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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης(Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Κώδικας
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
ΓΕΝΙΚΑ
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου έχει στόχο τη σύνταξη ενός μοναδικού, ενιαίου νομοθετικού
κειμένου με αντικείμενο τη ρύθμιση θεμάτων ψηφιακής διακυβέρνησης στον δημόσιο
τομέα. Στο νομοσχέδιο συγκεντρώνονται και επικαιροποιούνται πάνω από 120 διατάξεις από
διάσπαρτα νομοθετήματα τουλάχιστον 15 ετών, ενώ προστίθενται και νέες διατάξεις
προκειμένου να συγκροτηθεί η απαραίτητη θεσμική και νομοθετική βάση πάνω στην οποία
θα εξελιχθεί το Ψηφιακό Κράτος την επόμενη δεκαετία. Το σχέδιο νόμου, μέσα από τις
ρυθμίσεις του, επιδιώκει: (α) να εξυπηρετήσει τους στόχους της καλής νομοθέτησης, όπως
έχουν τεθεί στον ν. 4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος προκειμένου τόσο οι πολίτες και οι
επιχειρήσεις όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι να μην χρειάζεται να ανατρέχουν σε μια
πανσπερμία διατάξεων και (β) να εξοπλίσει το Κράτος, προκειμένου αυτό να είναι σε θέση
να προσαρμόζεται στις ταχέως εξελισσόμενες και πολλές φορές φαινομενικά
αντικρουόμενες, τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις και να αποτελέσει επιταχυντή των
εξελίξεων αυτών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, προστατεύοντας
παράλληλα το δημόσιο συμφέρον. Με τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος
συνιστά το πλαίσιο εμβάθυνσης και ανάπτυξης της ψηφιακής διακυβέρνησης, επιδιώκεται η
δημιουργία των θεσµικών προϋποθέσεων για την επικοινωνία και συναλλαγή των πολιτών
και των επιχειρήσεων µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρήση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, η αναδιοργάνωση των εσωτερικών λειτουργιών και
διαδικασιών των φορέων του δηµόσιου τοµέα επί τη βάσει της πλήρους αξιοποίησης των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η ευχερέστερη άσκηση των δικαιωµάτων και
εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων έναντι των
φορέων του δηµόσιου τοµέα, η άρση κανονιστικών εµποδίων για την ταχεία,
αποτελεσµατική και απομακρυσμένη πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες και πληροφορίες,
όπως επίσης η εµπέδωση της εµπιστοσύνης και της διαφάνειας µε την επέκταση των
ψηφιακών εφαρµογών.
Το κανονιστικό πλαίσιο της ψηφιακής διακυβέρνησης θα επιταχύνει και θα επεκτείνει τη
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) τόσο στο πλαίσιο των φορέων του
δηµόσιου τοµέα, βελτιώνοντας, εκλογικεύοντας και οργανώνοντας καλύτερα τη λειτουργία
τους από την πλευρά των πολιτών και των επιχειρήσεων. Τα τεχνολογικά µέσα και οι
θεσµικές ευχέρειες που τίθενται στη διάθεση των ατόµων και των επιχειρήσεων αλλά και
των φορέων του δηµόσιου τοµέα µειώνουν τις απαιτήσεις αυτοπρόσωπης παρουσίας για τη
διεκπεραίωση µιας υπόθεσης και ελαχιστοποιούν τον απαραίτητο χρόνο για την
ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών. Μειώνονται ταυτόχρονα οι πιθανότητες
εµφάνισης φαινοµένων παράνοµης συναλλαγής και διαφθοράς,καθώς όχι µόνο
αποπροσωποποιείται η παροχή της δηµόσιας υπηρεσίας, αλλά και καταγράφονται
αναλυτικά οι διαδικασίες διεκπεραίωσης, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της ποιότητας και
της νοµιµότητάς τους. Με τις ρυθµίσεις του παρόντος σχεδίου νόµου επιτυγχάνεται
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περαιτέρω η µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για πολίτες και επιχειρήσεις. Το
προτεινόµενο σχέδιο νόµου προβλέπει και ρυθµίζει, επίσης, την ηλεκτρονική επικοινωνία
και συναλλαγή µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα. Η προαγωγή της ηλεκτρονικής
επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων αποσκοπεί στη µείωση του λειτουργικού κόστους
των φορέων του δηµόσιου τοµέα (διακίνηση έγχαρτων εγγράφων, κόστος αναπαραγωγής
εγγράφων κ.λπ.). Η άµεση ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ των χειριστών µιας διοικητικής
διαδικασίας µειώνει τον απαιτούµενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας,
απελευθερώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο πόρους για τη δηµόσια διοίκηση. Οι ρυθµίσεις του
σχεδίου νόµου εδραιώνουν και ενισχύουν τα δικαιώµατα των προσώπων, καθώς καθίσταται
δυνατή η άσκηση δικαιωµάτων, όπως το δικαίωµα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα ή και
η αξιοποίηση ευχερειών και µε ηλεκτρονικά µέσα. Η ίδια η εξυπηρέτηση των αναγκών των
προσώπων και των επιχειρήσεων µε ταχύτητα, αποτελεσµατικότητα, ποιότητα και χωρίς
περιττά κόστη συνιστά δικαίωµα των προσώπων σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Στο
πλαίσιο αυτό η ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα
κατοχυρώνεται ως δικαίωµα των φυσικών προσώπων. Το σχέδιο νόμου αποτελεί εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που απορρέουν από µία πραγµατικά πρωτοποριακή ρύθµιση που είχε
συµπεριληφθεί στη συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 και συγκεκριμένα τη συνταγµατική
επιταγή του άρθρου 5Α που όχι µόνο κατοχυρώνει το δικαίωµα της πληροφόρησης, αλλά
και την υποχρέωση του Κράτους να διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες που
διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και την παραγωγή, ανταλλαγή και διάδοσή τους. Όπως
προκύπτει από το εύρος του πεδίου εφαρµογής του παρόντος στο σύνολο, ουσιαστικά, της
δράσης των φορέων του δηµόσιου τοµέα, σκοπός του νοµοθέτη είναι η εισαγωγή θεσµικού
πλαισίου, µε την ισχύ και εφαρµογή του οποίου αφενός µεν θα διασφαλίζεται η απαιτούµενη
ασφάλεια δικαίου, αφετέρου δε θα διευκολύνεται και θεσµικά η προώθηση της ψηφιακής
διακυβέρνησης µε τη θέσπιση ρυθµίσεων που αποκρίνονται τόσο στην απαίτηση για
τεχνολογική ουδετερότητα, όσο και στη γενικότερη αναδιαµόρφωση διαδικασιών που
συνεπάγεται η αναγνώριση του δικαιώµατος ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής
φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων µε φορείς του δηµόσιου τοµέα.
Ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί το αναγκαίο συμπλήρωμα του Επιτελικού
Κράτους, καθώς μετά από τη θεσμική θωράκιση της Ελληνικής Δημοκρατίας που έγινε με τον
ν. 4622/2019, πλέον τίθενται οι βάσεις για την τεχνολογική εξέλιξή της με βιώσιμο τρόπο.
Τέλος, ο νέος Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα,
καθώς πέραν των αμιγώς αναπτυξιακών διατάξεων (π.χ. ανοικτά δεδομένα, cloud first policy,
ηλεκτρονικές επικοινωνίες), η απελευθέρωση των τεχνολογικών δυνατοτήτων της δημόσιας
διοίκησης μειώνει τα διοικητικά βάρη προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και ενισχύει την
οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη της χώρας.
Το πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου για δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών περιλαμβάνει τέσσερις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002 (L 108), δηλαδή τις: (α) 2002/19/ΕΚ σχετικά με
την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με
τη διασύνδεσή τους, (β) 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (γ) 2002/21/EK σχετικά με το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και (δ) 2002/22/EK για την καθολική
υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, καθώς και την Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών
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επικοινωνιών (L 201). Η λειτουργία των πέντε αυτών Οδηγιών υπόκειται σε τακτική
επανεξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό ιδίως να καθοριστεί κατά πόσο
υπάρχει ανάγκη τροποποίησης μέσα από το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων και των
εξελίξεων στην αγορά.
Περαιτέρω, στην Ανακοίνωσή της, την 6η Μαΐου 2015, για τον καθορισμό της «Στρατηγικής
για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι
η αναθεώρηση του πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες θα έδινε έμφαση σε μέτρα που
αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής
ταχύτητας, προσφέρουν πιο συνεπή προσέγγιση της εσωτερικής αγοράς, όσον αφορά την
πολιτική και τη διαχείριση του ραδιοφάσματος, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για γνήσια
εσωτερική αγορά με την αντιμετώπιση του κατακερματισμού των κανονιστικών ρυθμίσεων,
διασφαλίζουν αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, ισότιμους όρους
ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της αγοράς και συνεπή εφαρμογή των κανόνων,
καθώς επίσης παρέχουν πιο αποτελεσματικό ρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο.
Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (L
321) αποτελεί μέρος του ελέγχου «καταλληλότητας του ρυθμιστικού πλαισίου» (REFIT) για
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το πεδίο εφαρμογής του οποίου
περιλαμβάνει τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 2002/22/ΕΚ και τον
Κανονισμό (ΕΚ) 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(BEREC) και της Υπηρεσίας (L 337). Οι οδηγίες αυτές έχουν τροποποιηθεί. Το προτεινόμενο
σχέδιο νόμου έχει στόχο τη σύνταξη ενός μοναδικού, ενιαίου νομοθετικού κειμένου με
αντικείμενο τη ρύθμιση θεμάτων ψηφιακής διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα. Στο
νομοσχέδιο συγκεντρώνονται και επικαιροποιούνται πάνω από 120 διατάξεις από
διάσπαρτα νομοθετήματα τουλάχιστον 15 ετών, ενώ προστίθενται και νέες διατάξεις
προκειμένου να συγκροτηθεί η απαραίτητη θεσμική και νομοθετική βάση πάνω στην οποία
θα εξελιχθεί το Ψηφιακό Κράτος την επόμενη δεκαετία. Το σχέδιο νόμου, μέσα από τις
ρυθμίσεις του, επιδιώκει: (α) να εξυπηρετήσει τους στόχους της καλής νομοθέτησης, όπως
έχουν τεθεί στον ν. 4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος προκειμένου τόσο οι πολίτες και οι
επιχειρήσεις όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι να μην χρειάζεται να ανατρέχουν σε μια
πανσπερμία διατάξεων και (β) να εξοπλίσει το Κράτος, προκειμένου αυτό να είναι σε θέση
να προσαρμόζεται στις ταχέως εξελισσόμενες και πολλές φορές φαινομενικά
αντικρουόμενες, τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις και να αποτελέσει επιταχυντή των
εξελίξεων αυτών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, προστατεύοντας
παράλληλα το δημόσιο συμφέρον. Με τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος
συνιστά το πλαίσιο εμβάθυνσης και ανάπτυξης της ψηφιακής διακυβέρνησης, επιδιώκεται η
δηµιουργία των θεσµικών προϋποθέσεων για την επικοινωνία και συναλλαγή των πολιτών
και των επιχειρήσεων µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε χρήση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, η αναδιοργάνωση των εσωτερικών λειτουργιών και
διαδικασιών των φορέων του δηµόσιου τοµέα επί τη βάσει της πλήρους αξιοποίησης των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η ευχερέστερη άσκηση των δικαιωµάτων και
εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων έναντι των
φορέων του δηµόσιου τοµέα, η άρση κανονιστικών εµποδίων για την ταχεία,
αποτελεσµατική και απομακρυσμένη πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες και πληροφορίες,
όπως επίσης η εµπέδωση της εµπιστοσύνης και της διαφάνειας µε την επέκταση των
ψηφιακών εφαρµογών.
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Το κανονιστικό πλαίσιο της ψηφιακής διακυβέρνησης θα επιταχύνει και θα επεκτείνει τη
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) τόσο στο πλαίσιο των φορέων του
δηµόσιου τοµέα, βελτιώνοντας, εκλογικεύοντας και οργανώνοντας καλύτερα τη λειτουργία
τους από την πλευρά των πολιτών και των επιχειρήσεων. Τα τεχνολογικά µέσα και οι
θεσµικές ευχέρειες που τίθενται στη διάθεση των ατόµων και των επιχειρήσεων αλλά και
των φορέων του δηµόσιου τοµέα µειώνουν τις απαιτήσεις αυτοπρόσωπης παρουσίας για τη
διεκπεραίωση µιας υπόθεσης και ελαχιστοποιούν τον απαραίτητο χρόνο για την
ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών. Μειώνονται ταυτόχρονα οι πιθανότητες
εµφάνισης φαινοµένων παράνοµης συναλλαγής και διαφθοράς, καθώς όχι µόνο
αποπροσωποποιείται η παροχή της δηµόσιας υπηρεσίας, αλλά και καταγράφονται
αναλυτικά οι διαδικασίες διεκπεραίωσης, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της ποιότητας και
της νοµιµότητάς τους. Με τις ρυθµίσεις του παρόντος σχεδίου νόµου επιτυγχάνεται
περαιτέρω η µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για πολίτες και επιχειρήσεις. Το
προτεινόµενο σχέδιο νόµου προβλέπει και ρυθµίζει, επίσης, την ηλεκτρονική επικοινωνία
και συναλλαγή µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα. Η προαγωγή της ηλεκτρονικής
επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων αποσκοπεί στη µείωση του λειτουργικού κόστους
των φορέων του δηµόσιου τοµέα (διακίνηση έγχαρτων εγγράφων, κόστος αναπαραγωγής
εγγράφων κ.λπ.). Η άµεση ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ των χειριστών µιας διοικητικής
διαδικασίας µειώνει τον απαιτούµενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας,
απελευθερώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πόρους για τη δηµόσια διοίκηση. Οι ρυθµίσεις του
σχεδίου νόµου εδραιώνουν και ενισχύουν τα δικαιώµατα των προσώπων, καθώς καθίσταται
δυνατή η άσκηση δικαιωµάτων, όπως το δικαίωµα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα ή και
η αξιοποίηση ευχερειών και µε ηλεκτρονικά µέσα. Η ίδια η εξυπηρέτηση των αναγκών των
προσώπων και των επιχειρήσεων µε ταχύτητα, αποτελεσµατικότητα, ποιότητα και χωρίς
περιττά κόστη συνιστά δικαίωµα των προσώπων σε ένα σύγχρονο Κράτος δικαίου. Στο
πλαίσιο αυτό η ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα
κατοχυρώνεται ως δικαίωµα των φυσικών προσώπων. Το σχέδιο νόμου αποτελεί εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που απορρέουν από µία πραγµατικά πρωτοποριακή ρύθµιση που είχε
συµπεριληφθεί στη συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 και συγκεκριμένα τη συνταγµατική
επιταγή του άρθρου 5Α που όχι µόνο κατοχυρώνει το δικαίωµα της πληροφόρησης, αλλά
και την υποχρέωση του Κράτους να διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες που
διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και την παραγωγή, ανταλλαγή και διάδοσή τους. Όπως
προκύπτει από το εύρος του πεδίου εφαρµογής του παρόντος στο σύνολο, ουσιαστικά, της
δράσης των φορέων του δηµόσιου τοµέα, σκοπός του νοµοθέτη είναι η εισαγωγή θεσµικού
πλαισίου, µε την ισχύ και εφαρµογή του οποίου αφενός µεν θα διασφαλίζεται η απαιτούµενη
ασφάλεια δικαίου, αφετέρου δε θα διευκολύνεται και θεσµικά η προώθηση της ψηφιακής
διακυβέρνησης µε τη θέσπιση ρυθµίσεων που αποκρίνονται τόσο στην απαίτηση για
τεχνολογική ουδετερότητα, όσο και στη γενικότερη αναδιαµόρφωση διαδικασιών που
συνεπάγεται η αναγνώριση του δικαιώµατος ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής
φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων µε φορείς του δηµόσιου τοµέα.
Ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί το αναγκαίο συμπλήρωμα του Επιτελικού
Κράτους, καθώς μετά από τη θεσμική θωράκιση της Ελληνικής Δημοκρατίας που έγινε με τον
ν. 4622/2019, πλέον τίθενται οι βάσεις για την τεχνολογική εξέλιξή της με βιώσιμο τρόπο.
Τέλος, ο νέος Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα,
καθώς πέραν των αμιγώς αναπτυξιακών διατάξεων (π.χ. ανοικτά δεδομένα, cloud first policy,
ηλεκτρονικές επικοινωνίες), η απελευθέρωση των τεχνολογικών δυνατοτήτων της δημόσιας
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διοίκησης μειώνει τα διοικητικά βάρη προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και ενισχύει την
οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη της χώρας.
Το πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου για δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών περιλαμβάνει τέσσερις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002 (L 108), δηλαδή τις: (α) 2002/19/ΕΚ σχετικά με
την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με
τη διασύνδεσή τους, (β) 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (γ) 2002/21/EK σχετικά με το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και (δ) 2002/22/EK για την καθολική
υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, καθώς και την Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (L 201). Η λειτουργία των πέντε αυτών Οδηγιών υπόκειται σε τακτική
επανεξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό ιδίως να καθοριστεί κατά πόσο
υπάρχει ανάγκη τροποποίησης μέσα από το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων και των
εξελίξεων στην αγορά.
Περαιτέρω, στην Ανακοίνωσή της, την 6η Μαΐου 2015, για τον καθορισμό της «Στρατηγικής
για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι
η αναθεώρηση του πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες θα έδινε έμφαση σε μέτρα που
αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής
ταχύτητας, προσφέρουν πιο συνεπή προσέγγιση της εσωτερικής αγοράς, όσον αφορά την
πολιτική και τη διαχείριση του ραδιοφάσματος, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για γνήσια
εσωτερική αγορά με την αντιμετώπιση του κατακερματισμού των κανονιστικών ρυθμίσεων,
διασφαλίζουν αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, ισότιμους όρους
ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της αγοράς και συνεπή εφαρμογή των κανόνων,
καθώς επίσης παρέχουν πιο αποτελεσματικό ρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο.
Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (L
321) αποτελεί μέρος του ελέγχου «καταλληλότητας του ρυθμιστικού πλαισίου» (REFIT) για
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το πεδίο εφαρμογής του οποίου
περιλαμβάνει τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 2002/22/ΕΚ και τον
Κανονισμό (ΕΚ) 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(BEREC) και της Υπηρεσίας (L 337). Οι Οδηγίες αυτές έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς και με
την ευκαιρία περαιτέρω τροποποιήσεων, κρίθηκε από τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ότι θα πρέπει να αναδιατυπωθούν για λόγους σαφήνειας.
Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 δημιουργεί νομικό πλαίσιο για την εξασφάλιση της ελευθερίας
παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μόνο υπό τους όρους που
καθορίζονται σε αυτή και τους τυχόν περιορισμούς που συνάδουν προς την παρ. 1 του
άρθρου 52 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ιδίως τα μέτρα
που αφορούν τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία και προς την παρ.
1 του άρθρου 52 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα, η σύγκλιση στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, των μέσων επικοινωνίας και
της τεχνολογίας των πληροφοριών σημαίνει ότι όλα τα δίκτυα και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών θα πρέπει να διέπονται, κατά το δυνατό, από ενιαίο ευρωπαϊκό κώδικα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που έχει θεσπιστεί μέσω ενιαίας Οδηγίας, με εξαίρεση τα
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ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται καλύτερα με άμεσα εφαρμοστέους κανόνες που
έχουν θεσπιστεί μέσω κανονισμών. Είναι δε απαραίτητο να διαχωρίζεται η ρύθμιση των
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τη ρύθμιση του περιεχομένου. Ως
εκ τούτου, η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 δεν καλύπτει το περιεχόμενο υπηρεσιών που
παρέχονται μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως το ραδιοτηλεοπτικά εκπεμπόμενο περιεχόμενο.
Β. Οι προαναφερθείσες Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 2002/22/ΕΚ είχαν
ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τον ν. 3431/2006, οι δε τροποποιητικές αυτών Οδηγίες
2009/136/ΕΚ (L 337) και 2009/140/ΕΚ (L 337) ενσωματώθηκαν με τον ν. 4070/2012.
Ο παρών «Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την
Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Κώδικα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και αντικαθιστά το μεγαλύτερο μέρος του ν. 4070/2012,
διατηρώντας ή τροποποιώντας παράλληλα διατάξεις του νόμου αυτού που αφορούν σε
εθνικές ρυθμίσεις και που δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις της Οδηγίας.
Ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εκσυγχρονίζει το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο
θεσπίζοντας σαφείς και ενιαίους κανόνες με τους ακόλουθους στόχους: (α) προώθηση των
επενδύσεων στα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, (β) τόνωση του ανταγωνισμού και την
ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και (γ) προστασία των τελικών χρηστών καταναλωτών, ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μπορούν να απολαμβάνουν υψηλής
ποιότητας συνδεσιμότητα και αυξημένη επιλογή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, σε
ανταγωνιστικές τιμές.
Ο παρών νόμος θεσπίζει εναρμονισμένο πλαίσιο κανόνων για:
(α) τη ρύθμιση των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβάνοντας υπόψη
τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς,
(β) τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και των
άλλων αρμόδιων – κατά περίπτωση – αρχών,
(γ) την ενσωμάτωση των επικαιροποιημένων ορισμών της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
επαναλαμβάνοντας, για λειτουργικούς λόγους, τους ορισμούς που ήδη προβλέπονται στο
ελληνικό δίκαιο (ν. 4070/2012).

Επί των άρθρων
Επί του άρθρου 1
Καθορίζεται ο σκοπός του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, που είναι η ολοκληρωμένη
ρύθμιση όλων των θεμάτων που άπτονται της ψηφιακής διακυβέρνησης και ιδίως εκείνων
που σχετίζονται με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από
τους φορείς του δημόσιου τομέα για τις ανάγκες της λειτουργίας τους και την υποστήριξη
της άσκησης των αρμοδιοτήτων και συναλλαγών τους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Επίσης, θεσπίζεται η υποχρέωση της χρήσης των ΤΠΕ από τους φορείς του δημόσιου τομέα
εντός του πλαισίου και για τις ανάγκες της λειτουργίας τους και την υποστήριξη της άσκησης
των αρμοδιοτήτων και συναλλαγών τους με τους πολίτες, καθώς και το δικαίωμα των
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πολιτών και των επιχειρήσεων να συναλλάσσονται με τους φορείς του Δημόσιου Τομέα μέσα
από ΤΠΕ.
Επί του άρθρου 2
Για την απρόσκοπτη εφαρµογή του παρόντος και την αποσαφήνιση εννοιών, των οποίων η
κατανόηση κρίνεται απαραίτητη ιδίως για όλους όσοι καλούνται να εφαρµόσουν τις
ρυθµίσεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, στο άρθρο 2 προσδιορίζονται εννοιολογικά οι
αναγκαίοι ορισµοί που χρησιµοποιούνται στις προτεινόμενες διατάξεις. Η εννοιολογική
απόδοση των ορισµών κρίθηκε αναγκαία λόγω και της φύσεως του ρυθµιστικού
αντικειµένου του σχεδίου νόμου, αλλά και της ανάγκης για χρήση εννοιών και όρων κοινής
αποδοχής που χρησιµοποιούνται σε ενωσιακό επίπεδο στην οικεία ορολογία. Οι ρυθµίσεις
του άρθρου αυτού αποσκοπούν να άρουν τυχόν ερµηνευτικές δυσχέρειες, αλλά και να
προσδώσουν σαφήνεια συµβάλλοντας στην εξοικείωση των εφαρµοστών των ρυθµίσεων
αλλά και των χρηστών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών µε την οικεία ορολογία.
Σκοπίµως έχει επιλεγεί και η συµπερίληψη ορισµών ακόµη και εάν αυτοί περιλαµβάνονται
σε άλλα, ήδη ισχύοντα νοµοθετήµατα (όπως ο Κανονισμός (ΕΕ) 910/2014), καθώς με τον
τρόπο αυτό εξυπηρετείται η καλύτερη κατανόηση και εφαρµογή του σχεδίου νόμου και
διασφαλίζεται η ορθή και σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο εφαρμογή των διατάξεων της
ψηφιακής διακυβέρνησης.
Επί του άρθρου 3
Διατυπώνονται οι γενικές αρχές της ψηφιακής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες
προωθείται η χρηστή διοίκηση, η διαφάνεια προκειμένου να καθίσταται εφικτή η
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή δημοσίων πολιτικών προς όφελος της
χώρας, λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της ισότητας και προσβασιμότητας για όλους τους
πολίτες ανεξαιρέτως και ενθαρρύνεται η πρόσβαση στην πληροφορία του δημόσιου τομέα
και η περαιτέρω χρήση αυτής κατά τα οριζόμενα στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Επίσης, η ψηφιακή διακυβέρνηση προωθεί την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους πολίτες και
τη δημόσια διοίκηση, με την παραγωγή έγκυρων, ακέραιων, και επικαιροποιημένων
ψηφιακών υπηρεσιών, διαδικασιών και δεδομένων, ενώ παράλληλα οφείλει να σέβεται την
αρχή της νομιμότητας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας.

Επί του άρθρου 4
Με το άρθρο 4 προβλέπεται ρητά ότι η πρόσβαση στα έγγραφα, όπως προβλέπεται στις
διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 2690/1999, αφορά και στα ηλεκτρονικά έγγραφα και μπορεί να ασκηθεί και με
χρήση ΤΠΕ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου. Με αυτό τον
τρόπο κατοχυρώνεται νομοθετικά η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά έγγραφα με τους ίδιους
όρους που γίνεται και για τα απλά έγγραφα.
Περαιτέρω, με τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου ενισχύεται το δικαίωµα πρόσβασης στα
έγγραφα, ώστε να περιλαµβάνει κατά τρόπο σαφή και αναµφισβήτητο και την πρόσβαση στα
ηλεκτρονικά έγγραφα, δηµιουργώντας το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο για διασφάλιση των
σχετικών δικαιωµάτων των χρηστών ΤΠΕ µε ταυτόχρονη απόκριση στις απαιτήσεις της
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ψηφιακής διακυβέρνησης. Συναφώς, ενισχύεται η άσκηση του
κατοχυρωµένου δικαιώµατος της παρ. 1 του άρθρου 5Α του Συντάγματος.

συνταγµατικά

Επί του άρθρου 5
Καθιερώνεται ότι η εθνική ψηφιακή στρατηγική αποτυπώνεται, με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία έχει τετραετή
ορίζοντα και επικαιροποιείται ετησίως, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις
τεχνολογικές εξελίξεις. Η ετήσια επικαιροποίηση της Βίβλου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
του Ενοποιημένου Προγράμματος Κυβερνητικής Πολιτικής του ν. 4622/2019 και είναι
δεσμευτική για όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, τους οποίους αφορά. Η Βίβλος
Ψηφιακού Μετασχηματισμού καθορίζει τις βασικές αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις
για το ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας καθώς και τις ειδικότερες αρχές που διέπουν
κάθε οριζόντια ή τομεακή πρωτοβουλία προς τον σκοπό αυτόν και ενσωματώνει την
καταγραφή όλων των σχετικών διαδικασιών και δράσεων με μετρήσιμους στόχους και
αποτελέσματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Επί του άρθρου 6
Όλα τα έργα ΤΠΕ, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, οφείλουν να εναρμονίζονται με τη
Βίβλο ως προς τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της. Για τα έργα ΤΠΕ ανεξαρτήτως πηγής
χρηματοδότησης η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: α) παρέχει βεβαίωση συνάφειας με
τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία υποβολής της πρότασης έργου, β) προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία έργων εντός
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τεχνικού δελτίου. Για
προτάσεις ομοειδών έργων που δύνανται να ενταχθούν σε προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης προς πολλαπλούς δικαιούχους, η βεβαίωση συνάφειας με τη Βίβλο
Ψηφιακού Μετασχηματισμού παρέχεται επί του σχεδίου της πρόσκλησης ενώ η προέγκριση
των τεχνικών δελτίων παρέχεται ως προς το φυσικό αντικείμενο της πρόσκλησης με αναφορά
σε περιοριστικούς κανόνες για τα προς ένταξη έργα. Μετά από την άπρακτη παρέλευση των
ανωτέρω προθεσμιών, τεκμαίρεται ότι έγινε δεκτή η πρόταση έργου.

Επί του άρθρου 7
Συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού (εφεξής Επιτροπή), η οποία
έχει ως αποστολή της το συντονισμό της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού
Μετασχηματισμού για την αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών παρεμβάσεών της στο
σύνολο του δημόσιου τομέα, διατυπώνοντας παράλληλα προτάσεις προς τον Υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επικαιροποίησή της.
Επί του άρθρου 8
Συγκροτείται Εκτελεστικό Δίκτυο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ως εκτελεστικός βραχίονας
της Συντονιστικής Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Το Δίκτυο αποτελείται από τους
Υπεύθυνους Ψηφιακών Δράσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα που παρέχουν υπηρεσίες
πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίοι είναι οι ιεραρχικά ανώτεροι προϊστάμενοι της
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αρμόδιας για ΤΠΕ υπηρεσίας, η οποία έχει την ευθύνη για τα αντικείμενα της πληροφορικής,
επικοινωνιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Επί του άρθρου 9
Σε κάθε Υπουργείο ορίζεται υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία δύναται να έχει
οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο και η οποία έχει ως αποστολή τον συντονισμό όλων των
δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό
φορέων, ανεξαρτήτως εάν στο Υπουργείο υπάρχουν πάνω από μία υπηρεσίες με σχετικές με
τις ΤΠΕ και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αρμοδιότητες. Ως Υπηρεσία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης για τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ορίζεται η
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).
Επί του άρθρου 10
Καθιερώνονται ετήσια βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης για φορείς του δημοσίου τομέα ή
δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά
ή μεμονωμένα, την ανάπτυξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και πρωτοπόρων διαδικασιών
ψηφιοποίησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, ψηφιακής
προσβασιμότητας, ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας,
ψηφιακής βελτίωσης της απόδοσης του δημόσιου τομέα ή ενίσχυσης της δημόσιας
λογοδοσίας και διαφάνειας, βελτίωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της
επιχειρηματικότητας ή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και εν γένει δράσεις.
Επί του άρθρου 11
Με την προτεινόμενη διάταξη καθιερώνεται Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος αποτελεί
στοιχείο για την επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται
με τους φορείς του δημόσιου τομέα. Η επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων
πραγματοποιείται με τον συνδυασμό του Π.Α. και των στοιχείων φυσικής ή ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης. Η χρήση αποκλειστικά και μόνο του Π.Α. δεν συνεπάγεται την ολοκλήρωση
της επαλήθευσης της ταυτότητας του φυσικού προσώπου ούτε την παροχή δημοσίων
υπηρεσιών προς αυτό. Ως εκ τούτου, ο Π.Α. αποτελεί στοιχείο αναγκαίο αλλά όχι επαρκές
για την επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων.
Με την καθιέρωση του προσωπικού αριθμού γίνεται μια μεγάλη τομή στη διαδικασία
απλοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών ταυτοποίησης του κάθε φυσικού
προσώπου. Διευκολύνεται και απλοποιείται έτσι η διαλειτουργικότητα των διαφορετικών
ψηφιακών συστημάτων του δημόσιου τομέα, δεδομένου ότι στο άμεσο μέλλον ο Π.Α. θα
αποτελεί τον μοναδικό αριθμό που θα καλείται να χρησιμοποιεί ο κάθε πολίτης για τη
συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών του με δημόσιους φορείς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
εξαλείφεται το φαινόμενο ένα φυσικό πρόσωπο να εμφανίζεται «με πολλά πρόσωπα» έναντι
του Δημοσίου.
Ο Π.Α. αποτελείται από δώδεκα (12) αλφαριθμητικά στοιχεία, εκ των οποίων τουλάχιστον τα
εννέα (9) τελευταία είναι αριθμητικά, και χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο, ενώ δεν
μεταβάλλεται και απενεργοποιείται με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού
προσώπου. Κριτήρια για την απόδοση Π.Α. είναι είτε τα κριτήρια για τη λήψη Α.Φ.Μ. είτε τα
κριτήρια για τη λήψη Α.Μ.Κ.Α., ο οποίος λαμβάνεται κατά τη γέννηση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Τα εννέα (9) τελευταία αριθμητικά στοιχεία του Π.Α. αποτελούν τον
Α.Φ.Μ. του φυσικού προσώπου.
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Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
τηρείται το Μητρώο Π.Α., το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία
για την επαλήθευση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου, ήτοι όνομα, επώνυμο,
πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας,
Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.. Για την ασφαλή τήρηση του Μητρώου Π.Α. λαμβάνονται από τη
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και ιδίως η κρυπτογράφηση. Η
τήρηση του Π.Α. και η συγκέντρωση των σχετικών αναγνωριστικών σε ένα κεντρικό σημείο,
ήτοι στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η οποία αποτελεί την αρμόδια αρχή για την επιβεβαίωση της
ταυτότητας των πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 84 του παρόντος Κώδικα , με εγγυήσεις και
μέτρα που μετριάζουν κατά πολύ τους κινδύνους, όπως η κρυπτογράφηση του Μητρώου
Π.Α. (βλ. σκέψη 83 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) και η χρήση
εξυπηρετητών (servers) προηγμένης κυβερνοασφάλειας, η τήρηση τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων, καλύπτουν την τήρηση των αρχών της αναλογικότητας και της
αποτελεσματικότητας.
Για την επαλήθευση της ταυτότητας των συναλλασσομένων φυσικών προσώπων, οι φορείς
του δημόσιου τομέα αξιοποιούν διαδικτυακή υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με την οποία γίνεται
η αντιστοίχιση του Π.Α., τον οποίο γνωστοποιεί ο πολίτης στον εκάστοτε φορέα του δημόσιου
τομέα, με τα τηρούμενα στο Μητρώο Π.Α. στοιχεία. Κατά τη χρήση της ανωτέρω
διαδικτυακής υπηρεσίας, δεν γίνεται διασύνδεση των αρχείων του Μητρώου Π.Α. με τα
πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αρχειοθέτησης των φορέων του δημόσιου τομέα
που την αξιοποιούν. Οι φορείς του δημόσιου τομέα που αξιοποιούν την ανωτέρω
διαδικτυακή υπηρεσία λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να μην
τηρείται ούτε να αποθηκεύεται σε αυτούς ο Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.
Επί του άρθρου 12
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ρυθμίζουν τις διαδικασίες έκδοσης, διακίνησης,
πρωτοκόλλησης και αρχειοθέτησης, καθώς και το κύρος και την αποδεικτική ισχύ των
ηλεκτρονικών εγγράφων και των εκτυπώσεών τους.

Επί του άρθρου 13
Στο προτεινόμενο άρθρο 13 προβλέπεται ότι όλες οι διαδικασίες για τη διαχείριση δημόσιων
εγγράφων από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως η σύνταξη, η προώθηση για
υπογραφή, η θέση υπογραφής, η έκδοση, η χρέωση προς ενέργεια εισερχομένων εγγράφων,
η εσωτερική και η εξωτερική διακίνηση, η πρωτοκόλληση, καθώς και η αρχειοθέτησή τους
πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω ΤΠΕ.
Επίσης προβλέπονται οι δυνατοί τρόποι παραγωγής ενός δημόσιου εγγράφου μέσω ΤΠΕ και
τίθενται οι ελάχιστες προϋποθέσεις έκδοσής τους. Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρονικά δημόσια
έγγραφα εκδίδονται σε μία από τις ακόλουθες μορφές: α) ως πρωτότυπα ηλεκτρονικά
έγγραφα, β) ως ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα και γ) ως ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά
αντίγραφα.
Επί του άρθρου 14
Με το άρθρο 14 ρυθμίζονται το κύρος και η αποδεικτική ισχύς των ηλεκτρονικών εγγράφων,
ώστε να εξασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου κατά τη διακίνηση των εγγράφων αυτών στους
φορείς του δημόσιου τομέα, στα Δικαστήρια όλων των βαθμών και στα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες.
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Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για το κύρος και την αποδεικτική ισχύ των εκτυπώσεων των
ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων. Ειδικότερα, τίθεται ο βασικός κανόνας, σύμφωνα με τον
οποίο η εκτύπωση των ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου
χωρίς άλλη διατύπωση ή επικύρωση, εφόσον είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και
η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση που το ηλεκτρονικό δημόσιο
έγγραφο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και εφόσον παρέχεται η
δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου. Σε περίπτωση
που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της κατά το προηγούμενο
εδάφιο, απαιτείται η επικύρωση της εκτύπωσης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή
δικηγόρο. Στην περίπτωση της επικύρωσης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, εντάσσονται
και οι εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών συμβάσεων που υπογράφουν οι φορείς του δημόσιου
τομέα, ως αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς, τις οποίες μπορούν να επικυρώνουν οι
οικονομικές υπηρεσίες ή η γραμματεία των ανωτέρω φορέων.
