στ. η συνεργασία µε αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες
για τη συνεχή επιµόρφωση των φοιτητών, των νέων ερευνητών και των δηµόσιων λειτουργών σε θέµατα Διαστήµατος, καθώς και η σχεδίαση και η συµµετοχή στην
υλοποίηση δράσεων για την κατανόηση των διαστηµικών
δραστηριοτήτων και εφαρµογών,
ζ. η προώθηση θεµάτων τυποποίησης και η µεταφορά
τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στον τοµέα των διαστηµικών εφαρµογών και υπηρεσιών,
η. η πειραµατική ή εµπορική αξιοποίηση των δικαιωµάτων του Δηµοσίου σε δορυφορικά και διαστηµικά αντικείµενα, καθώς και η αξιοποίηση των συναφών υπηρεσιών, πόρων και περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, κατόπιν σχετικής εκχωρήσεως ή άδειας του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
θ. η παροχή συνδροµής προς το Δηµόσιο αναφορικά
µε δορυφορικά και διαστηµικά θέµατα, καθώς και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση µελετών προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης αναφορικά µε τη διαχείριση των
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του Δηµοσίου στο
Διάστηµα, την καταχώριση και αξιολόγηση διαστηµικών
αντικειµένων, καθώς και την ανάπτυξη δορυφορικών συστηµάτων.
5. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο
ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε εξήντα (60) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ καθεµία. Το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δηµόσιο. Το Ελληνικό Δηµόσιο για την
άσκηση των µετοχικών του δικαιωµάτων εκπροσωπείται
από τους Υπουργούς Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Οικονοµικών ή από πρόσωπα εξουσιοδοτηµένα από αυτούς.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρείας, µε το οποίο ρυθµίζονται τα θέµατα που προβλέπονται στη νοµοθεσία για τις ανώνυµες
εταιρείες και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το καταστατικό της Εταιρείας, ως και οι διατάξεις που ρυθµίζονται κα-

τά περιεχόµενο και από τις διατάξεις του παρόντος, µπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται µε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης. Για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, η Εταιρεία µπορεί να συστήνει θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήµατα, καθώς και να συνεργάζεται µε ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του Διαστήµατος είτε κοινοπρακτώντας µαζί τους είτε συµµετέχοντας ως συνέταιρος ή µέτοχος σε αυτές είτε ιδρύοντας µαζί τους νέες εταιρείες ή εταιρείες συµµετοχών που θα επιδιώκουν
τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς.
7. Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από:
α) την εκµετάλλευση δικαιωµάτων του Δηµοσίου επί
των διαστηµικών αντικειµένων, των δορυφόρων, των δορυφορικών τροχιών και των συναφών ραδιοσυχνοτήτων
που έχουν παραχωρηθεί στην Εταιρεία από τον Υπουργό
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
καθώς και συµβάσεων ή προγραµµάτων που υλοποιούνται κατά την άσκηση πειραµατικής ή εµπορικής δραστηριότητας,
β) χορηγίες, έσοδα και χρηµατοδοτήσεις από δηµόσιες επιχειρήσεις, εταιρείες, φορείς πάσης φύσεως, Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς Οργανισµούς,
γ) την παροχή υπηρεσιών και τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων χρήσης επιστηµονικών - ερευνητικών έργων και
µελετών,
δ) δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, εισπράξεις από
τόκους καταθέσεων, προσόδους από την εκµετάλλευση
της περιουσίας του και λοιπά πάσης φύσεως έσοδα από
νόµιµες πηγές,
ε) χορηγίες από ιδιώτες, ιδρύµατα και εταιρείες.
8. Οι πόροι της Εταιρείας κατατίθενται σε λογαριασµό
όψεως που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα στην ηµεδαπή
και κινείται µε εντολή του Διευθύνοντος Συµβούλου, ύστερα από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου.
Η ανάληψη, διάθεση ή πραγµατοποίηση οποιασδήποτε
δαπάνης από τον εταιρικό λογαριασµό κάτω από ένα
προκαθορισµένο ποσό, που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό, και για καθηµερινές λειτουργικές δαπάνες, γίνεται µε εντολή του Διευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρείας ή προσώπου νοµίµως εξουσιοδοτηµένου από αυτόν.
9. Μέρος του θετικού αποτελέσµατος, έσοδα µείον έξοδα, της οικονοµικής διαχείρισης κάθε χρήσης της Εταιρείας αποδίδεται στον τακτικό προϋπολογισµό ως δηµόσιο έσοδο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Οικονοµικών καθορίζονται το αποδιδόµενο ποσοστό, η
σχετική διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Οικονοµικών,
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, η Εταιρεία µπορεί να επιχορηγείται από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ή από τον
τακτικό προϋπολογισµό για την πραγµατοποίηση του
σκοπού της. Σε κάθε περίπτωση, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων,
εξαιρουµένων των στρατιωτικών εφαρµογών και των θεµάτων εθνικής ασφαλείας.
11. Ως προς τα διαστηµικά προγράµµατα και τις διαστηµικές εφαρµογές που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής
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άµυνας, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας διατηρεί διοικητική και επιχειρησιακή αυτονοµία σε σχέση µε την Εταιρεία.
Άρθρο 19
Όργανα της Εταιρείας
1. Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση
και το Διοικητικό Συµβούλιο, που απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του.
Mέχρι τη συγκρότηση, οργάνωση και στελέχωση της Εταιρείας µε το απαραίτητο προσωπικό που δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από τη δηµοσίευση του καταστατικού, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µε απόφασή του διορίζει το
πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο και ρυθµίζει τα θέµατα που
σχετίζονται µε τη λειτουργία του.
2. Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για κάθε θέµα που προβλέπεται στο καταστατικό και στις διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920, µε εξαίρεση τα ζητήµατα τα οποία αποφασίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
3. Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό
Συµβούλιο και ο Διευθύνων Σύµβουλος, οι αρµοδιότητες
των οποίων, ο τρόπος και η διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται και
εξειδικεύονται από το καταστατικό της Εταιρείας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ο Διευθύνων Σύµβουλος προΐσταται των Διευθύνσεων της Εταιρείας και λαµβάνει τις αναγκαίες εκτελεστικές αποφάσεις, σύµφωνα
µε όσα καθορίζονται στο καταστατικό της Εταιρείας.
4. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7)
µέλη, ήτοι:
α) Πρόεδρο,
β) Διευθύνοντα Σύµβουλο,
γ) δύο µέλη, που υποδεικνύονται από τον Υπουργό
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
δ) ένα µέλος, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονοµικών,
ε) ένα µέλος, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και
στ) ένα µέλος, που υποδεικνύεται ως εκπρόσωπος εκ
των εργαζοµένων.
Σε περίπτωση που δεν προταθούν από τους ανωτέρω
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, µε τους αντίστοιχους
αναπληρωτές τους, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήµατος, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης υποδεικνύει τα σχετικά µέλη του Δ.Σ. κατά την κρίση του.
5. Το Διοικητικό Συµβούλιο ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, είναι δε υπεύθυνο για τη
διοίκηση της Εταιρείας και την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει
για τα θέµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση της Εταιρείας, εκτός από τα θέµατα εκείνα που, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος, ανήκουν στην αρµοδιότητα της
Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει το χειρισµό ιδιαίτερων ζητηµάτων σε εξειδικευµένους επιστήµονες
στον τοµέα του Διαστήµατος, οι οποίοι δεν ανήκουν στο
τακτικό προσωπικό της Εταιρείας και οι οποίοι διαθέτουν
ειδικές γνώσεις και πείρα στις υποθέσεις που τους ανατίθενται, η δε αµοιβή αυτών προσδιορίζεται µε την ανωτέρω απόφαση.

6. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, ασκούν τις
αρµοδιότητες που προβλέπονται και διορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διάστηµα πέντε (5) ετών ύστερα από δηµόσια προκήρυξη της θέσης και απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Οικονοµικών. Με την προκήρυξη της θέσης καθορίζεται και η διαδικασία της επιλογής,
εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα, οι όροι απασχόλησης και οι προϋποθέσεις διορισµού, µπορεί δε να ορίζεται ότι απαιτούνται και προσόντα πλέον των ανωτέρω.
Τα απαιτούµενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης
του Προέδρου είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, µεταπτυχιακό κατά προτίµηση σε συναφές αντικείµενο, πολυετής και διεθνής εµπειρία στον τοµέα του
Διαστήµατος, εµπειρία σε θέµατα διοίκησης και οργάνωσης, καθώς και άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής
γλώσσας, ενώ η καλή γνώση και άλλων γλωσσών είναι
επιθυµητή. Τα απαιτούµενα προσόντα για την κατάληψη
της θέσης του Διευθύνοντος Συµβούλου είναι πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
µεταπτυχιακό κατά προτίµηση σε συναφές αντικείµενο,
τουλάχιστον πενταετής εµπειρία τόσο στον τοµέα του
Διαστήµατος όσο και σε θέµατα διοίκησης και οργάνωσης, καθώς και άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής
γλώσσας, ενώ η πολύ καλή γνώση και άλλων γλωσσών
είναι επιθυµητή.
7. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου πρέπει να διαθέτουν εγνωσµένο κύρος, επιστηµονική επάρκεια και επαγγελµατική εµπειρία, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας
και εκτενή εµπειρία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
της θέσης ή των τοµέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τα ειδικότερα προσόντα και τα κωλύµατα
ή ασυµβίβαστα των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
καθορίζονται µε το καταστατικό της Εταιρείας.
Άρθρο 20
Εσωτερικοί κανονισµοί
1. Με κανονισµούς, που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
ν. 3429/2005, ρυθµίζονται θέµατα εσωτερικής λειτουργίας, ασφάλειας και διαβάθµισης προσωπικού, προστασίας προσωπικών δεδοµένων και απορρήτων πληροφοριών, καθώς και ελέγχου της Εταιρείας. Με απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών, ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακίνητων πραγµάτων, µισθώσεων ακινήτων, εκµισθώσεων και παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος σε περιουσιακά
στοιχεία της Εταιρείας.
2. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται ιδίως η οργάνωση, η λειτουργία, διάρθρωση και οι
αρµοδιότητες των υπηρεσιών της Εταιρείας, ο αριθµός
των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία και ειδικότητα
και η κατανοµή τους στις διοικητικές µονάδες της Εταιρείας, ο αριθµός των ειδικών επιστηµόνων, καθώς και ο
αριθµός των θέσεων νοµικού συµβούλου, δικηγόρων και
ειδικών νοµικών συνεργατών, οι οποίοι συνδέονται µε
την Εταιρεία µε σχέση έµµισθης εντολής, τα αναγκαία
προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας και η βαθµο-
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λογική και µισθολογική εξέλιξη, σύµφωνα µε τον κανονισµό προσωπικού, οι διαδικασίες αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών, καθώς και το πειθαρχικό δίκαιο του
προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
Άρθρο 21
Θέµατα προσωπικού
1. Η Εταιρεία προσλαµβάνει προσωπικό µε συµβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου για απασχόληση ορισµένου ή
αορίστου χρόνου, µε σύµβαση έµµισθης εντολής ή µε
σύµβαση έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η
Εταιρεία, µπορεί κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων να προσλαµβάνει έως δέκα (10) ειδικούς επιστήµονες εγνωσµένης αξίας για την εκπλήρωση των σκοπών
της και για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του Δηµόσιου, κατά τον έλεγχο των διαστηµικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία των διαστηµικών αντικειµένων,
κατ’ αναλογική εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 13 του
ν. 3429/2005.
2. Κατά την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας, µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης επιτρέπεται, κατόπιν αίτησης των
ενδιαφεροµένων, να αποσπώνται στην Εταιρεία, κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, έως έξι (6) στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με την ίδια απόφαση
ρυθµίζονται οι όροι και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την απόσπαση. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων, οι άµεσες και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης της Εταιρείας µπορεί να καλυφθούν
προσωρινώς και µε µετακίνηση ή παράλληλη άσκηση καθηκόντων υφιστάµενου εξειδικευµένου προσωπικού του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενηµέρωσης προς την Εταιρεία. Με την ίδια απόφαση
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι εργασίας που θα διέπουν την προσωρινή άσκηση καθηκόντων αυτού του
προσωπικού µέχρι την ολοκλήρωση της συγκρότησης
και στελέχωσης της Εταιρείας, ως και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας, επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία προσωπικού από το Δηµόσιο, από νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, από ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, καθώς και από νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
και φορείς, που εποπτεύονται από το Δηµόσιο, για διάστηµα, το οποίο ρυθµίζεται σύµφωνα µε το ν. 4440/2016.
Άρθρο 22
Προνόµια - φορολογικές απαλλαγές
1. Η Εταιρεία απολαµβάνει όλων των διοικητικών, οικονοµικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονοµικού δικαίου προνοµίων και ατελειών του Δηµοσίου. Επίσης, απαλλάσσεται από την καταβολή δασµών, άµεσων ή έµµεσων φόρων, πλην του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
(ΦΠΑ), του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και του
Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων, εισφορών υπέρ τρίτων και
τελών οποιασδήποτε φύσης για τον εισαγόµενο από αυτήν εξοπλισµό που προορίζεται για την εκπλήρωση των
σκοπών της, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