Επί του άρθρου 15
Με το άρθρο 15 ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης, το κύρος και η αποδεικτική ισχύς των
ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην παρ. 2 για το κύρος και την
αποδεικτική ισχύ των εκτυπώσεων των ιδιωτικών εγγράφων, ώστε να εξασφαλίζονται η
ασφάλεια δικαίου και η άρση ασαφειών του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.
Με το προτεινόμενο άρθρο συμπληρώνεται η κανονιστική εμβέλεια του άρθρου 14 που
αφορά τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα με τη συμπερίληψη της αποδεικτικής ισχύος των
ιδιωτικών ηλεκτρονικών εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς με χρήση
εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή σφραγίδας.
Επί του άρθρου 16
Με το άρθρο 16 ορίζεται ότι ηλεκτρονικό έγγραφο που φέρει απλή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του εκδότη του αποτελεί μηχανική
απεικόνιση, κατά την έννοια του άρθρου 444 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην
περίπτωση που το έγγραφο αποτελεί συστατικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 160 του
Αστικού Κώδικα, απαιτείται εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική
σφραγίδα.
Επιπλέον, με την παρ. 2 ορίζεται ότι ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που φέρουν απλή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή εκτιμώνται ελεύθερα ως νόμιμα αποδεικτικά μέσα κατά
τις ισχύουσες δικονομικές διατάξεις. Η εν λόγω διάταξη ευρίσκεται σε νοηματική συνάφεια
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014.
Επί του άρθρου 17
Με το άρθρο 17 εισάγονται ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων εντός κάθε
φορέα του δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που εκδίδονται
και διακινούνται εντός κάθε φορέα του δημόσιου τομέα σε κλειστά πληροφοριακά
συστήματα, όπως τα εσωτερικά συστήματα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.),
φέρουν: α) προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα και β) είτε την προηγμένη
ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του φορέα είτε την προηγμένη ή εγκεκριμένη
ηλεκτρονική υπογραφή του αρμόδιου οργάνου. Με τη ρύθμιση αυτή διασφαλίζεται η
ασφαλής ηλεκτρονική διακίνηση διοικητικών εγγράφων εντός του ίδιου δημόσιου φορέα.
Επί του άρθρου 18
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Προς συμπλήρωση της κανονιστικής εμβέλειας του άρθρου 17, με τις διατάξεις του άρθρου
18 ρυθμίζεται η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση δημοσίων εγγράφων
μεταξύ διαφορετικών φορέων του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, προβλέπεται η διακίνηση
εγγράφων αποκλειστικά με χρήση ΤΠΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία
κρατικών ή άλλων απορρήτων και την απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων και καθορίζονται
οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις. Επιπλέον, προβλέπεται ότι η διακίνηση, διαβίβαση,
κοινοποίηση και ανακοίνωση δημόσιων εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα
πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση ΤΠΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την
προστασία κρατικών ή άλλων απορρήτων και την απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων.
Τέλος, εισάγονται ρυθμίσεις για το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
(Κ.Σ.Η.Δ.Ε.), μέσω του οποίου πραγματοποιείται η ανωτέρω ηλεκτρονική διακίνηση.
Επί του άρθρου 19
Με το άρθρο 19 προβλέπεται ότι κάθε φορέας του δημόσιου τομέα τηρεί ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρίζονται πράξεις, όπως η έκδοση, παραλαβή, κοινοποίηση,
διαβίβαση εγγράφων, τα οποία είτε εκδίδονται από αυτόν είτε βρίσκονται ή περιέρχονται
στην κατοχή του στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
Η τήρηση πρωτοκόλλου από κάθε φορέα του δημοσίου τομέα αποτελεί βασικό εργαλείο για
την άσκηση των επιμέρους αρμοδιοτήτων του και ειδικότερα για την καταχώριση των
εγγράφων που είτε εξέρχονται από τον φορέα είτε εισέρχονται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου
του φορέα. Για τον λόγο αυτόν και για την πρακτική υλοποίηση της ψηφιακής διακυβέρνησης
θεσπίζεται µε το άρθρο 19 η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
Σύμφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε φορέας τηρεί
ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, στο οποίο καταχωρίζονται πράξεις όπως η έκδοση, παραλαβή,
κοινοποίηση, διαβίβαση εγγράφων, τα οποία είτε εκδίδονται από αυτόν είτε βρίσκονται ή
περιέρχονται στην κατοχή του στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
Μάλιστα, όπως προβλέπεται στην παρ. 2, η καταχώριση εγγράφων στο ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο πραγματοποιείται, ανεξάρτητα από το εάν η παραγωγή, έκδοση ή διακίνηση
εγγράφων πραγματοποιείται µε ηλεκτρονικό ή µη τρόπο και ανεξάρτητα από το εάν η
διοικητική πράξη ή ενέργεια διεκπεραιώνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει µε ηλεκτρονικό τρόπο.
Με τη ρύθμιση αυτή θεσπίζεται ένα πλήρες, ενιαίο και καθ’ όλα αξιόπιστο σύστημα
ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων, χωρίς να εξαρτά την τήρηση ηλεκτρονικού
πρωτοκόλλου από τον τρόπο επικοινωνίας ή συναλλαγής µε το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα, δηλαδή ανεξάρτητα από το αν έχει επιλεγεί ηλεκτρονικός τρόπος
επικοινωνίας. Η πρόβλεψη αποτελεί θεσμική δικλείδα προστασίας από τον κίνδυνο
πολυδιάσπασης της διαδικασίας τήρησης πρωτοκόλλου και συμβάλλει στην αξιοποίηση
ανθρώπινου δυναμικού που εν απουσία της παρούσας ρύθμισης θα είχε ως αρμοδιότητα τον
διπλό – και στο έντυπο και στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο – έλεγχο για την πορεία ενός
εισερχόμενου ή εξερχόμενου εγγράφου.
Η απαίτηση για ασφαλή διακρίβωση του χρόνου καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
αποτελεί το αντικείμενο της ρύθμισης της παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου. Συγκεκριμένα,
τα συστήματα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εκδίδουν ηλεκτρονικό αποδεικτικό καταχώρησης
που περιλαμβάνει στοιχεία ταυτοποίησης του εγγράφου, όπως εκδότης, θέμα, ημερομηνία
και ώρα καταχώρισης, καθώς και τον μοναδικό αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Ως
χρόνος καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο λογίζεται η ημερομηνία και ώρα που
αναγράφεται στο αποδεικτικό καταχώρισης. Σημειώνεται ότι η παράθεση των στοιχείων που
περιλαμβάνονται στο αποδεικτικό καταχώρισης είναι ενδεικτική και, συνεπώς, η
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προτεινόμενη ρύθμιση δεν αίρει την εφαρμογή του άρθρου 12 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας κατά το μέρος που στο τελευταίο αυτό άρθρο προβλέπεται η αναφορά και
άλλων, πέραν των ενδεικτικώς προβλεπόμενων στο προτεινόμενο άρθρο, στοιχείων, όπως η
αναφορά των στοιχείων που συνοδεύουν το έγγραφο που πρωτοκολλείται ή του οργάνου
προς το οποίο απευθύνεται το έγγραφο.
Σύμφωνα µε τη διάταξη της παρ. 4, η βεβαίωση καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα µε χρήση
ΤΠΕ, εκτός εάν αυτό έχει αιτηθεί ή επιλέξει διαφορετικά κατά την αρχική επικοινωνία. Με
την προϋπόθεση της αυθεντικοποίησης, τα συναλλασσόμενα µε τον φορέα του δημόσιου
τομέα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες - δια των εξουσιοδοτημένων από αυτά
προσώπων - μπορούν να ενημερώνονται µε χρήση ΤΠΕ αναφορικά µε τη διακίνηση
εγγράφων που έχουν πρωτοκολληθεί και εν γένει για την πορεία της υπόθεσης που τα
αφορά. Η ρύθμιση αυτή παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης να είναι ενήμερος για την πορεία της υποθέσεως που τον αφορά, σε όποιο
στάδιο κι αν αυτή βρίσκεται, γεγονός που από τις θετικές συνέπειες που έχει στην
αποδοτικότητα των δημόσιων φορέων, συνιστά µία βασική παράμετρο εισδοχής απόλυτα
διαφανών διαδικασιών ακόμα και πριν από τη διεκπεραίωση μιας διοικητικής διαδικασίας ή
την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης.
Επί του άρθρου 20
Με το άρθρο 20 προβλέπεται ότι η δημιουργία ή επικύρωση επιμέρους αρχείου της εκάστοτε
διαδικασίας ή υπόθεσης πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ένδειξης από
το κάθε φορά προς τούτο εξουσιοδοτημένο όργανο του φορέα δημόσιου τομέα κατά τη
διάρκεια της διεξαγωγής της διαδικασίας. Με δεδομένο ότι η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
είναι ιδιαίτερης βαρύτητας για την εύρυθµη λειτουργία κάθε φορέα και την ταχύτερη
διεκπεραίωση των διαδικασιών, προβλέπεται ότι κάθε φορέας του δημόσιου τομέα τηρεί
αποκλειστικά ηλεκτρονικά αρχεία των ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία εκδίδει, κατέχει ή
διακινεί και σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ή το πεδίο των
δραστηριοτήτων του. Επιπλέον, τα έντυπα έγγραφα διατηρούνται για χρονικό διάστημα
πέντε (5) ετών μετά από την ψηφιοποίησή τους, ενώ με την παρέλευση του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος καταστρέφονται. Με τον τρόπο αυτόν, αποφεύγεται και η άσκοπη
προσέλευση των πολιτών στους φορείς για τη λήψη επικυρωμένου αρχείου που αποτελεί
τμήμα της διοικητικής διαδικασίας.
Επί του άρθρου 21
Στο άρθρο 21 προβλέπεται ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται και εξάγουν
στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τις ολοκληρωμένες διοικητικές διαδικασίες ή από
την έκδοση δημόσιων εγγράφων με χρήση ΤΠΕ. Τα στατιστικά στοιχεία τηρούνται
ηλεκτρονικά από τους φορείς του δημόσιου τομέα, με σκοπό την εξαγωγή αναφορών και
στοιχείων σχετικά με τη διεκπεραίωση δημόσιων εγγράφων και συναλλαγών, όπως ιδίως ο
χρόνος και το κόστος διεκπεραίωσης της διαδικασίας. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύτιμα για
την καταγραφή της πορείας της ψηφιακής διακυβέρνησης, την ποσοτική και ποιοτική
εκτίμηση των αποτελεσμάτων, καθώς και τη βελτιστοποίηση των πολιτικών και της
στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας
διοίκησης.
Με τη ρύθµιση αυτή επιδιώκεται η βελτιστοποίηση των παρεχόµενων ψηφιακών δημόσιων
υπηρεσιών. Μάλιστα, προς ενίσχυση της διαφάνειας και της ενηµέρωσης σχετικά µε την
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αποδοτικότητα των παρεχόµενων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, προβλέπεται στην παρ.
2 η περιοδική δηµοσίευση των στατιστικών στοιχείων που συνάγονται από την επεξεργασία
στον ιστότοπο του φορέα του δηµόσιου τοµέα.
Προς διασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδοµένων προβλέπεται ότι η πρόταση για
έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 3 διατυπώνεται µετά από γνώµη της Αρχής
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Επί του άρθρου 22
Ορίζεται η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (Ε.Ψ.Π.) της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ως το κέντρο
ψηφιακής εξυπηρέτησης για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και ιδίως για τη
διακίνηση των ηλεκτρονικών εγγράφων. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα υποχρεούται να
συνεργάζεται με την Υπηρεσία Συντονισμού Ε.Ψ.Π., ώστε η παροχή των ψηφιακών δημόσιων
υπηρεσιών του να διενεργείται αποκλειστικά μέσα από την Ε.Ψ.Π.. Σκοπός της ρύθμισης
είναι η απλοποίηση της διακίνησης εγγράφων, καθώς και η εξοικονόμηση πόρων, ειδικά για
τον δημόσιο τομέα, χάρη στην ψηφιοποίηση ενός σημαντικού μέρους του έργου των
δημοσίων φορέων, που συμπυκνώνεται στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για την παραγωγική λειτουργία, καθώς και τον
τεχνικό σχεδιασμό της Ε.Ψ.Π.. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι
αρμόδια για την επιχειρησιακή λειτουργία της Ε.Ψ.Π..
Επί του άρθρου 23
Ορίζει ρητά τους κανόνες και το χρονοδιάγραμμα για την διαδικασία παροχής νέων
ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και τροποποίησης ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών από
τους φορείς του δημόσιου τομέα. Αρμόδιος φορέας για την αξιολόγηση και έγκριση των ως
άνω υπηρεσιών ορίζεται η Υπηρεσία Συντονισμού της Ε.Ψ.Π. της Γενικής Γραμματείας
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Επί του άρθρου 24
Ορίζει ότι για τη χρήση υπηρεσιών μέσω της Ε.Ψ.Π. της Δημόσιας Διοίκησης απαιτείται
πρόσβαση μέσω της διαδικασίας αυθεντικοποίησης του χρήστη και τους τρόπους
αυθεντικοποίησης αυτού. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας ως προς την πρόσβαση, την επεξεργασία και τη διατήρηση των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης με σκοπό
την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσω της Ε.Ψ.Π..
Επί του άρθρου 25
Προβλέπεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ως αποκλειστικά υπεύθυνη για την ταυτοποίηση και την
αυθεντικοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων για σκοπούς
παροχής και χρήσης των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Ορίζονται οι τρόποι ταυτοποίησης
του φυσικού προσώπου για την έκδοση διαπιστευτηρίων με τη χρήση κωδικών από την
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με σκοπό την αυθεντικοποίησή του που ακολουθεί.
Επί του άρθρου 26
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Ορίζονται η χρησιμότητα και οι λειτουργίες των θυρίδων των χρηστών και των θυρίδων των
φορέων, που τηρούνται άπασες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Για την
πρόσβαση στη θυρίδα απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση. Επιπλέον, ορίζονται
περαιτέρω οι διαδικασίες για τη δημιουργία θυρίδας, καθώς και το δυνητικό περιεχόμενό
της.
Επί του άρθρου 27
Προβλέπονται ρυθμίσεις για την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης από κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως
νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου καθώς και η ισχύς των εγγράφων αυτών. Για την
έκδοση των εγγράφων αυτών μέσω της Ε.Ψ.Π. απαιτείται προηγούμενη αυθεντικοποίηση
του χρήστη.
Επί του άρθρου 28
Ορίζεται η διαδικασία μέσω της οποίας τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να αιτούνται την
έκδοση δημόσιων εγγράφων από τους φορείς του δημόσιου τομέα μέσω Ε.Ψ.Π., κατόπιν
προηγούμενης αυθεντικοποίησης του χρήστη. Σκοπός της αυθεντικοποίησης είναι να
διαπιστώνεται η ταυτότητα του κάθε χρήστη και να εξασφαλίζεται ότι κανείς άλλος πέραν
του αιτούμενου χρήστη δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα. Επιπλέον,
εισάγονται ρυθμίσεις για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση και την προσκόμιση των
απαιτούμενων δικαιολογητικών που συνοδεύουν κάθε αίτηση.
Επί του άρθρου 29
Καταγράφεται η διαδικασία ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων μεταξύ δημόσιων φορέων
και φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων. Προβλέπεται ο βασικός κανόνας,
σύμφωνα με τον οποίο οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα
ηλεκτρονικά δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, ενώ εισάγονται περιοριστικά απαριθμούμενες
εξαιρέσεις για την παραλαβή έντυπων εγγράφων. Επιπλέον, εισάγονται ρυθμίσεις για την
ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από τους φορείς του δημόσιου τομέα σε κάθε
ενδιαφερόμενο, με σαφή διάκριση των περιπτώσεων στις οποίες το δημόσιο έγγραφο έχει
εκδοθεί με ή χωρίς την αίτηση του ενδιαφερομένου.
Επί του άρθρου 30
Eισάγονται ρυθμίσεις για τον προσδιορισμό από τους φορείς του δημόσιου τομέα του
χρόνου παραλαβής δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων που διακινούνται ηλεκτρονικά. Ο
προσδιορισμός αυτός γίνεται αποκλειστικά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) είτε
με χρήση της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης, β) είτε με
χρήση αυτόματης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης παραλαβής, γ) είτε με χρήση μη αυτόματης
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης παραλαβής.
Επί του άρθρου 31
Προβλέπεται η δυνατότητα της παροχής ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών από τους φορείς
του δημόσιου τομέα, της έκδοσης δημόσιων εγγράφων από τους φορείς αυτούς και της
εκπλήρωσης αιτημάτων των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων με
αυτοματοποιημένο τρόπο εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι εγγυήσεις της κείμενης
νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
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Επί του άρθρου 32
Εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών προς τους
φορείς του δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα για την είσπραξη
ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών ενσήμων, χαρτοσήμων, προστίμων και εν γένει η
οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων προς
φορείς του δημόσιου τομέα, με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής
που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών πληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους.
Σκοπός της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των υπόχρεων απέναντι στους
δημοσίους φορείς, καθώς και η απλούστευση και η ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών.
Επί του άρθρου 33
Προβλέπετα η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταβολής οφειλών των φορέων του δημόσιου
τομέα προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κατόπιν προηγούμενης
αυθεντικοποίησης του δικαιούχου.
Επί του άρθρου 34
Eισάγεται βασικός κανόνας για την καθιέρωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των
φορέων του δημόσιου τομέα και των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.
Ειδικότερα, προβλέπεται η υποχρέωση των φορέων του δημόσιου τομέα να χρησιμοποιούν
ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.
Ωστόσο, μόνο τα τελευταία πρόσωπα έχουν δικαίωμα να επιλέξουν μη ηλεκτρονικό τρόπο
επικοινωνίας με το Δημόσιο. Η επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που τίθεται στο δεύτερο
εδάφιο αφορά περιπτώσεις όπου νομοθετικά έχει οριστεί αποκλειστικά ηλεκτρονικός
τρόπος επικοινωνίας, όπως στην περίπτωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής
δηλώσεων φορολογικού περιεχομένου.
Σκοπός της ρύθμισης είναι η προαγωγή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, προκειμένου να
μειωθεί το λειτουργικό κόστος των φορέων του δηµόσιου τοµέα, κυρίως από την διακίνηση
έντυπων εγγράφων και την εξαιρετικά κοστοβόρα αναπαραγωγή εγγράφων (φωτοαντίτυπα).
Η άµεση ηλεκτρονική επικοινωνία µειώνει επίσης τον απαιτούµενο χρόνο για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, απελευθερώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πόρους για τη
δηµόσια διοίκηση, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά για τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση άλλων και πιο αναγκαίων κατά περίπτωση δημόσιων πολιτικών.
Επί του άρθρου 35
Θεσπίζεται η υποχρέωση δηµιουργίας και διατήρησης δικτυακού τόπου για κάθε φορέα του
δηµόσιου τοµέα με σκοπό την πληροφόρηση και την ενημέρωση των φυσικών ή νομικών
προσώπων ή νομικών οντοτήτων, ενώ ρυθμίζονται οι ειδικότεροι κανόνες λειτουργίας και
διαχείρισης των ιστοσελίδων από τους δημόσιους φορείς και ορίζεται ο Διαχειριστής του
ιστοτόπου. Επιπλέον, καθορίζονται ειδικότερες υποχρεώσεις για την τήρηση δικτυακών
τόπων ορισμένων φορέων.
Επί του άρθρου 36
Εισάγεται το ρυθμιστικό αντικείμενο του Μέρους Δ΄ του σχεδίου νόμου σχετικά με την
προσβασιμότητα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του
δημόσιου τομέα προκειμένου οι υπηρεσίες τους να είναι περισσότερο προσβάσιμες στους
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χρήστες και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρίες. Με αυτόν τον τρόπο πραγματώνεται η αρχή
της ίσης μεταχείρισης.
Επί του άρθρου 37
Θεσπίζονται οι κανόνες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις για την κατασκευή, το
περιεχόμενο και τη λειτουργία των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των
οργανισμών του δημόσιου τομέα που εξασφαλίζουν ότι οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για
φορητές συσκευές πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και προβλέπονται εξαιρέσεις
για τους ιστότοπους και τις εφαρμογές αυτές όσον αφορά το είδος και το περιεχόμενό τους.
Επί του άρθρου 38
Με τη ρύθµιση αυτή αποσαφηνίζονται εννοιολογικά όροι, οι οποίοι καθίστανται ιδιαιτέρως
χρηστικοί για την καλύτερη κατανόηση και εφαρµογή του κανονιστικού και τεχνικού
περιεχοµένου των προτεινόμενων διατάξεων.
Επί του άρθρου 39
Η ρύθµιση συνιστά την κατευθυντήρια οδηγία προς τους οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα
στο πλαίσιο της διασφάλισης του δικαιώµατος της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας όταν
σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, λειτουργούν και συντηρούν ιστοτόπους και εφαρμογές για
φορητές συσκευές. Στην έννοια των αρχών της προσβασιµότητας περιλαμβάνονται οι
επιμέρους αρχές της αντιληπτικότητας, της χρηστικότητας, της κατανοησιµότητας και της
στιβαρότητας και ορίζεται το περιεχόμενό τους.
Επί του άρθρου 40
Οι οργανισμοί του δηµόσιου τοµέα δεν υποχρεούνται να εφαρµόζουν τις απαιτήσεις
προσβασιµότητας στον βαθµό που συνεπάγονται για αυτούς δυσανάλογη επιβάρυνση. Για
να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο η συμμόρφωση συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση οι
οργανισμοί λαμβάνουν υπόψη συγκεκριµένους παράγοντες. Σε περίπτωση που παρεκκλίνει
από τις απαιτήσεις προσβασιμότητας διευκρινίζονται με ειδική αιτιολογία στη δήλωση
προσβασιμότητας τα μέρη με τα οποία δεν ήταν δυνατή η συμμόρφωση και παρέχονται
εναλλακτικές επιλογές.
Επί του άρθρου 41
Για λόγους διευκόλυνσης της συµµόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρµογών για φορητές
συσκευές οργανισµών του δηµόσιου τοµέα στις απαιτήσεις προσβασιµότητας, προτείνεται
η πρόβλεψη τεκµηρίων συµµόρφωσης στα εναρµονισµένα πρότυπα ή στα μέρη αυτών και
στα στοιχεία αναφοράς που καταρτίζονται και δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το ενωσιακό
δίκαιο, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επί του άρθρου 42
Προβλέπεται η υποχρέωση των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα να χορηγούν δήλωση
προσβασιµότητας για τη συμμόρφωση των ιστότοπών τους και των εφαρµογών τους για
φορητές συσκευές µε τις προβλεπόµενες απαιτήσεις και προϋποθέσεις του μέρους Δ΄ του
σχεδίου νόμου. Επιπλέον, υποχρεούνται να επικαιροποιούν την ανωτέρω δήλωση.
Περαιτέρω, καθορίζονται η µορφή και το περιεχόµενο της δήλωσης προσβασιµότητας.
Επί του άρθρου 43
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Δηµιουργείται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μητρώο Δηµόσιων
Ιστότοπων και Εφαρµογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.). Σε αυτό εντάσσονται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές
για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα που συμμορφώνονται στις
απαιτήσεις προσβασιμότητας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα
λειτουργίας του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ..
Επί του άρθρου 44
Προβλέπεται η υποχρέωση των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, πέραν των δεσµεύσεων
που απορρέουν από τη δήλωση προσβασιµότητας, να αναρτούν στον οικείο ιστότοπο
στοιχεία συναφή µε την κατάσταση συµµόρφωσης ιστότοπου ή εφαρµογής για φορητή
συσκευή στις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου για λόγους διαφάνειας.

Επί του άρθρου 45
Προβλέπεται η σύσταση σε κάθε ιστότοπο και εφαρµογή για φορητές συσκευές οργανισµών
του δηµόσιου τοµέα ενός µηχανισµού αναφορών, παρατηρήσεων και αναζήτησης
πληροφοριών, προκειµένου κάθε χρήστης να παρεµβαίνει ενεργά στη διαδικασία
συµµόρφωσης του οικείου ιστότοπου στις απαιτήσεις προσβασιµότητας και να αιτείται
πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών και κειµένων. Ιδιαίτερη μέριμνα για
ζητήµατα δικαιωµάτων ηλεκτρονικής προσβασιµότητας ή συµµετοχής εν γένει στην
Κοινωνία της Πληροφορίας δίδεται για τα άτομα με αναπηρίες. Η διάταξη θεσπίζει το
Πλαίσιο Προαγωγής για την εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα
δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες. Αποστολή του Πλαισίου, το οποίο αποτελείται από
τον Συνήγορο του Πολίτη και την Ε.Σ.Α.µεΑ., είναι, µεταξύ άλλων, ο χειρισµός και η
διερεύνηση αναφορών που υποβάλλονται ενώπιόν του επί ζητηµάτων παραβίασης
δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες.
Επί του άρθρου 46
Προβλέπεται ότι οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα που αναπτύσσουν ιστότοπους και
εφαρµογές για φορητές συσκευές οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα κατάρτισης και
επιµόρφωσης του προσωπικού τους σε θέµατα ηλεκτρονικής προσβασιµότητας. Η εκπόνηση
και διαχείριση σχετικών προγραµµάτων ανατίθενται στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), το οποίο καλείται να συνεργαστεί µε την Ε.Σ.Α.µεΑ.. Επίσης
οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα καλούνται, για λόγους διαφάνειας και ενηµέρωσης, να
ευαισθητοποιούν το ευρύ κοινό σχετικά µε την ηλεκτρονική προσβασιµότητα και τον
σεβασµό των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες.
Επί του άρθρου 47
Καθορίζονται ζητήµατα εποπτείας επί της συµµόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών
για φορητές συσκευές στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας, µεθοδολογίας
παρακολούθησης και υποβολής σχετικών εκθέσεων. Προβλέπονται µεταβατικές, κατά
περίπτωση, ρυθµίσεις μέχρι την έναρξη ισχύος των απαιτήσεων προσβασιµότητας με
εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής
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Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ως αρµόδια για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης στις απαιτήσεις προσβασιμότητας
και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υποβολή των σχετικών εκθέσεων προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επί του άρθρου 48
Οι ρυθμίσεις του Μέρους Ε΄ αφορούν ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού
(ΕΕ) 910/2014 (eIDAS), καθώς και με ειδικότερα ζητήματα για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης
στην Ελληνική Επικράτεια. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως ο αρμόδιος
φορέας για τον προσδιορισμό του απαραίτητου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για τις
υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
παραμένει η εποπτική αρχή για την εφαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού, ενώ παράλληλα
εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για τις
υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Η εισήγηση μιας ανεξάρτητης αρχής με την τεχνογνωσία της
Ε.Ε.Τ.Τ. θεωρείται χρήσιμη λόγω της συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας της επί θεμάτων
υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
Επί του άρθρου 49
Ρυθμίζονται η ισχύς και η αναγνώριση υπηρεσιών εμπιστοσύνης που θεσπίζονται σύμφωνα
με το ελληνικό δίκαιο, πέραν των οριζομένων στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014,
συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών με τρίτα – εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης – κράτη που
υπογράφει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Επί του άρθρου 50
Εισάγονται ρυθμίσεις για τη νομική ισχύ των εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών του
νομίμου εκπροσώπου και εγκεκριμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων κάθε ηλεκτρονικού
εγγράφου που εκδίδεται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. Έτσι, ενισχύεται με κάθε
τρόπο η ισχύς της ηλεκτρονικής υπογραφής και της ηλεκτρονικής σφραγίδας, ενώ σταδιακά,
η πρακτική της έντυπης επικύρωσης των εγγράφων αντικαθίσταται με μια νέα, περισσότερο
απλή, ψηφιακή και φιλική διαδικασία προς τους συναλλασσόμενους αλλά και προς το
περιβάλλον.
Επί του άρθρου 51
Προβλέπεται η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης που αποτελεί το
ηλεκτρονικό συστημένο ταχυδρομείο, κατ’ αναλογία με το συστημένο ταχυδρομείο για τα
έντυπα έγγραφα. Στόχος της ρύθμισης είναι να αποτελέσει η ανωτέρω ηλεκτρονική υπηρεσία
ένα ασφαλές ηλεκτρονικό «κανάλι επικοινωνίας» του Δημοσίου με τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις.
Επί του άρθρου 52
Εισάγονται ρυθμίσεις για την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 σχετικά με τα πιστοποιητικά που εκδίδουν και
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης όλα τα σχετικά θέματα
με τους παρόχους και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης.
Επί του άρθρου 53
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Ορίζονται τα πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ως οι ηλεκτρονικές βεβαιώσεις που
εκδίδονται από έναν πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών,
καθώς και η χρονική ισχύς τους.
Επί του άρθρου 54
Αναφέρονται οι προϋποθέσεις αναστολής της ισχύος ενός εγκεκριμένου πιστοποιητικού από
έναν πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τα αποτελέσματά της. Σκοπός της αναστολής
ισχύος είναι η προσωρινή παύση της ισχύος του πιστοποιητικού μέχρι να θεραπευτεί η
αβεβαιότητα για την ακρίβεια των δεδομένων που ενσωματώθηκαν στο πιστοποιητικό ή για
την πιθανότητα να χρησιμοποιήθηκε το πιστοποιητικό χωρίς τη συγκατάθεση του
πραγματικού κατόχου του.

Επί του άρθρου 55
Προβλέπεται η ανάκληση του εγκεκριμένου πιστοποιητικού από τον πάροχο υπηρεσιών
εμπιστοσύνης που αφορά τη δια παντός παύση της ισχύος του, χωρίς τη δυνατότητα
επαναφοράς της ισχύος του με οποιοδήποτε τρόπο και τα αποτελέσματά της. Στην
περίπτωση αυτή, μπορεί να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό. Η ανάκληση επιβάλλεται σε
περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις. Μέσω της βάσης δεδομένων που τηρεί κάθε
εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης, οι συναλλασσόμενοι μπορούν να
γνωρίζουν πάντοτε αν τα πιστοποιητικά τους είναι έγκυρα ή όχι.
Επί του άρθρου 56
Προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων από την Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη
απόφασή της και κατόπιν ακρόασης των ενδιαφερομένων σε περιπτώσεις παραβάσεων των
διατάξεων που διέπουν τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης και η διαδικασία της επιβολής αυτών.
Επί του άρθρου 57
Ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία και τις μεθόδους ταυτοποίησης των
αιτούντων πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης πριν από την έκδοσή τους. Η
ταυτοποίηση διενεργείται με μία από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 24 του
Κανονισμού eIDAS μεθόδους με χαρακτηριστική καινοτομία αυτήν της εξ αποστάσεως
ταυτοποίησης.
Επί του άρθρου 58
Ορίζεται ότι η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) αποτελεί τον πάροχο
υπηρεσιών εμπιστοσύνης του Ελληνικού Δημοσίου. Είναι αρμόδια για την έκδοση και
διαχείριση πιστοποιητικών για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης σε όλους τους φορείς
του δημόσιου τομέα και δύναται να παρέχει εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες υπηρεσίες
εμπιστοσύνης. Ρυθμίζεται η δομή της Α.Π.Ε.Δ. και οι βασικές αρμοδιότητες των επιμέρους
μονάδων της. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκδίδεται ο Κανονισμός
Πιστοποίησης της Α.Π.Ε.Δ..
Επί του άρθρου 59
Αντικείμενο ρύθμισης των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους ΣΤ΄ του παρόντος
Κώδικα είναι η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019 για τα
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ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και η
αναδιατύπωση των διατάξεων για την καθιέρωση και διεύρυνση της αρχής της ανοικτής
διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που είτε
βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, είτε χρηματοδοτούνται από
δημόσιους πόρους. Με δεδομένο ότι η Οδηγία (ΕΚ) 2003/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, όπως και ο ν. 3448/2006 (Α΄ 57) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην
εθνική έννομη τάξη η ως άνω Οδηγία, έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς από την Οδηγία (ΕΕ)
2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον ν. 4305/2014 (Α΄237),
αντίστοιχα, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση των διατάξεων για τον
καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης της περαιτέρω χρήσης των
δημόσιων δεδομένων ως ανοικτών δεδομένων, στοχεύοντας παράλληλα στην περαιτέρω
ώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και στον εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου, ώστε
να συμβαδίζει με την πρόοδο των ψηφιακών τεχνολογιών.
Στο πλαίσιο αυτό, με το παρόν Κεφάλαιο εισάγεται, επιπροσθέτως, ένα πλέγμα ουσιαστικών
αλλαγών – προσθηκών σε σχέση με το προγενέστερο καθεστώς, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως
το δυναμικό των πληροφοριών του δημόσιου τομέα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία,
Έτσι, για πρώτη φορά γίνεται ρητή μνεία και εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις σε κατηγορίες
δεδομένων, η αξιοποίηση των οποίων ενέχει ιδιαίτερα αυξημένο όφελος για την οικονομική
και κοινωνική ζωή της Χώρας, όπως τα δυναμικά δεδομένα, τα ερευνητικά δεδομένα και τα
δεδομένα υψηλής αξίας, ενώ, παράλληλα, επεκτείνεται η υποχρέωση διάθεσης προς
περαιτέρω χρήση και σε έγγραφα, τα οποία εκδίδουν, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, δημόσιες επιχειρήσεις, κατά την
ενωσιακή έννοια, οι οποίες : α) δραστηριοποιούνται σε έναν εκ των τομέων που αναφέρονται
στην Οδηγία (ΕΕ) 2014/25 [Βιβλίο II του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)], ή β) δραστηριοποιούνται
στους τομείς των επιβατικών σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΚ) 2007/1370, ή γ) ενεργούν ως αερομεταφορείς που εκτελούν υποχρεώσεις
παροχής δημόσιας υπηρεσίας δυνάμει του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 2008/1008 ή δ)
ενεργούν ως πλοιοκτήτες που εκτελούν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας δυνάμει
του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1992/3577.
Εξάλλου, η ανοικτή διάθεση των δηµοσίων δεδοµένων ενισχύει σηµαντικά τη διαφάνεια και
τη λογοδοσία στο δηµόσιο, στο πλαίσιο της αρχής της φανερής δράσης της διοίκησης.
Παράλληλα, μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικά οφέλη τόσο ευθέως από υπηρεσίες που
αναπτύσσονται µε τα ανοικτά δεδοµένα όσο και από το εισόδηµα που δηµιουργούν οι νέες
θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδοµένα,
που παράγονται από φορείς του δηµόσιου τομέα αποτελούν µια ευρεία, ποικίλη και
πολύτιμη δεξαμενή πόρων που μπορεί να ωφελήσει σηµαντικά την οικονοµία της γνώσης.
Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικές ανοιχτών δεδοµένων, οι οποίες ενθαρρύνουν την ευρεία
διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τομέα για εμπορικούς,
ή μη, σκοπούς, µε ελάχιστους ή καθόλου νομικούς, τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισµούς,
και οι οποίες προωθούν την κυκλοφορία των πληροφοριών όχι µόνο για τους οικονοµικούς
φορείς αλλά και για το κοινό, µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην ταχεία
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασµού και
χρησιµοποίησης αυτών των πληροφοριών, τόνωσης της οικονοµικής ανάπτυξης και
προώθησης της κοινωνικής δέσμευσης.
Στην παρ. 1 του άρθρου 59 προσδιορίζεται το αντικείμενο και οριοθετούνται οι φορείς που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου. Η βασική καινοτομία συγκριτικά
με το προγενέστερο καθεστώς αφορά στην επέκταση της υποχρέωσης ανοικτής διάθεσης και
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περαιτέρω χρήσης και σε έγγραφα τα οποία εκδίδουν, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες,
μολονότι ενδέχεται, κατ’ αρχήν, να μην εμπίπτουν στην αυτόνομη ενωσιακή έννοια του
«οργανισμού δημοσίου δικαίου» βάσει των λειτουργικών κριτηρίων της περ. 2 του άρθρου
60, εντούτοις, λόγω του γεγονότος ότι δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς
κρίσιμους για την εθνική οικονομία, κρίνεται σκόπιμο να καταλαμβάνονται από την ως άνω
υποχρέωση. Συγχρόνως, εισάγεται για πρώτη φορά πρόβλεψη, και για τα ερευνητικά
δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των
δημόσιων ερευνητικών οργανισμών ή των τεχνολογικών ή ερευνητικών φορέων του άρθρου
3 του ν. 4310/2014, ή των οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας, στο μέτρο που αυτά
αποτελούν προϊόν έρευνας χρηματοδοτούμενης από δημόσιους πόρους.