2. Κάθε πράξη ή συµφωνία, που αφορά τη µεταβίβαση
στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού και κάθε εµπράγµατου δικαιώµατος προς την Εταιρεία ή από την Εταιρεία
προς θυγατρικές της, καθώς και η µεταγραφή των πράξεων ή συµφωνιών αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή
κτηµατολογικά γραφεία, απαλλάσσεται από κάθε φόρο,
εκτός του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και των Φόρων Μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, κληρονοµιών, όπου
συντρέχει τέτοια περίπτωση, από κάθε τέλος, εισφορά ή
δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισµών ή τρίτων. Ειδικά για το φόρο εισοδήµατος, η Εταιρεία απαλλάσσεται αυτού, µε εξαίρεση το εισόδηµα που
αποκτά από κεφάλαιο και υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ του άρθρου 46 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Σε κάθε περίπτωση, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, εξαιρουµένων των ζητηµάτων που αφορούν
στρατιωτικές εφαρµογές και των θεµάτων εθνικής ασφαλείας.
Άρθρο 23
Λύση-εκκαθάριση
Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, η εκκαθάριση διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις ανώνυµες εταιρείες. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας, τα
περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, υλικά και άυλα, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λύση της Εταιρείας.
Άρθρο 24
Θέµατα ελέγχου, εποπτείας και διαφάνειας
1. Ο διαχειριστικός και οικονοµικός έλεγχος, καθώς
και η εποπτεία της Εταιρείας ασκούνται σύµφωνα µε το
καταστατικό και το ν. 3429/2005.
2. Η Εταιρεία υποβάλλει εντός του πρώτου τριµήνου
κάθε έτους στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης αναφορά επιτευχθέντων
στόχων και προβλέψεων για το επόµενο έτος, καθώς και
το επικαιροποιηµένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιό της. Η πρώτη αναφορά παραδίδεται µετά την ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός (1) έτους από τη λειτουργία
της Εταιρείας.
3. Η πρόταση για τη διαστηµική στρατηγική και το κυλιόµενο σχέδιο δράσης υποβάλλονται για έγκριση στον
Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.
4. Η Εταιρεία υποχρεούται να παράσχει οποιαδήποτε
στοιχεία αφορούν τη λειτουργία της ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία, ύστερα από αίτηµα του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.
5. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µπορεί να
προσκληθεί σε επιτροπές ενώπιον της Βουλής για να τις
ενηµερώσει για κάθε σχετικό θέµα στον τοµέα του Διαστήµατος, µε την επιφύλαξη των θεµάτων εθνικής ασφαλείας κατά τη διαχείριση στρατιωτικών εφαρµογών και
διαστηµικών πόρων.
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Άρθρο 25
Διατάξεις περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης κ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 4 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) τροποποιείται ως εξής:
«Τον καθορισµό και τη χρηµατοδότηση δράσεων που
αφορούν στην ενηµέρωση, εξοικείωση και εκπαίδευση
στις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή οδηγιών της Ε.Ε., στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, στη χρήση του διαδικτύου,
στην παροχή υλικοτεχνικής υποδοµής, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και υπηρεσιών και εφαρµογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους φορείς του εν γένει δηµόσιου
τοµέα για την εκπλήρωση των δηµόσιων σκοπών τους
στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών, καθώς και σε δράσεις σχετικές µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κατ’ εφαρµογή του νόµου αυτού.»
2. Στο άρθρο 5 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης συγκροτείται Συµβούλιο Διαστηµικής Πολιτικής, το οποίο παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες για θέµατα που εντάσσονται στο πεδίο του Διαστήµατος και στη χάραξη της εθνικής διαστηµικής πολιτικής. Στο ως άνω Συµβούλιο καθήκοντα Προέδρου αναλαµβάνει ο Γενικός Γραµµατέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και συµµετέχουν ως µέλη ο Γενικός Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ο
Διευθυντής Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστηµικών
Εφαρµογών, καθώς και οι κατά περίπτωση εκπρόσωποι
Υπουργείων, οι οποίοι θα υποδεικνύονται από τους οικείους Υπουργούς ανάλογα µε το προς συζήτηση θέµα, µε
τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Στο Συµβούλιο
µπορούν να συµµετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως από
τον Γενικό Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, εκπρόσωποι από την ΕΕΤΤ, την Πανεπιστηµιακή Κοινότητα και την ελληνική διαστηµική βιοµηχανία, κατά περίπτωση δε επιστήµονες και εκπρόσωποι φορέων που
σχετίζονται µε το διαστηµικό τοµέα. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου παρέχεται από τη Γενική
Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και οι
συνεδριάσεις θα λαµβάνουν χώρα στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ο οποίος καθορίζει τα προς συζήτηση θέµατα και τους εκάστοτε συµµετέχοντες, σύµφωνα µε το επίπεδο εµπιστευτικότητας που απαιτείται.»
3. Μετά το πρώτο εδάφιο του στοιχείου β΄ της παρ. 11
του άρθρου 13 του ν. 4070/2012, όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261),
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η ΕΕΤΤ µε απόφασή της καθορίζει τον αριθµό των απασχολούµενων φοιτητών που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δέκα (10) ανά εξάµηνο, τη χρονική διάρκεια
της απασχόλησής τους, η οποία συνολικά δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παρατάσεων αυτής, και το ύψος της αµοιβής τους η

οποία επιβαρύνει την ΕΕΤΤ και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την προβλεπόµενη στις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις ανώτατη αµοιβή για πρακτική άσκηση φοιτητών ανά εκπαιδευτική βαθµίδα στο δηµόσιο ή ιδιωτικό
τοµέα.»
4. Στο έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 75 του
ν. 4070/2012, το χωρίο µετά τη φράση «η χρηµατοδότηση υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού, καθώς και η
επιχορήγηση προωθητικών δράσεων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» αντικαθίσταται ως εξής:
«και εφαρµογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την
ευρυζωνική σύνδεση ειδικών κατηγοριών πληθυσµού και
ειδικών γεωγραφικών περιοχών, καθώς και φορέων του
εν γένει δηµόσιου τοµέα για την εκπλήρωση των δηµόσιων σκοπών τους στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών
τους αναγκών, την ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην
πληροφόρηση και τη µείωση του ψηφιακού χάσµατος
στην Επικράτεια, καθώς και η χρηµατοδότηση έργων, ειδικών εργασιών ή µελετών από ειδικούς επιστήµονες, οµάδες εργασίας ή άλλους φορείς, εφόσον έχουν σχέση
µε ζητήµατα και δράσεις της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων».
5. Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 46 του
ν. 4487/2017 (Α΄ 116) τροποποιείται ως εξής:
«Στην περίπτωση φυσικών προσώπων συνδροµητών
συνδέσεων προπληρωµένου χρόνου οµιλίας, εφόσον
πρόκειται για τον ίδιο ταυτοποιηµένο συνδροµητή, επιτρέπεται διαζευκτικώς η ενεργοποίηση:
α) Έως και έξι (6) καρτών ταυτότητας συνδροµητή
(SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη) προπληρωµένου χρόνου
οµιλίας, από έκαστο εκ των παρόχων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά. Η υποχρέωση αυτή ισχύει
για κάθε πάροχο διακριτά και όχι σωρευτικά για το σύνολο αυτών.
β) Έως και είκοσι (20) καρτών ταυτότητας συνδροµητή
(SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη) προπληρωµένου χρόνου
οµιλίας από έναν και µόνο πάροχο εξ αυτών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά. Στην περίπτωση
αυτή ο αιτών συνδέσεως προπληρωµένου χρόνου οµιλίας υποχρεούται στην κατάθεση υπεύθυνης δηλώσεως
προς τον πάροχο ως προς τον αριθµό των συνδέσεων
που διατηρεί, καθώς και ως προς την κατοχή ή µη αντίστοιχων καρτών άλλου παρόχου.»
6. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4487/2017
(Α΄ 116) άρχεται από 1.6.2018, δύναται δε να παραταθεί
µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.
Άρθρο 26
Διατάξεις περί ταχυδροµείων
1. Η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
ύστερα από γνώµη της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου
Επικοινωνιών και της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζεται ο τύπος των ειδικών µηχανηµάτων µε τα οποία θα διενεργείται ο έλεγχος του περιεχοµένου των προς αποστολή αντικειµένων, η διαδικασία ελέγχου, ως και κάθε αναγκαία λεπτο-
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µέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
και τη διασφάλιση του απορρήτου της ταχυδροµικής επικοινωνίας και της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 4053/2012 (Α΄ 44) τροποποιείται ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση, µετά από εισήγηση της ΕΕΤΤ,
καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιµερισµού του
µέρους του καθαρού κόστους που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας, καθώς και οι
σχετικές κυρώσεις που τους επιβάλλονται σε περίπτωση
µη συµµόρφωσης.»