Στην παρ. 2 διευκρινίζεται, όπως και υπό το προϊσχύσαν καθεστώς, ότι οι κείμενες διατάξεις
για την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα, καθώς και τις πληροφοριακές υποχρεώσεις των
φορέων του δημοσίου τομέα, εξακολουθούν να ισχύουν, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων
του παρόντος Κεφαλαίου. Καθίσταται έτσι αντιληπτό ότι η εισαγωγή του θεσμικού πλαισίου
για την περαιτέρω χρήση συνιστά στην ουσία διεύρυνση του ισχύοντος πλαισίου για το
δικαίωμα πρόσβασης με οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις, το οποίο όμως δεν θίγει.
Στην παρ. 3 προσδιορίζονται οι υπόχρεοι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου. Όπως
αναφέρθηκε και ανωτέρω, συγκριτικά με το προϊσχύσαν καθεστώς, η υποχρέωση διάθεσης
προς περαιτέρω χρήση επεκτείνεται, πέραν των φορέων του δημόσιου τομέα, και σε
έγγραφα, καθώς και σε τµήµατα αυτών, πληροφορίες και δεδοµένα, τα οποία εκδίδουν, στο
πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος,
δημόσιες επιχειρήσεις που: α) δραστηριοποιούνται σε έναν εκ των τομέων που αναφέρονται
στην Οδηγία (ΕΕ) 2014/25 [Βιβλίο II του ν. 4412/2016 (Α΄ 147 )], ή β) δραστηριοποιούνται
στους τομείς των επιβατικών σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΚ) 2007/1370, ή γ) ενεργούν ως αερομεταφορείς που εκτελούν υποχρεώσεις
παροχής δημόσιας υπηρεσίας δυνάμει του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 2008/1008 ή δ)
ενεργούν ως πλοιοκτήτες που εκτελούν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας δυνάμει
του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1992/3577.
Αντίστοιχα, στην παρ. 4 καθορίζονται οι περιπτώσεις εγγράφων, στις οποίες δεν
εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Έτσι, στα πρότυπα του προϊσχύσαντος
καθεστώτος, ρητά εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής έγγραφα, τµήµατα εγγράφων,
πληροφορίες και δεδοµένα, η χορήγηση των οποίων δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή
των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα (π.χ. έγινε στο πλαίσιο της εμπορικής τους
δραστηριότητας), ενώ, όσον αφορά στις λοιπές δημόσιες επιχειρήσεις, εξαιρούνται του
πεδίου εφαρμογής έγγραφα, τα οποία είτε παράγονται έξω από το πεδίο παροχής
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος που διέπει την οικεία δημόσια επιχείρηση, είτε σχετίζονται
με δραστηριότητες που έχουν άμεση έκθεση στον ανταγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 251
του ν. 4412/2016 (άρθρο 34 της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/25).
Περαιτέρω, εξακολουθούν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής: α) έγγραφα, τµήµατα
εγγράφων, πληροφορίες και δεδοµένα, που αφορούν στην εθνική ασφάλεια, την άμυνα, τη
δημόσια τάξη, την εξωτερική πολιτική ή την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, β)
έγγραφα, τµήµατα εγγράφων, πληροφορίες και δεδοµένα, που καλύπτονται από το
φορολογικό, στατιστικό, εµπορικό, βιοµηχανικό, επιχειρηµατικό, επαγγελµατικό ή εταιρικό
απόρρητο, γ) έγγραφα, τµήµατα εγγράφων, πληροφορίες και δεδοµένα που συνδέονται με
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, δ) έγγραφα, τµήµατα εγγράφων, πληροφορίες
και δεδοµένα, για τα οποία απαιτείται από ειδικές διατάξεις η απόδειξη ειδικού εννόμου
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συµφέροντος από τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις, (βλ. παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999
(Α΄45)), καθώς και ε) τµήµατα εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων, που περιέχουν µόνο
λογότυπα, εµβλήµατα και σήµατα. Ειδικές εξαιρέσεις, επίσης, προβλέπονται για έγγραφα,
τμήματα εγγράφων, πληροφορίες και δεδομένα που σχετίζονται με την προστασία της
πολιτιστικής κληρονοµιάς από κλοπή, λεηλασία, βανδαλισµό, λαθρανασκαφή,
αρχαιοκαπηλία, και γενικά την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και ακινήτων µνηµείων
και χώρων που προστατεύονται βάσει του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), καθώς και για έγγραφα,
τμήματα εγγράφων, πληροφορίες και δεδομένα, στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή
περιορίζεται λόγω ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με την προστασία υποδομών ζωτικής
σημασίας, όπως αυτές οριοθετούνται στις περ. α΄ και δ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 39/2011 (Α΄
104).
Ακόμη, όσον αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ειδικές
προβλέψεις υπάρχουν τόσο στην περ. η΄ της παρ. 4, σύμφωνα µε την οποία εξαιρούνται από
το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κώδικα έγγραφα, τµήµατα εγγράφων, πληροφορίες και
δεδοµένα στα οποία είτε η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται για λόγους προστασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε στα οποία επιτρέπεται µεν η πρόσβαση, η
περαιτέρω χρήση τους όµως είναι αντίθετη με τη νοµοθεσία για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όσο και στην παρ.
6, σύµφωνα µε την οποία η ανοικτή διάθεση, περαιτέρω χρήση και εν γένει επεξεργασία
εγγράφων πληροφοριών και δεδοµένων δεν θίγουν τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679, καθώς και τις διατάξεις των ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και ν. 3471/2006 (Α΄ 133).
Καθίσταται, συνεπώς, αντιληπτό ότι κατά την υλοποίηση και εφαρµογή των προβλέψεων του
Κώδικα πρέπει να τηρούνται πλήρως οι αρχές της προστασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα. Μεταξύ των βασικών αρχών για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων,
όπως αυτή καθιερώθηκε με την Οδηγία (ΕΚ) 95/46 και τον ν. 2472/1997 και ισχύει κατ’
εφαρμογή και υπό το φως των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 είναι η βασική αρχή
του «προκαθορισµένου και ειδικού σκοπού». Τούτο σηµαίνει ότι κάθε επεξεργασία, όπως η
διάθεση και περαιτέρω επεξεργασία, πρέπει να πραγµατοποιείται για συγκεκριµένο σκοπό
και επίσης ο σκοπός της πρώτης συλλογής και επεξεργασίας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
του δηµόσιου φορέα, δεν πρέπει να είναι ασυµβίβαστος µε κάθε περαιτέρω σκοπό. Κατ’
αρχήν λοιπόν, αν η περαιτέρω χρήση προσωπικών δεδοµένων αποφασισθεί για κάθε σκοπό,
για να είναι συµβατή µε τη νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων
πρέπει να πραγµατοποιείται µε ανωνυµοποιηµένα δεδοµένα, και αφού ελεγχθεί ότι η
ανωνυµοποίηση είναι αποτελεσµατική, ότι δηλαδή δεν επιτρέπει, σε συνδυασµό µε άλλα
δεδοµένα που τυχόν ευρίσκονται ελεύθερα στο διαδίκτυο ή αλλού, την ταυτοποίηση των
ατόµων. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η περαιτέρω χρήση προσωπικών δεδοµένων, θα
πρέπει να προηγείται της απόφασης περί περαιτέρω χρήσης µελέτη επιπτώσεων στην
ιδιωτικότητα, από την οποία να προκύπτουν οι συµβατοί σκοποί και περιορισµοί χρήσης και
χρηστών, καθώς και τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων. Και τούτο, ενόψει του ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 επιτρέπει την επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων µόνο για συµβατούς µε τον αρχικό σκοπούς. Συνεπώς, πριν την
διάθεση προς περαιτέρω χρήση εγγράφων τα οποία περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα πρέπει να συγκεκριµενοποιείται ο σκοπός της περαιτέρω χρήσης και να είναι
συµβατός µε τον αρχικό σκοπό συλλογής και επεξεργασίας. Μόνο σε τυχόν θετικό για
«περιορισµένη» περαιτέρω χρήση αποτέλεσµα της µελέτης επιπτώσεων, τα δεδοµένα
µπορούν να διατίθενται χωρίς αποτελεσµατική ανωνυµοποίηση προς περαιτέρω χρήση. Στην
περίπτωση αυτή, τα φυσικά πρόσωπα στα οποία αφορούν τα δεδοµένα, πρέπει να
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ενηµερώνονται µε πρόσφορο τρόπο για την ειδικότερη περαιτέρω χρήση, πριν αυτή
πραγµατοποιηθεί. Εξάλλου, μεταξύ των ορισμών του άρθρου 60 περιλαμβάνεται, στην περ.
6, και ο ορισμός της «ανωνυμοποίησης», σε στοίχιση με τον αντίστοιχο της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024, σύμφωνα με τον οποίο «ανωνυμοποίηση» είναι η διαδικασία μετατροπής
εγγράφων σε ανώνυμα έγραφα που δεν σχετίζονται προς ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο
φυσικό πρόσωπο ή η διαδικασία, με την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γίνονται
ανώνυμα κατά τρόπο, ώστε να είναι αδύνατος ο εντοπισμός της ταυτότητας του προσώπου
στο οποίο αναφέρονται.
Κατά τα λοιπά, διατηρείται η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου
των εγγράφων, τμημάτων εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που βρίσκονται στην
κατοχή πολιτιστικών ιδρυμάτων, με εξαίρεση τις βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των
βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα μουσεία και τα αρχεία. Οι
βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία κατέχουν σημαντικές ποσότητες πολύτιμων πόρων
πληροφοριών του δημόσιου τομέα, ιδίως δεδομένου ότι τα προγράμματα ψηφιοποίησης
έχουν πολλαπλασιάσει την ποσότητα του κοινόχρηστου ψηφιακού υλικού. Αυτές οι
συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς και τα συναφή μεταδεδομένα αποτελούν δυνητική βάση
για προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου και διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες
για καινοτόμο περαιτέρω χρήση σε τομείς όπως η εκπαίδευση και ο τουρισμός. Αντιθέτως,
άλλοι τύποι πολιτιστικών ιδρυμάτων, όπως ορχήστρες, λυρικές σκηνές, μπαλέτα και θέατρα,
συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που ανήκουν στα ιδρύματα αυτά, θα πρέπει να
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου λόγω της ιδιαιτερότητάς τους
ως «τεχνών του θεάματος» και του γεγονότος ότι σχεδόν όλο το υλικό που κατέχουν
καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
Εάν ένα τρίτο μέρος ήταν ο αρχικός ιδιοκτήτης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
εγγράφου που κατέχουν βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών
βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία και το χρονικό διάστημα προστασίας των εν λόγω
δικαιωμάτων δεν έχει λήξει, το έγγραφο αυτό, για την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος Κεφαλαίου, λογίζεται ως έγγραφο για το οποίο τρίτοι έχουν δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των συγγενικών δικαιωμάτων και των sui
generis μορφών προστασίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ΄ της παρ. 4 του
άρθρου 59 του σχεδίου, σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται τα έγγραφα για τα οποία τρίτοι
διαθέτουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Επίσης, διατηρείται η εξαίρεση: α) των εγγράφων, τμημάτων εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των
θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους με σκοπό την εκπλήρωση
αποστολής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας, β) των εγγράφων, τμημάτων
εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που βρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας ή κατώτερης βαθμίδας, και, σε περίπτωση άλλων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε έγγραφα, εκτός αυτών που αναφέρονται σε ερευνητικά
δεδομένα και γ) των εγγράφων, τμημάτων εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που
βρίσκονται στην κατοχή των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και των τεχνολογικών ή
ερευνητικών φορέων του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 ή των οργανισμών χρηματοδότησης
της έρευνας, εκτός αυτών που αναφέρονται σε ερευνητικά δεδομένα.
Αποκλίνοντας από το προϊσχύσαν καθεστώς, τα ερευνητικά δεδομένα που έχουν στην κατοχή
τους οι φορείς των περ. β) και γ) της προηγούμενης παρ., στο μέτρο που αυτά λαμβάνουν
δημόσια χρηματοδότηση, καταλαμβάνονται πλέον από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος
Κεφαλαίου, καθώς καθίσταται πλέον αντιληπτό ότι ο όγκος των παραγόμενων ερευνητικών
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δεδομένων αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και ενέχει δυνατότητες περαιτέρω χρήσης
πέραν της επιστημονικής κοινότητας. Προκειμένου οι αυξανόμενες προκλήσεις για την
κοινωνία να μπορούν να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικό και ολιστικό τρόπο, έχει
καταστεί σημαντική και επείγουσα η δυνατότητα πρόσβασης, μείξης και περαιτέρω χρήσης
δεδομένων από διάφορες πηγές, καθώς και από διαφορετικούς τομείς και επιστημονικούς
κλάδους. Στο πλαίσιο αυτό, τα ερευνητικά δεδομένα περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία,
πειραματικά αποτελέσματα, μετρήσεις, παρατηρήσεις που προκύπτουν από επιτόπια
έρευνα, αποτελέσματα ερευνών, καταγραφές συνεντεύξεων και εικόνες. Περιλαμβάνουν,
επίσης, μεταδεδομένα, προδιαγραφές και άλλα ψηφιακά αντικείμενα. Τα ερευνητικά
δεδομένα είναι διαφορετικά από τα επιστημονικά άρθρα που αναφέρουν και σχολιάζουν τα
ευρήματα που προκύπτουν από την επιστημονική έρευνα.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. 5, τα πολιτιστικά ιδρύματα και οι φορείς των περ.
θ΄ έως ιβ΄ της παρ. 4 μπορούν να διαθέτουν κάθε έγγραφο, τμήμα εγγράφου, πληροφορία ή
δεδομένο για περαιτέρω χρήση, εφόσον αυτό προβλέπεται από γενικές διατάξεις ή διατάξεις
που διέπουν τον οικείο φορέα.
Εξάλλου, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, γίνεται ειδική μνεία, στην παρ.
7, στη σύμβαση της Βέρνης, στη συμφωνία TRIPS και τη συνθήκη WCT, καθώς οι υποχρεώσεις
που επιβάλλονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου ισχύουν μόνο στο βαθμό που
συνάδουν με τις ανωτέρω συμφωνίες, ενώ ειδικός περιορισμός προβλέπεται στην παρ. 8 για
τους φορείς του Κεφαλαίου, ως προς το δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων που
προβλέπεται στο άρθρο 45 Α του ν. 2121/1993 (Α΄ 25).
Τέλος, ορίζεται πλέον ρητά στην παρ. 9, ότι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου διέπουν την
περαιτέρω χρήση και όλων των εγγράφων που αναφέρονται σε γεωχωρικά δεδομένα και
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3882/2010 (Α΄ 166).
Επί του άρθρου 60
Περιλαμβάνονται οι ορισμοί των κρισιμότερων εννοιών για την εφαρμογή του παρόντος
Κεφαλαίου. Σε σχέση με το προγενέστερο καθεστώς, περιλαμβάνονται επιπλέον, σε στοίχιση
με το αντίστοιχο άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024, οι ορισμοί της «δημόσιας επιχείρησης»,
της «τυποποιημένης άδειας», της «ανωνυμοποίησης», των «δυναμικών δεδομένων» των
«ερευνητικών δεδομένων», των «συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας». της «εύλογης
απόδοσης της επένδυσης» και του «τρίτου μέρους», ενώ εμπλουτίζεται η έννοια της
«περαιτέρω χρήσης» ώστε να καταλαμβάνει, πλέον και τα έγγραφα που βρίσκονται στην
κατοχή των «δημόσιων επιχειρήσεων» της περ. 3 του προτεινόμενου άρθρου. Παράλληλα,
προσδιορίζονται οι έννοιες των «Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», των «Δημόσιων
Ερευνητικών Οργανισμών» και των «τεχνολογικών ή ερευνητικών φορέων», καθώς και των
«Οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας» με παραπομπές στα αντίστοιχα νομοθετήματα.
Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στην έννοια της «δημόσιας επιχείρησης», η οποία
συνιστά, όπως και ο «οργανισμός δημοσίου δικαίου», αυτόνομη ενωσιακή έννοια, που
υποστασιοποιείται βάσει των υπό στοιχεία α) έως γ) της περ. 3 λειτουργικών κριτηρίων,
δυνάμει των οποίων τεκμαίρεται η επ’ αυτής αποφασιστική επιρροή των φορέων του
δημοσίου τομέα.
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι ως «έγγραφο» για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου, νοείται, όπως και υπό το προγενέστερο καθεστώς, όχι µόνο το καθ’ εαυτό
έγγραφο, αλλά και τµήµα εγγράφου, πληροφορία ή δεδοµένο. Το κέντρο βάρους στρέφεται
πλέον από την έννοια του εγγράφου σε εκείνη του δεδοµένου, και κατά λογική µετεξέλιξη σε
εκείνη της πληροφορίας, δηλαδή του δεδοµένου που αποκτά ορισµένη σηµασία. Το έγγραφο
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µπορεί να περιέχει µία ή περισσότερες πληροφορίες, ενώ πληροφορίες µπορεί να
ανευρίσκονται και εκτός των εγγράφων. Ιδίως, τα εξαγόµενα από έγγραφα ή άλλες πηγές
δεδοµένα µπορούν να διαρθρώνονται σε σύνολα (datasets), τα οποία αποκτούν
προστιθέµενη αξία, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων καινοτόµων,
«έξυπνων», υπηρεσιών. Ο ορισμός του εγγράφου δεν συμπεριλαμβάνει τα προγράμματα
υπολογιστών, καλύπτει όμως τυχόν ιδιωτικά έγγραφα τα οποία τηρούνται από τους φορείς
του δημόσιου τομέα σε φακέλους, ή αρχεία και χρησιμοποιήθηκαν ή ελήφθησαν υπόψη
κατά την έκδοση διοικητικής πράξης ή την εκπλήρωση της εν γένει διοικητικής αποστολής
τους. Επισημαίνεται, όπως και υπό το προγενέστερο καθεστώς, ότι η υποχρέωση χορήγησης
προς περαιτέρω χρήση, βαρύνει τον φορέα που εκδίδει ή στον οποίο έχουν ανατεθεί προς
διαχείριση (π.χ. διότι εξέλιπε ο αρχικός εκδότης) τα έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους ή, εφόσον πρόκειται για δημόσια επιχείρηση που εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Αποσαφηνίζεται, έτσι, ότι υπόχρεος είναι ο φορέας που
εξέδωσε ή διαχειρίζεται τα έγγραφα, όχι όµως και εκείνος στον οποίο έγινε απλή
κοινοποίηση ή ο οποίος απλώς τα χρησιµοποιεί ως στοιχείο του φακέλου, χωρίς να έχει άλλη
αρµοδιότητα σχετικά µε το έγγραφο. Τούτο έχει σηµασία διότι µόνο τότε ο φορέας µπορεί,
ως αρµόδιος, να κρίνει αν τα έγγραφα εµπίπτουν σε αυτά που επιτρέπεται και οφείλει να
διαθέσει προς περαιτέρω χρήση. Διαφορετικά η κατηγοριοποίηση των εγγράφων κινδυνεύει
να είναι αποσπασµατική, ανάλογα µε τον φορέα που τα κατέχει. Οµοίως, ελλοχεύει ο
κίνδυνος το ίδιο σύνολο δεδοµένων να παρέχεται µε διαφορετικούς όρους από πλείονες
φορείς που τυχαίνει να το κατέχουν. Έτσι, στο µέτρο που περιέχονται προσωπικά δεδοµένα,
οι ίδιες κατηγορίες δεδοµένων θα υπόκεινται σε ενιαία µεταχείριση.
Τέλος, σημειώνεται ότι στην έννοια των «δυναμικών δεδομένων», όπως αυτά ορίζονται στην
περ. 7 του άρθρου 60, συγκαταλέγονται περιβαλλοντικά δεδομένα, δεδομένα κυκλοφορίας,
δορυφορικά δεδομένα, μετεωρολογικά δεδομένα και δεδομένα αισθητήρων, η οικονομική
αξία των οποίων εξαρτάται από το κατά πόσο οι πληροφορίες είναι άμεσα διαθέσιμες και
από το πόσο τακτικά επικαιροποιούνται.
Επί του άρθρου 61
Με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου επαναλαμβάνεται η σαφής υποχρέωση των φορέων του
δηµόσιου τοµέα και - πλέον και - των δημόσιων επιχειρήσεων κατά την έννοια της περ. 3 του
άρθρου 60, να προσφέρουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδοµένα που συλλέγουν
και διαχειρίζονται στο πλαίσιο της δημόσιας αποστολής και της παροχής υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος, αντίστοιχα, ανοικτά, για περαιτέρω χρήση, εκτός εάν η πρόσβαση
περιορίζεται βάσει των όρων ή απαγορεύεται βάσει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο
παρόν Κεφάλαιο και αιτιολογούνται ειδικώς (αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω
χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας – open by default).
Στην παρ. 2 επαναλαμβάνεται η αρχή ότι τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα της
παρ. 1 διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών
διεπαφών (APIs), σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ο οποίος συμμορφώνεται σε
ανοικτά πρότυπα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 63, από σταθερό σημείο
απόθεσης. Αν δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων απαιτείται, όπως και
υπό το προγενέστερο καθεστώς, η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τη
διαδικασία που διαρθρώνεται στο άρθρο 62.
Ειδικότερη ρύθμιση εισάγεται στην παρ. 3 όσον αφορά στα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα
δεδομένα επί των οποίων οι βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών
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Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα μουσεία και τα αρχεία έχουν δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα εν λόγω έγγραφα, πληροφορίες ή δεδομένα, είναι περαιτέρω
χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τα άρθρα 63 έως
70, εκτός αν τρίτος είχε αρχικά επ’ αυτών δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, των οποίων
το διάστημα προστασίας δεν έχει λήξει (βλ. αιτιολογική σκέψη 55 του προοιμίου της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1024).
Επί του άρθρου 62
Το άρθρο αυτό εξειδικεύει τη διαδικασία που ακολουθείται, όπου δεν είναι δυνατή η
διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 61, η οποία, σε γενικές γραμμές
ακολουθεί το πρότυπο του προϊσχύσαντος άρθρου 5 του ν. 3448/2006.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 1, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει σε
έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή αίτημα για τη χορήγηση εγγράφων προς περαιτέρω χρήση
στην υπηρεσία του φορέα του δημόσιου τομέα, η οποία έχει εκδώσει ή έχει στην κατοχή της
το έγγραφο. Η υπηρεσία αυτή επεξεργάζεται, σύμφωνα με την παρ. 2, με ηλεκτρονικά μέσα,
όπου αυτό είναι δυνατό, την αίτηση περαιτέρω χρήσης και χορηγεί το έγγραφο προς
περαιτέρω χρήση στον αιτούντα. Σε περίπτωση που χρειάζεται άδεια, η υπηρεσία
οριστικοποιεί τη σχετική προσφορά προς τον αιτούντα σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ.
3, 4 και 5.
Με την παρ. 3, διατηρείται η επιφύλαξη, τυχόν, ειδικών προθεσμιών που ορίζονται στις
οικείες διατάξεις κάθε φορέα που κατέχει έγγραφα, εντούτοις, η προθεσμία εντός της οποίας
οι υπόχρεοι φορείς χορηγούν το έγγραφο ή οριστικοποιούν τη σχετική προσφορά τους
συντέμνεται στις είκοσι (20) ημερολογιακές – και όχι εργάσιμες - ημέρες από την παραλαβή
της αίτησης, για λόγους ταχύτερης διεκπεραίωσης των σχετικών υποθέσεων. Η προθεσμία
αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι και είκοσι (20) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη
του πρώτου εικοσαημέρου για αιτήσεις που χαρακτηρίζονται από τον φορέα ως περίπλοκες
ή μεγάλης κλίμακας. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών ενημερώνεται εγκαίρως για τον
εκτιμώμενο χρόνο περάτωσης της υπόθεσής του, καθώς γνωστοποιείται σε αυτόν, μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, ο χαρακτηρισμός της αίτησης ως
περίπλοκης ή μεγάλης κλίμακας, καθώς και η λήξη της νέας προθεσμίας χορήγησης του
εγγράφου. Ενόψει δε του κατεξοχήν αξιολογικού χαρακτήρα της απόφασης χαρακτηρισμού,
δεν προβλέπεται κατ’ αυτής η άσκηση διοικητικής προσφυγής.
Με την παρ. 4 επαναλαμβάνεται, κατ’ ουσία, η προγενέστερη ρύθμιση των παρ. 3 και 4 του
άρθρου 5 του ν. 3448/2006. Συγκεκριμένα, προβλέπεται, αρχικά, ότι σε περίπτωση
απορριπτικής απόφασης, ο φορέας ανακοινώνει στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης. Αν
ο λόγος απόρριψης οφείλεται σε ζητήματα που άπτονται δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, στην απόφαση θα πρέπει υποχρεωτικά να μνημονεύεται το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά, ο αδειοδότης, από τον
οποίο ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει λάβει το σχετικό υλικό, με εξαίρεση τις
βιβλιοθήκες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι βιβλιοθήκες των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα μουσεία και τα αρχεία. Διευκρινίζεται εδώ προς αποφυγή
αμφιβολιών, ότι ο όρος «δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» αναφέρεται μόνον στην
πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, περιλαμβανομένων των sui generis
μορφών προστασίας. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε έγγραφα που
καλύπτονται από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας και
καταχωρισμένα σχέδια και εμπορικά σήματα (βλ. αιτιολογική σκέψη 54 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024).
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Για την πληρέστερη προστασία του αιτούντος, χορηγείται η δυνατότητα άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απορριπτικής απόφασης ή της παράλειψης έκδοσης
απόφασης από τον οικείο φορέα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από
την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης στον αιτούντα ή τη συντέλεση της παράλειψης.
Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον ενός «αμερόληπτου φορέα εξέτασης» (βλ.
αιτιολογική σκέψη 42 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) και συγκεκριμένα ενώπιον μιας
ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, της νεοσύστατης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υποβάλλεται
από τον ενδιαφερόμενο εγγράφως ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα στην υπηρεσία, από
όπου ζητήθηκε η χορήγηση του εγγράφου. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας οφείλει να αποφανθεί
επί της προσφυγής εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη διαβίβασή της σε αυτήν.
Η αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την εξέταση της προβλεπόμενης στο παρόν
άρθρο ενδικοφανούς προσφυγής, προκύπτει κατ’ αρχήν από την παρ. 1 του άρθρου 82 ν.
4622/2019 (Α΄ 133), όπου ορίζεται ως σκοπός της Αρχής, μεταξύ άλλων, η «ενίσχυση της
διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη δράση των κυβερνητικών οργάνων,
διοικητικών αρχών, κρατικών φορέων, και δημόσιων οργανισμών». Ταυτόχρονα η
αρμοδιότητα αυτή πηγάζει εμμέσως από την παρ. 4 του ιδίου άρθρου με την οποία
προβλέπεται ότι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας μεταφέρεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων,
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των καταργούμενων φορέων μεταξύ των οποίων και του
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος είχε την αντίστοιχη αρμοδιότητα για τον
έλεγχο των πράξεων που αφορούν στη ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας βάσει
της παρ. 4 άρθρου 5 ν. 3448/2006.
Κατά της απόφασης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που εκδίδεται επί της ενδικοφανούς
προσφυγής χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74. Διευκρινίζεται
ότι η αίτηση ακύρωσης μπορεί να ασκηθεί όχι µόνο από τον αιτούντα διοικούμενο ή
επιχείρηση (σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής) αλλά και από τον δηµόσιο φορέα που
αρνήθηκε τη χορήγηση (σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής από την Εθνική Αρχή
Διαφάνειας), όπως και υπό το προϊσχύσαν καθεστώς.
Τέλος, στην παρ. 5 ορίζεται ότι, ειδικά όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια
της περ. 3 του άρθρου 60, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους δημόσιους
ερευνητικούς οργανισμούς, τους τεχνολογικούς ή ερευνητικούς φορείς του άρθρου 3 του ν.
4310/2014 και τους οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας, οι προθεσμίες της παρ. 3
διπλασιάζονται, προκειμένου οι ανωτέρω φορείς να έχουν χρόνο να εξετάζουν υποβληθείσες
αιτήσεις και να μην επεξεργάζονται αυτές σε βάρος των λοιπών καθηκόντων τους. Πρόκειται
ακριβώς για τους φορείς των οποίων τα δεδομένα εντάσσονται για πρώτη φορά σύμφωνα
με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 στη υποχρέωση ανοικτής διάθεσης και οι οποίοι δεν κρίνεται
σκόπιμο να επιβαρυνθούν, κατά τη βούληση του ενωσιακού νομοθέτη, με το σύνολο των
υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου (βλ. αιτιολογική σκέψη 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024).

Επί του άρθρου 63
Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τους
μορφότυπους των προς διάθεση συνόλων δεδομένων. Κατ’ εξέλιξη του προηγούμενου
θεσμικού πλαισίου, αυτοί προδιαγράφονται στην παρ. 1 ως ανοικτοί, μηχαναγνώσιμοι,
προσβάσιμοι, προσιτοί και επαναχρησιμοποιούμενοι. Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται
συγκεκριμένα πρότυπα, καθοριζόμενα με το προφίλ εφαρμογής DCAT (Data Catalogue
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Vocabulary) για πύλες δεδομένων στην Ευρώπη (DCAT-AP) προς τα οποία τόσο οι
μορφότυποι, όσο και τα μεταδεδομένα των συνόλων δεδομένων, πρέπει να
συμμορφώνονται.
Εξάλλου διατηρούνται, στην παρ. 2, οι προβλέψεις για τους τρόπους διάθεσης των εγγράφων
(σταθερό σημείο απόθεσης/υπερσύνδεσμοι/APIs) καθώς και, στην παρ. 3, η απαλλαγή των
φορέων από την υποχρέωση έκδοσης ή προσαρμογής εγγράφων για τον σκοπό της
περαιτέρω χρήσης τους, εφόσον απαιτείται δυσανάλογη προς τούτο προσπάθεια.
Στην ίδια παράγραφο εισάγεται, περαιτέρω, η αρχή της «εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού»
παραγωγής και διάθεσης, η οποία λαμβάνεται υπόψη από τους φορείς κατά το στάδιο της
παραγωγής και διάθεσης των εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
κεφαλαίου, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού και της
παραγωγής, η μέγιστη δυνατότητα διάθεσής τους για περαιτέρω χρήση.
Επίσης, στο πλαίσιο της αρχής της προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του
διοικουμένου, διατηρείται στην παρ. 4 η πρόβλεψη ότι στην περίπτωση διακοπής της
παραγωγής και αποθήκευσης εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων, προηγείται δημόσια
ανακοίνωση προ 30 εργάσιμων ημερών στο διαδικτυακό τόπο data.gov.gr και στην
ιστοσελίδα του φορέα.
Κατά τα λοιπά, στην παρ. 5 εισάγεται νέα πρόβλεψη όσον αφορά, ειδικότερα, τη διάθεση
των δυναμικών δεδομένων. Δεδομένου ότι η οικονομική αξία των εν λόγω δεδομένων,
ενόψει του μεταβλητού τους χαρακτήρα, εξαρτάται από το κατά πόσο οι πληροφορίες που
εμπεριέχονται σε αυτά είναι άμεσα διαθέσιμες και από το πόσο τακτικά επικαιροποιούνται
είναι αναγκαίο να διατίθενται σε χρόνο αμέσως μετά τη συλλογή τους, κατά κανόνα μέσω
διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρµογών (application programming interface, API) και
κατά περίπτωση ως μαζική τηλεφόρτωση. Κατ΄ εξαίρεση, όταν αυτό δεν είναι δυνατό εξαιτίας
τεχνικών ή οικονομικών περιορισμών, οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πρέπει να διαθέτουν
τα έγγραφα σε χρονικό πλαίσιο που επιτρέπει την εκμετάλλευση ολόκληρου του οικονομικού
δυναμικού τους.
Αντίστοιχος τρόπος διάθεσης, δηλαδή μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρµογών
(application programming interface, API) και κατά περίπτωση ως μαζική τηλεφόρτωση,
προβλέπεται στην παρ. 7 και για τη νεοεισαγόμενη κατηγορία των συνόλων δεδομένων
υψηλής αξίας.
Επίσης, στις παρ. 8 και 9 διατηρούνται ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αποτροπή της
αλλοίωσης ή διαστρέβλωσης των εγγράφων που διατίθενται προς περαιτέρω χρήση, την
υποχρέωση αναφοράς της πηγής προέλευσης και της ημερομηνίας τελευταίας
επικαιροποίησής τους, αλλά και την απαλλαγή των φορέων που τα διαθέτουν από ευθύνη
σε περίπτωση μη ορθής περαιτέρω χρήσης αυτών.
Τέλος, στην παρ. 10 εγκαθιδρύεται ειδική υποχρέωση των φορέων να μεριμνούν για την
παροχή δυνατότητας περαιτέρω χρήσης εγγράφων από άτομα με ειδικές ανάγκες
λαμβάνοντας τα αναγκαία προς τούτο μέτρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36-47
του παρόντος Κώδικα.
Επί του άρθρου 64
Στην παρ. 1 επαναλαμβάνεται ρητά η αρχή της δωρεάν διαθεσιμότητας των ανοιχτών
δεδομένων. Εντούτοις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η επιβολή τελών εκ μέρους
του φορέα, το ύψος των οποίων περιορίζεται, κατ’ αρχήν, στην ανάκτηση του οριακού
κόστους. Όπως αναφέρεται στο προοίμιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 (αιτιολογικές σκέψεις
36 και 37), τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων αποτελούν σημαντικό φραγμό
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εισόδου στην αγορά για νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ. Συνεπώς, τα έγγραφα θα πρέπει
να διατίθενται για περαιτέρω χρήση ατελώς και, όπου η επιβολή τέλους είναι απαραίτητη,
το εν λόγω τέλος θα πρέπει καταρχήν να περιορίζεται στο οριακό κόστος. Όταν οι φορείς του
δημόσιου τομέα πραγματοποιούν μια ιδιαίτερα εκτεταμένη έρευνα για τις ζητούμενες
πληροφορίες ή εξαιρετικά δαπανηρές τροποποιήσεις του μορφότυπου των ζητούμενων
πληροφοριών, είτε οικειοθελώς είτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας, το
οριακό κόστος δύναται να καλύπτει το κόστος που συνδέεται με τις εν λόγω δραστηριότητες.
Με την παρ. 2 εισάγονται, όπως και υπό το προϊσχύσαν καθεστώς, εξαιρέσεις για
συγκεκριμένες κατηγορίες φορέων, τόσο από τη γενική αρχή της κατ’ αρχήν δωρεάν
διάθεσης και περαιτέρω χρήσης δεδομένων, όσο και από την αρχή για χρέωση, εξαιρετικά,
του οριακού κόστους, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία αυτών των
φορέων με συνέπεια να μπορούν να ζητηθούν- υπό προϋποθέσεις- τέλη που υπερβαίνουν
το οριακό κόστος. Τέτοιοι φορείς είναι:
α) οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι υποχρεούνται να καλύπτουν οι ίδιοι ένα
σημαντικό μέρος του κόστους εκτέλεσης της δημόσιας αποστολής τους από ίδια έσοδα. Οι
εν λόγω φορείς προσδιορίζονται, σύμφωνα με την παρ. 38 του άρθρου 107, με κοινή
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των καθ’ ύλην αρμοδίων υπουργών,
ενώ ο κατάλογος αυτών δημοσιεύεται και επικαιροποιείται, σε ετήσια βάση, στον ιστότοπο
www.data.gov.gr,
(β) οι βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, τα μουσεία και τα αρχεία,
(γ) οι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 60. Η εν λόγω κατηγορία
δημόσιων επιχειρήσεων αποτελεί νέα προσθήκη σε σχέση με το προϊσχύσαν καθεστώς,
καθώς αναγνωρίζεται ο προεξέχων ρόλος που οι τελευταίες διαδραματίζουν σε ένα
σύγχρονο ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.