ρωσης. Η Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων αναλαµβάνει κάθε συναφές ζήτηµα για το συντονισµό, την παρακολούθηση και τον καθορισµό των ενεργειών και δράσεων που συναρτώνται µε τη συµµετοχή στα ανωτέρω προγράµµατα, ως και κάθε σχετική µε
τα ως άνω διαδικασία ή δραστηριότητα. Στον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης εγγράφεται κατ’ έτος
πίστωση για την καταβολή των εισφορών ή συνδροµών
της Ελλάδας και για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών από τη συµµετοχή της χώρας στις δραστηριότητες
της ESA.»

Άρθρο 27
Παιδικές κατασκηνώσεις

Άρθρο 29
Έναρξη ισχύος

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης καλύπτει τις δαπάνες συµµετοχής των
τέκνων ηλικίας 4-16 ετών του προσωπικού του σε παιδικές κατασκηνώσεις στην Ελλάδα, κατά τη θερινή περίοδο εκάστου έτους. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µε απόφασή του καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις λεπτοµέρειες της διαδικασίας κάλυψης αυτών των δαπανών.

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιµέρους διατάξεις.

Άρθρο 28
Εκχώρηση δορυφορικής χωρητικότητας και διαχείριση
διαστηµικών θεµάτων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
εκχωρείται δορυφορική χωρητικότητα στην ΕΡΤ Α.Ε. για
την ευρυεκποµπή προγραµµάτων εµπορικού χαρακτήρα,
µε εύλογο αντάλλαγµα, όπως καθορίζεται µε βάση τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης εκχωρείται, χωρίς αντάλλαγµα, δορυφορική χωρητικότητα στην ΕΡΤ Α.Ε.
για την ευρυεκποµπή προγραµµάτων µη εµπορικού χαρακτήρα, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου σκοπού παροχής δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και ιδίως για τη διασφάλιση ενηµέρωσης του κοινωνικού συνόλου και του απόδηµου ελληνισµού σε πολιτιστικά, πολιτικά, κοινοβουλευτικά και κοινωνικά θέµατα
και την απρόσκοπτη κάλυψη και λήψη ραδιοτηλεοπτικού
σήµατος σε αποµακρυσµένες και δυσπρόσιτες περιοχές
της χώρας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης παραχωρούνται για
δηµόσιους, ερευνητικούς ή πειραµατικούς σκοπούς δικαιώµατα χρήσης ή εκµετάλλευσης επί διαστηµικών πόρων και αντικειµένων του Ελληνικού Δηµοσίου.
4. Στο άρθρο 31 του ν. 4070/2012 (Α΄82), προστίθεται
παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Από δηµοσίευσης του παρόντος οι κάθε είδους εισφορές ή συνδροµές της χώρας στα υποχρεωτικά και τα
προαιρετικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Διαστήµατος (European Space Agency - ESA) καταβάλλονται και διαχειρίζονται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέ-
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ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ν. Κοτζιάς

Στ. Κοντονής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Όλ. Γεροβασίλη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ. Σταθάκης

Σ. Φάµελος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Χουλιαράκης

Αικ. Παπανάτσιου
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Αριθµ. 338/11/2017
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης «Αδειοδότηση
διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό
Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων – Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, ρυθµίζονται θέµατα
σχετικά µε: α) την αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων, β) τη σύσταση και τήρηση Εθνικού Μητρώου Διαστηµικών Αντικειµένων, γ) την ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού (ΕΛ.Δ.Ο.), καθώς και λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης. Ειδικότερα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1. Θεσπίζεται το νοµικό πλαίσιο αδειοδότησης διαστηµικών δραστηριοτήτων και καταχώρισης διαστηµικών αντικειµένων. Μεταξύ άλλων:
α. Καθορίζονται το αντικείµενο και το πεδίο εφαρµογής των προτεινόµενων ρυθµίσεων µε τις προβλεπόµενες εξαιρέσεις και δίδονται οι έννοιες των όρων που
χρησιµοποιούνται.
β. Προσδιορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης για άσκηση διαστηµικών δραστηριοτήτων και συγκεκριµένα,
προβλέπεται ότι:
- Η σχετική άδεια αφορά µία συγκεκριµένη κάθε φορά
διαστηµική δραστηριότητα και είναι προσωποπαγής. Κατά τη σχετική διαδικασία µπορεί να ζητηθεί από τον αρµόδιο Υπουργό η παροχή τεχνικής βοήθειας από τρίτους, όπως ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς και υπηρεσίες, εµπειρογνώµονες, ειδικούς συµβούλους και επιστήµονες κ.λπ..
- Τίθενται οι όροι αδειοδότησης και µεταξύ άλλων ορίζεται ότι, η εν λόγω άδεια χορηγείται για αόριστο χρόνο
ή για συγκεκριµένη χρονική περίοδο µε δυνατότητα ανανέωσης, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης συνοδευόµενης από τα οριζόµενα δικαιολογητικά καθώς και από
παράβολο ύψους 6 χιλιάδων ευρώ, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. Διαστηµικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή εν µέρει δηµόσιους ή αποκλειστικά
µη εµπορικούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς µπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή του ανωτέρω παραβόλου. Για τον έλεγχο της προαναφερόµενης αίτησης µπορεί επίσης να ζητηθεί γνωµοδότηση από
εµπειρογνώµονες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα.
γ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την υποβολή αναφορών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε διαστηµική
δραστηριότητα, οι οποίες αξιολογούνται από εµπειρογνώµονες. Το σχετικό κόστος βαρύνει το φορέα άσκησης διαστηµικών δραστηριοτήτων υπό την οριζόµενη έννοια (εφεξής «φορέας»).
δ. Ο έλεγχος των διαστηµικών δραστηριοτήτων µπορεί να ανατίθεται σε εµπειρογνώµονες, φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε πολυετή και
διεθνή εµπειρία στους τοµείς του Διαστήµατος ή/και των

αεροδιαστηµικών συστηµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα.
ε. Καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ανάκλησης ή
αναστολής της άδειας, καθώς και η διαδικασία µεταβίβασης διαστηµικών δραστηριοτήτων.
στ. Προβλέπεται η υποχρέωση του φορέα να συνάψει
ασφάλιση ποσού 60 εκατοµµυρίων ευρώ για την κάλυψη
της ευθύνης για ζηµίες. Το εν λόγω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται από τον αρµόδιο Υπουργό κατά τα οριζόµενα, να µειώνεται ή να εξαλείφεται κατά περίπτωση όταν η διαστηµική δραστηριότητα πραγµατοποιείται προς
το δηµόσιο συµφέρον (εθνική άµυνα και ασφάλεια, επιστήµη, έρευνα, εκπαίδευση). Η ανωτέρω ασφάλιση δεν
είναι απαραίτητη στην περίπτωση που ο φορέας είναι το
ίδιο το Ελληνικό Κράτος.
ζ. Θεµελιώνεται δικαίωµα αποζηµίωσης εναντίον του
εµπλεκόµενου φορέα, στην περίπτωση που το Ελληνικό
Κράτος φέρει διεθνή ευθύνη προς αποζηµίωση σε τρίτο
Κράτος ή σε υπηκόους Έλληνες ή αλλοδαπούς, από
προκληθείσα ζηµία λόγω άσκησης διαστηµικών δραστηριοτήτων και προσδιορίζεται ο τρόπος εκτίµησης της εν
λόγω αποζηµίωσης.
- Παρέχεται το δικαίωµα προσφυγής του Ελληνικού
Κράτους εναντίον άλλου εκτοξεύοντος ή συνεκτοξεύοντος Κράτους ή/και εναντίον του ασφαλιστή του φορέα,
µπορεί δε να ορισθεί και συνδικαιούχος στην τυχόν οφειλόµενη ασφαλιστική αποζηµίωση ή οποιαδήποτε άλλη εγγύηση, κατά τα οριζόµενα.
η. Ορίζεται η υποχρέωση του φορέα να ενηµερώνει
τον αρµόδιο Υπουργό για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή
ανωµαλία του διαστηµικού αντικειµένου, καθώς και για
την εν γένει απώλεια ελέγχου, η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο πρόσωπα στο έδαφος ή αεροπλάνα σε
πτήση ή να προκαλέσει οποιαδήποτε ζηµία, όπως επίσης
και για οποιαδήποτε µεταβολή στα στοιχεία της αίτησης
αδειοδότησης.
θ. Ρυθµίζονται θέµατα επιστροφής διαστηµικού αντικείµενου, µε τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για
τη διαφύλαξη του αντικειµένου αυτού, καθώς και την
προστασία των δικαιωµάτων των θυµάτων και των περιουσιών που υπέστησαν ζηµία από αυτό.
ι. Ο φορέας που αιτείται τη χορήγηση άδειας άσκησης
διαστηµικών δραστηριοτήτων επιβαρύνεται µε την κάλυψη οποιουδήποτε κόστους υπηρεσιών εµπειρογνωµόνων και των δαπανών των σχετικών εργασιών.
ια. Προβλέπονται κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις διεξαγωγής διαστηµικών δραστηριοτήτων χωρίς άδεια (φυλάκιση έως δύο (2) έτη και πρόστιµο από 30
χιλιάδες έως 300 χιλιάδες ευρώ) ή σε περίπτωση κοινοποίησης εκ προθέσεως εσφαλµένων ή ηµιτελών πληροφοριών για διαστηµικές δραστηριότητες (πρόστιµο από
10 χιλιάδες έως 100 χιλιάδες ευρώ).
- Σε περίπτωση που το Ελληνικό κράτος φέρει διεθνή
ευθύνη από τις ανωτέρω µη αδειοδοτηµένες δραστηριότητες, θεµελιώνεται επιπρόσθετα υπέρ αυτού δικαίωµα
αποζηµίωσης εναντίον του εµπλεκόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου, κατά τα οριζόµενα.
(άρθρα 1-15)
2. Εισάγονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις σχετικά
µε τη συνέχιση των διαστηµικών δραστηριοτήτων, που
είναι ήδη σε εξέλιξη ή έχουν λάβει συναφείς άδειες, την
αδειοδότηση του αρµόδιου φορέα κ.λπ..
(άρθρο 16)
3.α. Συνιστάται και τηρείται, στο Υπουργείο Ψηφιακής
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Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Εθνικό
Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων για την καταχώριση
των διαστηµικών αντικειµένων, που σχετίζονται µε αδειοδοτηµένες δραστηριότητες, όπου η Ελλάδα είναι µόνη
της ή από κοινού µε άλλο Κράτος, το Κράτος εκτόξευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την
καταχώρηση των εν λόγω αντικειµένων.
(άρθρο 17)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
1.α. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία, µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.»
(ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.) εφεξής «Εταιρεία», η οποία εποπτεύεται
από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης και λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας.
- Ορίζεται το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την
ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε. (ν. 3429/2005, κ.ν. 2190/1920), η διάρκεια
της οποίας είναι τριακονταετής (30 έτη) µε δυνατότητα
παράτασης και µε έδρα το Δήµο Αθηναίων, που µπορεί
να αλλάξει µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.
β. Προσδιορίζεται ο σκοπός της συνιστώµενης Εταιρείας (διαµόρφωση πρότασης για εθνική στρατηγική
στον τοµέα του διαστήµατος, συνεργασία των συναρµοδίων φορέων, αξιοποίηση των δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου σε δορυφορικά και διαστηµικά αντικείµενα, παροχή της προβλεπόµενης συνδροµής προς το Δηµόσιο αναφορικά µε δορυφορικά και διαστηµικά θέµατα,
συµµετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς,
σχεδίαση σχετικών προγραµµάτων, ανάπτυξη συνεργασιών, ανταλλαγή γνώσης κ.λπ.).
γ. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο
ποσό των 60 χιλιάδων ευρώ (διαιρεµένο σε 60 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 1.000 ευρώ έκαστη) και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό
Δηµόσιο.
δ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την κατάρτιση του
καταστατικού της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε. και την καταχώρηση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στο πλαίσιο επίτευξης των σκοπών του
καταστατικού της η ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε., µε έγκριση του αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να συστήνει θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήµατα, καθώς και να συνεργάζεται µε
ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις και φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του Διαστήµατος, είτε
µε τη µορφή κοινοπραξίας είτε µε συµµετοχή ως συνέταιρος ή µέτοχος σε αυτές είτε ιδρύοντας από κοινού
νέες εταιρείες ή εταιρείες συµµετοχών.
ε. Προσδιορίζονται οι πόροι της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε., µεταξύ
των οποίων περιλαµβάνονται: i) έσοδα από την εκµετάλλευση δικαιωµάτων του Δηµοσίου επί των διαστηµικών
αντικειµένων, των δορυφόρων και συναφών ραδιοσυχνοτήτων, ii) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων χρήσης έργων και µελετών, καθώς και από την εκµετάλλευση της περιουσίας, iii) χορηγίες και χρηµατοδοτήσεις από δηµόσιες επιχειρήσεις και
Διεθνείς Οργανισµούς, iv) χορηγίες από ιδιώτες, ιδρύµατα και εταιρείες, v) δωρεές, κληρονοµιές κ.λπ.. Οι εν λόγω πόροι κατατίθενται σε λογαριασµό όψεως που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα στην ηµεδαπή, η διαχείριση των
οποίων πραγµατοποιείται κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
- Προβλέπεται η απόδοση στον τακτικό προϋπολογισµό, ως δηµόσιο έσοδο, µέρους του θετικού αποτελέ-