Στις περ. α΄ και γ΄ τα τέλη υπολογίζονται, σύμφωνα με την παρ. 4, δηλαδή με αντικειμενικά,
διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια και με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια
της ετήσιας λογιστικής περιόδου και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται
στους οικείους φορείς. Τα συνολικά έσοδα από τη διάθεση και την άδεια περαιτέρω χρήσης
των εν λόγω εγγράφων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσής τους και
αποθήκευσης των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της
επένδυσης, και, κατά περίπτωση, το κόστος ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά
εμπιστευτικών πληροφοριών. Όπως αναφέρεται στο προοίμιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024
(αιτιολογική σκέψη 37): «η απόδοση της επένδυσης, μπορεί να εκληφθεί ως ποσοστό,
επιπλέον στο οριακό κόστος, που επιτρέπει την ανάκτηση του κόστους κεφαλαίου και την
ενσωμάτωση πραγματικού συντελεστή απόδοσης. Δεδομένου ότι το κόστος κεφαλαίου
συνδέεται στενά με τα επιτόκια των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία βασίζονται στο
σταθερό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τις κύριες πράξεις
αναχρηματοδότησης, η εύλογη απόδοση των επενδύσεων δεν θα πρέπει να είναι
περισσότερο από 5 % πάνω από το σταθερό επιτόκιο της ΕΚΤ».
Παρόμοια μεθοδολογία υπολογισμού εισάγεται , όπως και υπό το προϊσχύσαν καθεστώς, επί
τελών που επιβάλουν οι βιβλιοθήκες συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα μουσεία και τα αρχεία. Και στην περίπτωση αυτή
τα συνολικά έσοδα από τη διάθεση και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων εντός της
εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το κόστος συλλογής,
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παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης, αποθήκευσης των δεδομένων, συντήρησης και το
κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων και, κατά περίπτωση, το κόστος ανωνυμοποίησης των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των
εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της
επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, με βάση το
κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής περιόδου και σύμφωνα με
τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους φορείς. Μάλιστα, λαμβάνοντας
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εν λόγω φορέων, οι τιμές που χρεώνει ο ιδιωτικός τομέας για
την περαιτέρω χρήση πανομοιότυπων ή παρόμοιων εγγράφων μπορούν να λαμβάνονται
υπόψη κατά τον υπολογισμό της εύλογης απόδοσης της επένδυσης.
Πάντως, και στις περιπτώσεις που είναι επιτρεπτή η επιβολή τελών που συμπεριλαμβάνουν
εύλογη απόδοση της επένδυσης επιδιώκεται λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των
οικείων φορέων η διασφάλιση της συνέχισης και η διεύρυνση και βελτίωση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατά τούτο, καθίσταται σαφές ότι και στην περίπτωση αυτή
το επιβαλλόμενο τέλος παραμένει ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Σε κάθε περίπτωση, είναι δωρεάν, σύμφωνα με την παρ. 6, η περαιτέρω χρήση:
(α) των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων
των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 72. Η πρόβλεψη αυτή, συνδυαζόμενη με τις ειδικές ρυθμίσεις
των άρθρων 71 και 72 εξασφαλίζει τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπού τους και τη
διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης αυτών. Αυτό, πάντως, δεν αποκλείει φορείς του
δημόσιου τομέα να χρεώνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν σε σχέση με τα σύνολα
δεδομένων υψηλής αξίας κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας τους, ιδίως για την
πιστοποίηση της γνησιότητας ή της ακρίβειας των εγγράφων (βλ. αιτιολογική σκέψη 69 του
προοιμίου της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024),
(β) των ερευνητικών δεδομένων. Η πρόβλεψη αυτή, συνδυαζόμενη με την ειδική ρύθμιση
του άρθρου 68, εξασφαλίζει τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των ερευνητικών δεδομένων
και τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης αυτών.
Το τελικό ύψος των τελών που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο,
συμπεριλαμβανομένης της βάσης υπολογισμού των εν λόγω τελών, καθορίζεται, όπως και
υπό το προϊσχύσαν καθεστώς, με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του
αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου ή της ανεξάρτητης αρχής, σύμφωνα με
το πρώτο εδάφιο της παρ. 39 του άρθρου 107. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου
κοινοποιούνται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα
του οικείου φορέα και στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr, ο οποίος άλλωστε αποτελεί
τον κόμβο της συγκέντρωσης του συνόλου της πληροφορίας που αφορά στα ανοικτά
δεδομένα.
Σε ό,τι αφορά το επιτρεπτό της νομοθετικής εξουσιοδότησης για τον καθορισμό τελών
επισημαίνεται ότι, κατ’ εξαίρεση της απαγόρευσης του άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγματος
(που αφορά σε φόρους) είναι επιτρεπτή η εξουσιοδότηση νόμου για τη θέσπιση
ανταποδοτικών ή άλλου χαρακτήρα οικονομικών βαρών με κανονιστική πράξη (ΣτΕ (Ολ.),
875/2013, (Ολ.) 3293/2005, 1604/2017, 3183/2008, 838/2008, 1855/2007 κ.ά.). Το
ανταποδοτικό τέλος διακρίνεται από τον φόρο κατά το ότι αποτελεί μεν και αυτό, όπως ο
φόρος, αναγκαστική παροχή, καταβάλλεται, όμως, έναντι ειδικής αντιπαροχής, ήτοι έναντι
ειδικώς παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας, προς την οποία μάλιστα τελεί σε εύλογη σχέση
αντιστοιχίας, γιατί αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους της υπηρεσίας. Η δημόσια δε αυτή
υπηρεσία, προς την οποία στοιχεί το ανταποδοτικό τέλος, παρέχεται προεχόντως χάριν
δημοσίου σκοπού, εξυπηρετούνται, όμως, με αυτήν ταυτοχρόνως και όποιοι την
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χρησιμοποιούν. Οι τελευταίοι φέρουν και το βάρος των δαπανών αυτής της υπηρεσίας. Λόγω
δε ακριβώς του δημόσιου χαρακτήρα της ειδικής αντιπαροχής, η υποχρέωση για την
καταβολή του ανταποδοτικού τέλους ούτε την πραγματική χρησιμοποίηση της υπηρεσίας
προϋποθέτει ούτε την ακριβή αντιστοιχία μεταξύ, αφενός, του ύψους του τέλους και,
αφετέρου, του κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας, αλλά αρκεί απλώς η δυνατότητα
(ετοιμότητα) για την παροχή της υπηρεσίας και η κατ’ αρχήν κάλυψη των δαπανών της από
το τέλος που καταβάλλουν όσοι τη χρησιμοποιούν (πρβλ. ΑΕΔ 5/1984, Oλ ΣτΕ 875/2013, ΣτΕ
3182/2008 7μ, 2483/1999, 950, 649/1981). Κατά συνέπεια, κατά το μέρος που η
εξουσιοδότηση αφορά την επιβολή τελών είναι συμβατή με το άρθρο 72 παρ. 4 του
Συντάγματος.
Ειδικά όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου,
από φορείς του δημόσιου τομέα και δημόσιες επιχειρήσεις που, κατ’ εξαίρεση, έχουν τη
δυνατότητα να χρεώνουν πάνω από το οριακό κόστος, τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη
για τον υπολογισμό του ύψους τους καθορίζονται, όπως και υπό το προϊσχύσαν καθεστώς,
με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ.
39 του άρθρου 107.
Επί του άρθρου 65
Το παρόν άρθρο, σε σύμπνοια με την υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 16 παρ. 1 του ν.
2690/1999 (Α΄45) και τη σχετική νομολογία (ΣτΕ 204/2016, 1592/2012, 3614/2009,
2756/2008), αλλά και με τις απαιτήσεις του ενωσιακού νομοθέτη (βλ. αιτιολογική σκέψη 41
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) προβλέπει ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να
ενημερώνουν εγγράφως τους αιτούντες έγγραφα για περαιτέρω χρήση σχετικά με τη
δυνατότητα άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 62 και την προθεσμία αυτής
σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που τους επηρεάζουν.
Επί του άρθρου 66
Επαναλαμβάνοντας την πάγια αρχή του προϊσχύσαντος καθεστώτος, η παρ. 1 ορίζει ότι η
περαιτέρω χρήση των εγγράφων δεν θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να υπόκειται σε όρους. Ωστόσο,
σε ορισμένες περιπτώσεις δικαιολογημένες για την εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου
συμφέροντος, δύναται να επιβάλλονται όροι για την περαιτέρω χρήση εκ μέρους του
αδειολήπτη, ιδίως με τη μορφή χορηγούμενης άδειας, οι οποίοι πρέπει να είναι
αντικειμενικοί, αναλογικοί, να μην εισάγουν διακρίσεις και να επιβάλλονται αιτιολογημένα
για την εξυπηρέτηση σκοπών γενικού συμφέροντος. Περαιτέρω, οι όροι που επιβάλλονται
δεν μπορεί να οδηγούν σε περιορισμό ή στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η χορηγούμενη
άδεια δύναται να καλύπτει θέματα όπως, ενδεικτικά, η ευθύνη του φορέα, η προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ορθή χρήση των εγγράφων, η εγγύηση μη αλλοίωσης
και η αναφορά της πηγής.
Ειδικότερα, στην περίπτωση που στα χορηγούμενα έγγραφα συμπεριλαμβάνονται
προσωπικά δεδομένα, η άδεια πρέπει, οπωσδήποτε, να εμπεριέχει ρήτρα προστασίας των
προσωπικών δεδομένων. Εξάλλου, όταν διατίθενται προσωπικά δεδομένα πρέπει να
αναφέρεται ο αρχικός σκοπός της δημοσίευσης, καθώς και οι σκοποί που θεωρούνται
συμβατοί και τυχόν μέτρα που οφείλει να λαμβάνει ο χρήστης. Όταν τα δεδομένα διατίθενται
ανωνυµοποιηµένα, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται όροι για τη διασφάλιση της
ανωνυµοποίησης εκ μέρους του χρήστη. Ο τελευταίος, εφόσον διαπιστώσει ότι είναι δυνατή
η επαναταυτοποίηση του προσώπου οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον φορέα, ο οποίος
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στην τελευταία περίπτωση, όπως και σε περίπτωση παραβίασης των όρων εκ μέρους του
χρήστη, δύναται να ανακαλέσει την άδεια χρήσης.
Ειδικά όσον αφορά περιορισμούς που εισάγονται με τη μορφή αδειών, με την παρ. 2 οι
φορείς ενθαρρύνονται να δημιουργούν, όπου αυτό είναι δυνατό, και να αναρτούν πρότυπα
τυποποιημένων αδειών με δυνατότητα ηλεκτρονικής τους επεξεργασίας στον ιστότοπο
data.gov.gr, οι οποίες παρέχουν ευρύτερα δικαιώματα περαιτέρω χρήσης χωρίς
τεχνολογικούς, οικονομικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς και στηρίζονται σε
μορφότυπους ανοικτών δεδομένων. Οι άδειες αυτές είναι δυνατόν να προσαρμόζονται,
προκειμένου να αντιμετωπίζουν ειδικότερες περιπτώσεις αιτήσεων χορήγησης άδειας. Σε
κάθε περίπτωση, οι άδειες πρέπει να θέτουν τους λιγότερο δυνατούς περιορισμούς όσον
αφορά στην περαιτέρω χρήση σύμφωνα με την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας
πληροφορίας.
Αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό των όρων, σύµφωνα µε την παρ. 40 του άρθρου 107,
είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός στην περίπτωση των κεντρικών και περιφερειακών
κρατικών αρχών, και το αρμόδιο, σύµφωνα µε τις οικείες καταστατικές διατάξεις, όργανο
διοίκησης στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και στα νομικά πρόσωπα που συνιστούν
δημόσιους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου. Με τον τρόπο αυτόν
απλουστεύεται και επιταχύνεται η διαδικασία λήψης των σχετικών αποφάσεων. Η σχετική
απόφαση δημοσιεύεται, για λόγους διαφάνειας, στον διαδικτυακό τόπο data.gov.gr και στην
ιστοσελίδα του οικείου φορέα.
Επί του άρθρου 67
Συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 1, το «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου», το
οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι διαθέσιμο στον
διαδικτυακό τόπο data.gov.gr. Σκοπός του Μητρώου είναι η συγκέντρωση σε ένα μοναδικό
σημείο των «Διαρθρωμένων Συνόλων Δεδομένων» (datasets) των δημοσίων φορέων, ή των
συνδέσμων προς τους διαδικτυακούς τόπους, όπου τηρούνται.
Το παρόν άρθρο ενισχύει, στις παρ. 2 και 3, το υφιστάμενο καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο
κάθε φορέας που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του οφείλει να καταγράψει και να
αξιολογήσει τα σύνολα των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορίες,
προς τον σκοπό ανοικτής τους διάθεσης και να εκδώσει σχετική απόφαση στην οποία
περιγράφονται: (α) τα σύνολα των εγγράφων που κατέχει ο φορέας, (β) τα σύνολα των
εγγράφων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την
αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας, (γ) τα σύνολα των εγγράφων που
θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω χορήγησης άδειας ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 64
έως και 66, (δ) τα σύνολα των εγγράφων που δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και
χρήση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 59.
Περαιτέρω, δεδομένου ότι η διαρκής επικαιροποίηση των συνόλων των εγγράφων του κάθε
φορέα συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση των στόχων του
παρόντος Κεφαλαίου, προβλέπεται στην παρ. 4 η υποχρέωση των φορέων να
επικαιροποιούν τα σύνολα των εγγράφων που έχουν στην κατοχή τους, αμελλητί, μόλις
επέλθει μεταβολή, ενημερώνοντας σχετικά τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών. Ταυτόχρονα προβλέπεται η υποχρέωση της ετήσιας
επικαιροποίησης της σχετικής απόφασης κάθε φορέα.
Κατά τα λοιπά, οι ομάδες διοίκησης έργου του «Προγράμματος Διαύγεια», οι οποίες
προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 80 ορίζονται και υπό το νέο καθεστώς ως αρμόδιες
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για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, την τεχνική, διαδικαστική και
οργανωτική υποστήριξη της ανοικτής διάθεσης των εγγράφων, καθώς και την επικοινωνία
με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μάλιστα, για
την υποβοήθηση του έργου των ομάδων αυτών, με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου
υπουργού μπορεί να ορίζονται ως μέλη στελέχη από τους φορείς του παρόντος άρθρου
σύμφωνα με την παρ. 41 του άρθρου 107.
Τέλος, με την παρ. 5, σε στοίχιση με το άρθρο 62, ορίζεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως
αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Επί του άρθρου 68
Με το εν λόγω άρθρο εισάγεται για πρώτη φορά ειδική ρύθμιση για την κατηγορία των
ερευνητικών δεδομένων, καθώς το όφελος για την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας
που προκύπτει από την αξιοποίησή τους, αναγνωρίζεται πλέον, λόγω του όγκου και της
συχνότητας παραγωγής τους, ως ιδιαίτερα αυξημένο.
Έτσι, ρητά ορίζεται στην παρ. 1 ότι τα ερευνητικά δεδομένα είναι διαθέσιμα και περαιτέρω
χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τα άρθρα 61-70,
εφόσον: α) λαμβάνουν, εν όλω ή εν μέρει, δημόσια χρηματοδότηση και έχουν ήδη
δημοσιοποιηθεί, β) μέσω αποθετηρίου (θεματικού ή ιδρυματικού), από ερευνητές ή
δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς ή ερευνητικούς φορείς κατά την
έννοια του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 ή από οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας (βλ.
και άρθρο 25 του ν. 4310/2014).
Ακολούθως, στην παρ. 2 και σε στοίχιση με τα οριζόμενα αντίστοιχο άρθρο της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 (βλ. και αιτιολογική σκέψη 28 του προοιμίου αυτής) εισάγεται ρητή επιφύλαξη
όσον αφορά στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
την εμπιστευτικότητα, την εθνική ασφάλεια την προστασία νόμιμων εμπορικών
συμφερόντων, όπως το εμπορικό απόρρητο, και την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας τρίτων, σύμφωνα με την αρχή «ανοικτά στο μέτρο του δυνατού, κλειστά στο
μέτρο του αναγκαίου.
Επί του άρθρου 69
Στην παρ. 1 επαναλαμβάνεται η αρχή της αποφυγής διακρίσεων μέσω της επιβολής ειδικών
όρων για την περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της
διασυνοριακής περαιτέρω χρήσης. Όπως διευκρινίζεται και στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024 (βλ.
αιτιολογική σκέψη 46 του προοιμίου της), η απαγόρευση εισαγωγής δυσμενών διακρίσεων
ισχύει προκειμένου περί συγκρίσιμων κατηγοριών ενδιαφερομένων που προβαίνουν σε
περαιτέρω χρήση. Σε αυτό το πλαίσιο, η απαγόρευση των διακρίσεων δεν θα πρέπει, για
παράδειγμα, να εμποδίζει τη δωρεάν ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορέων του
δημόσιου τομέα κατά την άσκηση της δημόσιας αποστολής τους, έστω και εάν άλλοι
ενδιαφερόμενοι χρεώνονται για την περαιτέρω χρήση των ιδίων εγγράφων.
Αντιθέτως, εάν, όπως ορίζεται στην παρ. 2, τα έγγραφα χρησιμοποιούνται περαιτέρω από
φορέα του δημόσιου τομέα ως αρχικό υλικό για εμπορικές δραστηριότητές του που δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δημόσιας αποστολής του, ο εν λόγω φορέας συνιστά
συγκρίσιμο μέγεθος και, συνεπώς, τα έγγραφα για τις εν λόγω δραστηριότητες διατίθενται
με τα ίδια τέλη και τους λοιπούς όρους που ισχύουν για τους άλλους χρήστες.