σµατος της οικονοµικής διαχείρισης κάθε χρήσης της Εταιρείας, το αποδιδόµενο δε ποσοστό και κάθε σχετική
διαδικασία καθορίζονται µε κ.υ.α..
στ. Με κ.υ.α., επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης της Εταιρείας από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ή από τον τακτικό προϋπολογισµό.
ζ. Σε κάθε περίπτωση, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων µε τις
προβλεπόµενες εξαιρέσεις.
η. Προβλέπεται η διατήρηση διοικητικής και επιχειρησιακής αυτονοµίας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας σε
σχέση µε την Εταιρεία όσον αφορά στα διαστηµικά προγράµµατα και εφαρµογές που εξυπηρετούν την εθνική άµυνα.
(άρθρο 18)
2. Προσδιορίζονται τα όργανα της Εταιρείας [Γενική
Συνέλευση, επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.)]. Έως τη συγκρότηση, οργάνωση και στελέχωση της Εταιρείας, µε το απαραίτητο προσωπικό, εντός της τασσόµενης προθεσµίας, τα µέλη του πρώτου Δ.Σ. διορίζονται µε
απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.
α. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο
της Εταιρείας, το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα.
β. Όργανα Διοίκησης της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.. αποτελούν το
Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύµβουλος, οι αρµοδιότητες των οποίων, καθώς και λοιπά συναφή θέµατα εξειδικεύονται από το καταστατικό της Εταιρείας.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. της Εταιρείας να
αναθέτει, µε απόφασή του, το χειρισµό ιδιαίτερων ζητηµάτων σε εξειδικευµένους στον τοµέα του διαστήµατος
επιστήµονες, οι οποίοι δεν ανήκουν στο τακτικό προσωπικό της Εταιρείας. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται
και η αµοιβή αυτών.
δ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο πρόσληψης, τα απαιτούµενα προσόντα, τη διαδικασία επιλογής,
τα ασυµβίβαστα και τις αρµοδιότητες του Προέδρου και
του Διευθύνοντος Συµβούλου, καθώς και των µελών του
Δ.Σ..
(άρθρο 19)
3.α. Με τους κανονισµούς, που καταρτίζονται από το
Δ.Σ. της Εταιρείας ρυθµίζονται θέµατα εσωτερικής λειτουργίας, ασφάλειας και διαβάθµισης προσωπικού, προστασίας προσωπικών δεδοµένων και απόρρητων πληροφοριών, καθώς και ελέγχου της Εταιρείας.
- Καθορίζονται, επίσης µε απόφαση του Δ.Σ., οι όροι
και οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων,
ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και προµηθειών προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών, αγορών
ακινήτων και λοιπών εµπράγµατων δικαιωµάτων, µισθώσεων ακινήτων και λοιπών ενοχικών δικαιωµάτων σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.
β. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την οργάνωση, λειτουργία,
διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των υπηρεσιών της Εταιρείας, τον αριθµό των θέσεων προσωπικού, ειδικών επιστηµόνων, νοµικών συµβούλων και συνεργατών, τα
προσόντα και τους όρους πρόσληψης και εργασίας, τη
βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη του προσωπικού,
την αξιολόγηση των διευθυντικών στελεχών, πειθαρχικά
θέµατα του προσωπικού κ.λπ..
(άρθρο 20)
4.α. Το προσωπικό της Εταιρείας προσλαµβάνεται µε
σύµβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ., µε σύµβαση έµµισθης εντολής ή µε σύµβαση έργου.
- Η ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε., µπορεί να προσλαµβάνει, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, έως δέκα (10) ειδι-
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κούς επιστήµονες, για την εκπλήρωση των σκοπών της,
κατ΄ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13
παρ. 6 του ν. 3429/2005.
β. Ειδικά, κατά την έναρξη λειτουργίας της ΕΛ.Δ.Ο.
Α.Ε. επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία έως έξι (6)
στελεχών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης (µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.). Οι άµεσες και επείγουσες ανάγκες της Εταιρείας µπορεί να καλυφθούν προσωρινά και µε µετακίνηση ή παράλληλη άσκηση καθηκόντων υφιστάµενου εξειδικευµένου προσωπικού του ως άνω Υπουργείου, που
πραγµατοποιείται µε υπουργική απόφαση, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. Με την εν λόγω απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι εργασίας που διέπουν την προσωρινή άσκηση καθηκόντων του προσωπικού αυτού.
γ. Επιτρέπεται, επίσης, για την κάλυψη των αναγκών
της Εταιρείας, η απόσπαση προσωπικού από το Δηµόσιο,
από νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, από ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, Ν.Π.Ι.Δ..,
υπηρεσίες και φορείς εποπτευοµένους από το Δηµόσιο,
σύµφωνα µε τον ν. 4440/2016 (Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας).
(άρθρο 21)
5.α. Η ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε. απολαµβάνει όλων των διοικητικών, οικονοµικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονοµικού δικαίου προνοµίων και ατελειών.
β. Η Εταιρεία απαλλάσσεται, από την καταβολή δασµών, άµεσων ή έµµεσων φόρων, πλην ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και
του Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων, εισφορών υπέρ τρίτων
και τελών για τον εισαγόµενο εξοπλισµό.
γ. Απαλλάσσεται, επίσης, από κάθε φόρο, εκτός του
Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και των Φόρων Μεταβίβασης Ακινήτων, δωρεών και κληρονοµιών, καθώς και
από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου
ή Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών οργανισµών ή τρίτων, για
κάθε πράξη ή συµφωνία σχετικά µε τη µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού και κάθε εµπράγµατου
δικαιώµατος προς την Εταιρεία ή από την Εταιρεία προς
θυγατρικές της, καθώς και για τη µεταγραφή των πράξεων ή συµφωνιών αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή
κτηµατολογικά γραφεία.
- Ειδικά για το φόρο εισοδήµατος η Εταιρεία απαλλάσσεται αυτού, µε εξαίρεση το εισόδηµα που αποκτά από
κεφάλαιο και υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου.
- Σε κάθε περίπτωση, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων µε τις προβλεπόµενες εξαιρέσεις.
(άρθρο 22)
6.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εκκαθάριση
της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε., σε περίπτωση λύσης αυτής, ειδικότερα
δε ζητήµατα σχετικά µε το προσωπικό και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας καθορίζονται µε κ.υ.α..
β. Ορίζονται οι υποχρεώσεις δηµοσιότητας και διαφάνειας για την ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε., ο διαχειριστικός και οικονοµικός έλεγχος της οποίας ασκούνται σύµφωνα µε το καταστατικό και την κείµενη νοµοθεσία.
(άρθρα 23, 24)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τα ταχυδροµεία και λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
1.α. Επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες του Υπουρ-

γού Υποδοµών και Μεταφορών ιδίως σχετικά µε τον καθορισµό και τη χρηµατοδότηση δράσεων που αφορούν
στην παροχή υλικοτεχνικής υποδοµής, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και υπηρεσιών και εφαρµογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους φορείς του εν γένει Δηµόσιου
Τοµέα για την εκπλήρωση των δηµόσιων σκοπών τους
στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών.
β. Προβλέπεται η συγκρότηση, µε υπουργική απόφαση, Συµβουλίου Διαστηµικής Πολιτικής, το οποίο παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες για θέµατα που εντάσσονται στο πεδίο του Διαστήµατος και στη χάραξη της εθνικής διαστηµικής πολιτικής.
- Ρυθµίζονται θέµατα συγκρότησης και σύνθεσης των
µελών του Συµβουλίου, γραµµατειακής υποστήριξης και
λειτουργίας αυτού.
- Παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής στο Συµβούλιο
και εκπροσώπων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), των Πανεπιστηµίων,
της ελληνικής διαστηµικής βιοµηχανίας, καθώς και επιστηµόνων και εκπροσώπων φορέων που σχετίζονται µε
τον διαστηµικό τοµέα, κατά περίπτωση.
γ. Ορίζεται ότι, η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει µε απόφασή της
τον αριθµό των φοιτητών που µπορεί να απασχολεί, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δέκα (10). Με
την ίδια απόφαση, ορίζεται η χρονική διάρκεια της απασχόλησης αυτών, η οποία συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
παρατάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, καθώς και το ύψος της αµοιβής των φοιτητών, η οποία επιβαρύνει την Ε.Ε.Τ.Τ. και δεν µπορεί να υπερβαίνει την προβλεπόµενη από την εκάστοτε κείµενη σχετική νοµοθεσία ανώτατη αµοιβή για πρακτική άσκηση φοιτητών στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα.
δ. Διευρύνονται οι κατηγορίες των δαπανών της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
(Γ.Γ.Τ.Τ.), για τις οποίες µπορεί να διατίθεται το υπόλοιπο ποσοστό του θετικού οικονοµικού αποτελέσµατος
της ετήσιας οικονοµικής διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Τ., που
παραµένει σε αυτή µετά την αφαίρεση του ποσοστού
που αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
ε. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων συνδροµητών
συνδέσεων προπληρωµένου χρόνου οµιλίας, εφόσον
πρόκειται για τον ίδιο ταυτοποιηµένο συνδροµητή, επιτρέπεται εφεξής διαζευκτικά και η ενεργοποίηση έως
και είκοσι (20) καρτών ταυτότητας συνδροµητή (SIM,
USIM ή άλλη αντίστοιχη) προπληρωµένου χρόνου οµιλίας από έναν και µόνο πάροχο της εγχώριας αγοράς,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα.
στ. Η ισχύς των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας,
όσον αφορά στη διενέργεια ελέγχων από την Ε.Ε.Τ.Τ.
για την τήρηση της υποχρέωσης ταυτοποίησης των συνδροµητών, καθώς και την επιβολή των προβλεπόµενων
κυρώσεων στους υπαίτιους παραβάσεων, αρχίζει από
1.6.2018, µε δυνατότητα παράτασης αυτής, µε υπουργική απόφαση.
(άρθρο 25)
2. Προβλέπεται ότι:
α. ο τύπος των ειδικών µηχανηµάτων διενέργειας ελέγχου του περιεχοµένου των προς αποστολή µε ταχυδροµείο αντικειµένων, η σχετική διαδικασία και λοιπά
συναφή θέµατα θα καθορίζονται εφεξής µε κ.υ.α., µετά
από γνώµη της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (Σήµερα, καθορίζονται µε υπουργική απόφαση ύστερα από γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ.)
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β. Με την κοινή υπουργική απόφαση, µε την οποία καθορίζεται ο τρόπος επιµερισµού του µέρους του καθαρού κόστους που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας, καθορίζονται, εφεξής και οι επιβαλλόµενες κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης.
(άρθρο 26)
3. Ορίζεται ότι, οι δαπάνες συµµετοχής των τέκνων ηλικίας 4-16 ετών του προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης σε
παιδικές κατασκηνώσεις στην Ελλάδα, κατά τη θερινή
περίοδο εκάστου έτους, καλύπτονται από το εν λόγω Υπουργείο.
Με απόφαση του οικείου Υπουργού, καθορίζονται οι
προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία κάλυψης δαπανών αυτών.
(άρθρο 27)
4.α. Προβλέπεται η εκχώρηση, µε κ.υ.α., δορυφορικής
χωρητικότητας στην ΕΡΤ Α.Ε. για την ευρυεκποµπή προγραµµάτων εµπορικού χαρακτήρα, µε εύλογο αντάλλαγµα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.
- Η εκχώρηση, για την ευρυεκποµπή προγραµµάτων µη
εµπορικού χαρακτήρα, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου σκοπού παροχής δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, ιδίως σε αποµακρυσµένες περιοχές
της χώρας, για την ενηµέρωση απόδηµου ελληνισµού
κ.λπ., πραγµατοποιείται µε υπουργική απόφαση και χωρίς αντάλλαγµα.
β. Επιτρέπεται η παραχώρηση, µε υπουργική απόφαση, δικαιωµάτων χρήσης ή εκµετάλλευσης επί διαστηµικών πόρων και αντικειµένων του Ελληνικού Δηµοσίου
για δηµόσιους, ερευνητικούς ή πειραµατικούς σκοπούς.
γ. Η καταβολή και διαχείριση κάθε είδους εισφορών ή
συνδροµών της χώρας στα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήµατος αποτελεί, από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, εξ ολοκλήρου αρµοδιότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε την
εγγραφή των σχετικών πιστώσεων για την καταβολή
των εν λόγω εισφορών-συνδροµών στον προϋπολογισµό του Υπουργείου αυτού. Ο συντονισµός, η παρακολούθηση και ο καθορισµός των σχετικών ενεργειών και
δράσεων και κάθε συναφές ζήτηµα αναλαµβάνεται από
τη Γ.Γ.Τ.Τ..
(άρθρο 28)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται, τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής των τέκνων του προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης σε
παιδικές κατασκηνώσεις στην Ελλάδα, κατά τη θερινή
περίοδο κάθε έτους, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά
γεγονότα και από την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.
(άρθρο 27)
2. Δαπάνη, από την κάλυψη του κόστους σχεδιασµού,
ανάπτυξης και υλοποίησης του Εθνικού Μητρώου Διαστηµικών Αντικειµένων, η οποία σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο, ανέρχεται στο ποσό των 60 χιλιάδων ευρώ, περίπου.
(άρθρο 17)
3. Εφάπαξ δαπάνη, ύψους 60 χιλ. ευρώ, από την καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου της συνιστώµενης Εταιρείας ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε., µε αντίστοιχη αύξηση του χαρτοφυλακίου του Ελληνικού Δηµοσίου.
(άρθρο 18 παρ. 5)

4. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την:
α) καταβολή αποζηµίωσης από το ελληνικό Κράτος σε
τρίτο Κράτος ή σε υπηκόους Έλληνες ή αλλοδαπούς, από τυχόν προκληθείσα ζηµία λόγω άσκησης διαστηµικών
δραστηριοτήτων ή εξαιτίας µη αδειοδοτηµένων διαστηµικών δραστηριοτήτων, στην περίπτωση που δεν καταβληθεί από τον εµπλεκόµενο φορέα,
(άρθρα 11 παρ. 3 και 15 παρ. 2)
β) δυνατότητα επιχορήγησης, µέσω Π.Δ.Ε. ή από τον
τακτικό προϋπολογισµό, της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε., µε αντίστοιχη
αύξηση των εσόδων αυτής (άρθρο 18 παρ.10). Η εν λόγω
δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την
έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.
5. Απώλεια δηµοσίων εσόδων, από τις προτεινόµενες
φοροαπαλλαγές της συνιστώµενης Εταιρείας ΕΛ.Δ.Ο.
Α.Ε..
(άρθρο 22)
6. Αύξηση εσόδων από την:
α) είσπραξη παραβόλου ύψους 6 χιλιάδων ευρώ ανά
αίτηση, για τη χορήγηση άδειας διαστηµικής δραστηριότητας,
(άρθρο 5 παρ.1)
β) απόδοση υπέρ του τακτικού προϋπολογισµού µέρους του θετικού αποτελέσµατος της οικονοµικής διαχείρισης κάθε χρήσης της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε., το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την
έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης καθορισµού του αποδιδόµενου ποσοστού,
(άρθρο 18 παρ. 9)
γ) είσπραξη ανταλλάγµατος από την εκχώρηση δορυφορικής χωρητικότητας στην ΕΡΤ Α.Ε. (φορέας Γενικής
Κυβέρνησης), για την ευρυεκποµπή προγραµµάτων εµπορικού χαρακτήρα, µε αντίστοιχη επιβάρυνση της ΕΡΤ
Α.Ε..
(άρθρο 28 παρ. 1)
7. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από την είσπραξη:
α) αποζηµίωσης, σε περίπτωση που οριστεί το Ελληνικό Κράτος συνδικαιούχος σε τυχόν οφειλόµενη ασφαλιστική αποζηµίωση ή σε οποιαδήποτε άλλη εγγύηση,
(άρθρο 11 παρ. 5)
β) τυχόν επιβαλλόµενων προστίµων σε όποιον κοινοποιεί εσφαλµένες ή αναληθείς πληροφορίες για τις διαστηµικές δραστηριότητες.
(άρθρο 15 παρ. 3)
Το ύψος των εν λόγω εσόδων εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά (αριθµός και είδος παραβάσεων, ύψος
χρηµατικών προστίµων κ.λπ.).
ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών του ΤΑΧΔΙΚ, του ΕΦΚΑ και του Μετοχικού Ταµείου Στρατού (Ν.Π.Δ.Δ. – Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από την είσπραξη τυχόν
επιβαλλόµενων προστίµων και τη µετατροπή ποινών φυλάκισης σε χρηµατικές, για παραβάσεις των διατάξεων
σχετικά µε τη διεξαγωγή διαστηµικών δραστηριοτήτων
χωρίς άδεια (άρθρο 15 παρ. 1). Το ύψος των εν λόγω εσόδων εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά (αριθµός
και είδος παραβάσεων, ύψος χρηµατικών ποινών κ.λπ.).
ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ., Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή – Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από την είσπραξη τυχόν
επιβαλλόµενων προστίµων στους φορείς παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
στις διατάξεις σχετικά µε τη διαδικασία επιµερισµού του
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µέρους του καθαρού κόστους της παροχής της καθολικής υπηρεσίας που επιβαρύνει τους εν λόγω φορείς.
(άρθρο 26 παρ. 2)
IV. Από τη σύσταση της Εταιρείας ΕΛ.Δ.Ο. ΑΕ. προκαλείται δαπάνη από την οργάνωση και εν γένει λειτουργία
αυτής, η οποία θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό της Εταιρείας, µε δυνατότητα επιχορήγησής της από το
Π.Δ.Ε. ή τον τακτικό προϋπολογισµό. Στην περίπτωση δε
που αυτή ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, η σχετική δαπάνη θα επηρεάσει το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα της Γενικής Κυβέρνησης.
Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2017
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων – Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού
Οργανισµού και λοιπές διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου,
προκαλούνται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής των τέκνων του προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης σε
παιδικές κατασκηνώσεις στην Ελλάδα, κατά τη θερινή
περίοδο κάθε έτους, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά
γεγονότα και από την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.
(άρθρο 27)

2. Δαπάνη, από την κάλυψη του κόστους σχεδιασµού,
ανάπτυξης και υλοποίησης του Εθνικού Μητρώου Διαστηµικών Αντικειµένων, η οποία σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο, ανέρχεται στο ποσό των 60 χιλιάδων ευρώ, περίπου.
(άρθρο 17)
3. Εφάπαξ δαπάνη, ύψους 60 χιλιάδων ευρώ, από την
καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου της συνιστώµενης
Εταιρείας ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε..
(άρθρο 18 παρ. 5)
4. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την:
α) καταβολή αποζηµίωσης από το ελληνικό Κράτος σε
τρίτο Κράτος ή σε υπηκόους Έλληνες ή αλλοδαπούς, από τυχόν προκληθείσα ζηµία λόγω άσκησης διαστηµικών
δραστηριοτήτων ή εξαιτίας µη αδειοδοτηµένων διαστηµικών δραστηριοτήτων, στην περίπτωση που δεν καταβληθεί από τον εµπλεκόµενο φορέα,
(άρθρα 11 παρ. 3 και 15 παρ. 2)
β) δυνατότητα επιχορήγησης, µέσω Π.Δ.Ε. ή από τον
τακτικό προϋπολογισµό, της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε., µε αντίστοιχη
αύξηση των εσόδων αυτής (άρθρο 18 παρ. 10). Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από
την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
5. Απώλεια δηµοσίων εσόδων, από τις προτεινόµενες
φοροαπαλλαγές της συνιστώµενης Εταιρείας ΕΛ.Δ.Ο.
Α.Ε., η οποία θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
(άρθρο 22)
Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ν. Παππάς
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