Επί του άρθρου 70
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Όπως και υπό το καθεστώς του ν. 3448/2006, σύμφωνα με την παρ. 1, αποκλειστικές
συμφωνίες μεταξύ φορέων του παρόντος Κεφαλαίου και ιδιωτών εταίρων κατ’ αρχήν
απαγορεύονται στο πλαίσιο της τήρησης των κανόνων του ανταγωνισμού. Ωστόσο, ο νόμος
επιτρέπει, στην παρ. 2, τις αποκλειστικές συμφωνίες για περαιτέρω χρήση εγγράφων του
δημόσιου τομέα στην περίπτωση που το αποκλειστικό δικαίωμα είναι αναγκαίο για λόγους
παροχής υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος. Αυτό είναι δυνατό να
συμβεί για παράδειγμα σε περίπτωση που κανένας εμπορικός εκδότης δεν θα δημοσίευε τις
πληροφορίες χωρίς ανάλογο αποκλειστικό δικαίωμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η βασιμότητα
του λόγου χορήγησης του αποκλειστικού δικαιώματος υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση,
και σε κάθε περίπτωση ανά τρία (3) έτη, ενώ, σύμφωνα προς την αρχή της διαφάνειας, ο
νόμος επιβάλλει την τήρηση όρων δημοσιότητας των αποκλειστικών συμφωνιών,
προκειμένου να είναι προσβάσιμες και κατανοητές από κάθε ενδιαφερόμενο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 3, στο πεδίο της ψηφιοποίησης των πολιτιστικών πόρων
και της χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων σε ιδιώτες εταίρους, υφίστανται
πολυάριθμες
συμφωνίες
συνεργασίας
μεταξύ
αφενός
των
βιβλιοθηκών,
συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των
μουσείων και των αρχείων και αφετέρου των ιδιωτών εταίρων. Έχει αποδειχθεί στην πράξη
ότι οι εν λόγω συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να καταστήσουν
δυνατή μια ουσιαστική χρήση των πολιτιστικών πόρων και ταυτόχρονα να επιταχύνουν την
πρόσβαση των πολιτών στην πολιτιστική κληρονομιά. Για τον λόγο αυτόν, σε περίπτωση που
ένα αποκλειστικό δικαίωμα σχετίζεται με την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, κρίνεται
απαραίτητη η πρόβλεψη ορισμένης χρονικής διάρκειας αποκλειστικότητας, προκειμένου ο
ιδιώτης εταίρος να έχει τη δυνατότητα να αποσβέσει την επένδυσή του. Σύμφωνα με την
παρ. 3, η περίοδος αυτή, όπως και υπό το προγενέστερο καθεστώς, δεν μπορεί, κατ’ αρχήν,
να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, ενώ, αν τα υπερβαίνει, υπόκειται σε επανεξέταση κατά το
ενδέκατο έτος και, εν συνεχεία, κάθε επτά (7) έτη. Έτσι, τηρείται η αρχή ότι το κοινόχρηστο
υλικό θα πρέπει να παραμένει δημόσιο κτήμα, αφού ψηφιοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση,
παρέχεται στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα δωρεάν αντίγραφο των ψηφιοποιημένων
πολιτιστικών πόρων ως μέρος της εν λόγω συμφωνίας και το αντίγραφο διατίθεται για
περαιτέρω χρήση στο τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας.
Σύμφωνα με την παρ. 4, στην περίπτωση που υφίστανται ρυθμίσεις μεταξύ των κατόχων
εγγράφων και των περαιτέρω χρηστών τους που δεν χορηγούν ρητά αποκλειστικά
δικαιώματα αλλά περιέχουν όρους που αποσκοπούν ή κατατείνουν σε περιορισμένη
διάθεση εγγράφων για περαιτέρω χρήση από άλλες οντότητες πέραν του τρίτου που
συμμετέχει στη ρύθμιση, αυτές υπόκεινται σε πρόσθετο δημόσιο έλεγχο μέσω της
ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα
και της τακτικής επανεξέτασής τους ως προς τη διαθεσιμότητα των δεδομένων για περαιτέρω
χρήση τουλάχιστον κάθε τρία (3) έτη.
Στις παρ. 5 και 6 θεσπίζονται, όπως και υπό το προγενέστερο καθεστώς, μεταβατικά μέτρα
για την προστασία των συμφερόντων των μερών στις περιπτώσεις, που είχαν συναφθεί
συμβάσεις πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, εφόσον τα σχετικά αποκλειστικά
δικαιώματα δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των παρ. 2 και 3. Τα εν λόγω μεταβατικά μέτρα
προβλέπουν τη διατήρηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων των μερών έως τη λήξη της
σύμβασης ή, για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου ή τις συμβάσεις ιδιαίτερα μεγάλης
διάρκειας, τη διατήρησή τους για ένα χρονικό διάστημα (18 Ιουλίου 2043 για συμβάσεις των
φορέων του δημόσιου τομέα και 17 Ιουλίου 2049 για συμβάσεις των δημόσιων
επιχειρήσεων) που να επιτρέπει στα μέρη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Τα εν λόγω
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μεταβατικά μέτρα δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις ή άλλες συμφωνίες που έχουν
συναφθεί: α) από φορείς του δημόσιου τομέα μετά τη θέση σε ισχύ της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/37
και β) από δημόσιες επιχειρήσεις μετά τη θέση σε ισχύ της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024.
Επί του άρθρου 71
Με το παρόν άρθρο ενσωματώνεται στο Παράρτημα ΧΙΙ του παρόντος Κώδικα και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του ο κατάλογος θεματικών κατηγοριών των συνόλων δεδομένων
υψηλής αξίας, όπως παρατίθεται στο Παράρτημα I της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024.
Επί του άρθρου 72
Σε συνέχεια του άρθρου 71, με το παρόν άρθρο εισάγεται, στην παρ. 1, η αρχή ότι τα σύνολα
δεδομένων υψηλής αξίας που ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙΙ
και που έχουν στην κατοχή τους οι φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος
Κεφαλαίου, όπως αυτά προσδιορίζονται με την έκδοση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του
προβλεπόμενου στην παρ. 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 καταλόγου,
διατίθενται δωρεάν, ενώ θα πρέπει, περαιτέρω, τα εν λόγω σύνολα δεδομένων να είναι
μηχαναγνώσιμα και να παρέχονται, κατ’ αρχήν, μέσω διεπαφών προγραμματισμού
εφαρμογών (APIs) και, κατά περίπτωση, ως μαζική τηλεφόρτωση.
Οι ρυθμίσεις δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης των ανωτέρω συνόλων δεδομένων
εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ.
42 του άρθρου 107.
Στην παρ. 2 διευκρινίζεται ότι, επί συνόλου δεδομένων υψηλής αξίας δημόσιων
επιχειρήσεων, κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 60, στα οποία είναι δυνατόν κατά
παρέκκλιση από την αρχή της δωρεάν διαθεσιμότητας να επιβάλλονται χρεώσεις κατά την
χορήγησή τους, εφόσον κρίνεται ότι η δωρεάν διάθεσή τους θα οδηγούσε σε σημαντική
στρέβλωση του ανταγωνισμού σε σχετικές αγορές, ισχύουν σε κάθε περίπτωση οι όροι της
παρ. 4 του άρθρου 64. Τα εν λόγω σύνολα δεδομένων εξειδικεύονται όπως ορίζει η παρ. 43
του άρθρου 107. Στην παρ. 3 προβλέπεται ρητά ότι η αρχή της δωρεάν διαθεσιμότητας των
συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας δεν ισχύει για βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των
βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα μουσεία και τα αρχεία. Και τούτο,
διότι οι εν λόγω φορείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν χρεώσεις, ακόμη
και πάνω από το οριακό κόστος προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία
τους (βλ. αιτιολογική σκέψη 38 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/24).
Τέλος, στην παρ. 4 διευκρινίζεται ότι, τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας συγκεκριμένων
φορέων του δημόσιου τομέα, στα οποία κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παρ. 1 δεν
εφαρμόζεται η αρχή της δωρεάν διαθεσιμότητας, διατίθενται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 64. Οι ανωτέρω φορείς προσδιορίζονται με κοινή απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού, σύμφωνα με
την παρ. 44 του άρθρου 107, εφόσον εκτιμάται ότι η δωρεάν διάθεση συνόλων δεδομένων
υψηλής αξίας θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό τους ενόψει της
υποχρέωσής τους να παράγουν έσοδα για την κάλυψη σημαντικού μέρους των δαπανών σε
σχέση με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της ανωτέρω
εξαίρεσης είναι χρονικά περιορισμένη και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την
έναρξη ισχύος της οικείας εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024.
Επί του άρθρου 73
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Στο άρθρο 73 διατηρείται η υποχρέωση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης να
υποβάλει στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση σχετικά µε την ανοικτή διάθεση και
περαιτέρω χρήση των εγγράφων, από τους φορείς του παρόντος Κεφαλαίου. Στόχος της
έκθεσης είναι η ετήσια απεικόνιση της πορείας εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου και η ανάδειξη τόσο των πλεονεκτημάτων της ανοικτής διάθεσης των εγγράφων
όσο και των περιπτώσεων όπου παρατηρούνται δυσχέρειες στην εφαρμογή των διατάξεων
του Κεφαλαίου, είτε ως προς τους υπόχρεους φορείς, είτε ως προς τα προς διάθεση έγγραφα.
‘Oπως και υπό το προϊσχύσαν καθεστώς, η έκθεση, αφού τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για
διάστημα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών, υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής εντός
των δύο(2) πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους και συζητείται σε κοινή συνεδρίαση
της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και των
Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών Θεσμών και Διαφάνειας και Έρευνας και Τεχνολογίας της
Βουλής ως καθ’ ύλην αρμόδιων. Ταυτόχρονα, για λόγους περαιτέρω ενίσχυσης της
διαφάνειας, η έκθεση εξακολουθεί αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr.
Επί του άρθρου 74
Με το άρθρο 74, σε εκτέλεση της παρ. 3 του άρθρου 95 του Συντάγματος, διατηρείται, με
αυτοτελή πλέον διάταξη, η αρμοδιότητα του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου να εκδικάζει
αιτήσεις ακυρώσεως κατά ατομικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος Κεφαλαίου. Εξάλλου, για λόγους ταχύτερης απονομής δικαιοσύνης και
αποσυμφόρησης του Συμβουλίου της Επικρατείας προβλέπεται ότι το Τριμελές Διοικητικό
Εφετείο θα δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Στο πλαίσιο αυτό καταργείται, λόγω
έκδοσης νέου νομοθετήματος, η αντίστοιχη διάταξη της περ. ιστ΄ της παρ. 1 του ν. 702/1977
(Α΄ 268).
Επί του άρθρου 75
Ορίζει ότι αντικείμενο του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του Κώδικα αποτελεί η ψηφιακή διαφάνεια και το
πρόγραμμα «Διαύγεια» και συγκεκριμένα η ρύθμιση της υποχρέωσης ανάρτησης στο
Διαδίκτυο πράξεων των φορέων του δημοσίου τομέα, καθώς και η δημιουργία των
προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών.
Επί του άρθρου 76
Ορίζονται οι κατηγορίες των πράξεων των φορέων του δημοσίου τομέα που υπόκεινται στο
πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου και στη συνακόλουθη υποχρέωση ανάρτησής
τους στο διαδίκτυο, καθώς και τα πρόσωπα που τις εκδίδουν. Το πεδίο εφαρμογής της
διάταξης είναι ευρύτατο και καλύπτει όλες τις πράξεις μονομελών ή συλλογικών οργάνων
που απαιτούν δημοσιότητα. Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται οι
δημόσιες συμβάσεις που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, από το οποίο και αντλούνται αυτομάτως τα στοιχεία αυτών.
Επί του άρθρου 77
Ρυθμίζεται η διαδικασία και ο τόπος ανάρτησης των πράξεων που βρίσκονται στο πεδίο
εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου ανάλογα με το όργανο που τις εξέδωσε, επιλύονται
ζητήματα συναρμοδιότητας και προβλέπονται ειδικές εξαιρέσεις από την ανάρτηση εκεί
όπου υφίσταται ένα ειδικό σύστημα δημοσιότητας για τις δημόσιες συμβάσεις.
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Επί του άρθρου 78
Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος τόσο των πράξεων που είναι κατά νόμο δημοσιευτέες όσο
και των υπόλοιπων. Επίσης διευκρινίζεται ότι δεν θίγονται οι σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις
ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ούτε οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τις
διοικητικές προσφυγές. Τονίζεται ότι εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που
αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης, ισχύει το αναρτημένο, με εξαίρεση τις πράξεις που
είναι δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τέλος, καθορίζεται η ισχύς όλων των
ως άνω πράξεων και ότι μόνη η επίκληση του ΑΔΑ αρκεί για την αναζήτηση αυτών.
Επί του άρθρου 79
Προβλέπεται ότι η προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
βάσει των εθνικών και ενωσιακών κανόνων δικαίου δεν θίγεται από τη ανάρτηση των
πράξεων και την οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών και ως εκ τούτου δεν αναρτώνται
πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών
κατηγοριών (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη
νομοθεσία. Η ίδια επιφύλαξη ισχύει και για τα κρατικά απόρρητα όπως προβλέπονται από
την κείμενη νομοθεσία, τους κανόνες πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και
εταιρικά ή άλλα απόρρητα που προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις.

Επί του άρθρου 80
Καθορίζεται η διαδικασία και τα όργανα που είναι αρμόδια για την τεχνική, διαδικαστική και
οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο ενώ ορίζεται ότι η
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για τον επιχειρησιακό συντονισμό και
τη διαχείριση της εφαρμογής του Προγράμματος «Διαύγεια» στους φορείς που υπάγονται
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου.
Επί του άρθρου 81
Προβλέπεται η υποχρέωση κάθε υπηρεσίας ή φορέα του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των
φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών διοικητικών
αρχών, καθώς και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθμού να αναρτούν στο δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και τη διάρθρωση
των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων,
καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των
υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και
απασχόλησης.
Επί του άρθρου 82
Ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων του δημόσιου τομέα να δημοσιεύουν στοιχεία για
την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα,
βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων
τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό
Εξόδου.
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Επί του άρθρου 83
Διευρύνεται η ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων μη κερδοσκοπικών
φορέων που επιχορηγούνται καθ` οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης του με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, ενώ
παράλληλα προβλέπεται ότι η παράλειψη της τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται
συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω
επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Επί του άρθρου 84
Προβλέπεται ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και
επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) των φυσικών προσώπων, για την υλοποίηση
της διατομεακής διαλειτουργικότητας και διαλειτουργικότητας των επιμέρους μητρώων των
φορέων του δημόσιου τομέα, για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων μεταξύ των
μητρώων των φορέων αυτών και για τη λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).
Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή εγγράφων
των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
των φορέων του δημοσίου τομέα, οι φορείς υποχρεούνται έως την 1η.7.2022 να διαθέτουν
μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) το σύνολο των
δεδομένων που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και έγγραφα.
Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. μεριμνά για τη συνδυαστική ανάλυση των διατομεακών δεδομένων, στο
πλαίσιο της διαλειτουργικότητας, αξιοποιώντας τεχνικές ανάλυσης μεγάλου όγκου
δεδομένων (data analytics).
Επί του άρθρου 85
Ορίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, το
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης προμηθεύονται κατά προτεραιότητα συνολικά για τους φορείς του
δημόσιου τομέα υπηρεσίες Υβριδικού Υπολογιστικού Νέφους, με σκοπό την αποθήκευση
δεδομένων και την φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του
δημόσιου τομέα, σχεδιάζοντας και λειτουργώντας παραγωγικά τις τεχνολογικές υποδομές
και πληροφοριακά συστήματα για τον σκοπό αυτόν.
Επί του άρθρου 86
Η παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών από τους φορείς του δημόσιου τομέα μπορεί να
γίνεται με τη χρήση υπολογιστικών υποδομών νέφους (cloud computing) και ιδίως μέσα από
τις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) ή του
Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RΕ-Cloud) ή του Κυβερνητικού
Νέφους Τομέα Υγείας (H-Cloud) του άρθρου 87, ενώ το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
είναι αρμόδιο για τη χάραξη της πολιτικής χρήσης των υπολογιστικών υποδομών νέφους από
τους φορείς του δημόσιου τομέα και τον καθορισμό των κριτηρίων για την επιλογή τεχνικών
και μεθόδων για την χρήση των υπηρεσιών νέφους.
Επί του άρθρου 87
Ορίζεται το Κυβερνητικό Νέφος του Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) στο οποίο υποχρεωτικά
πρέπει να εγκατασταθούν έως την 1η.1.2022 όλες οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και
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τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν όλα τα Υπουργεία, εκτός του
Υπουργείου Υγείας, τα Ν.Π.Δ.Δ., εκτός των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, οι
Ανεξάρτητες Αρχές και η Κ.Τ.Π. Α.Ε. και αφορούν σε συναλλαγές με φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες και τη δημόσια διοίκηση. Επιπλέον, ορίζεται το Κυβερνητικό
Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud). Τέλος, ορίζεται και το Κυβερνητικό
Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud), στο οποίο πρέπει υποχρεωτικά να εγκατασταθούν έως την
1.1.2023 όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του
Υπουργείου Υγείας, των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, που αφορούν σε επεξεργασία
ιατρικών δεδομένων, καθώς και σε συναλλαγές ιατρικής φύσεως πολιτών. Οι υποδομές
Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) των ανωτέρω φορέων μεταφέρονται και περιέρχονται στην
κυριότητα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τον σκοπό αυτόν. Επιπλέον ορίζονται οι τεχνικοί κανόνες για
την προώθηση της χρήσης του cloud computing από τη Δημόσια Διοίκηση με την δημιουργία
της ψηφιακής αγοράς (digital marketplace).
Επί του άρθρου 88
Προς τον σκοπό βελτιστοποίησης των διαδικασιών προμήθειας εξοπλισμού Δημοσίου Τομέα
προβλέπεται ότι στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται μητρώο πληροφοριακών και
επικοινωνιακών υποδομών και συστημάτων, του λογισμικού των φορέων του δημόσιου
τομέα, καθώς και των κατηγοριών αρχείων και δεδομένων που χρησιμοποιούν ή τηρούν.
Κατά την κατάρτιση συμβάσεων για την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού για λογαριασμό
φορέων του δημόσιου τομέα θα πρέπει να προβλέπεται ότι το προϊόν λογισμικού που
παραδίδεται από τον ανάδοχο στον φορέα του δημόσιου τομέα περιλαμβάνει τον πηγαίο
κώδικα και την αναγκαία τεκμηρίωση, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, τα οποία θα
πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο. Τέλος, δεν επιτρέπεται η προμήθεια νέου εξοπλισμού
κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας για τους φορείς του
δημοσίου πλην εξαιρέσεων.
Επί του άρθρου 89
Στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δημιουργείται και τηρείται Μητρώο Διαλειτουργικότητας με σκοπό τη διαρκή
καταγραφή και αποτύπωση των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) φορέων του
δημοσίου τομέα. Το Μητρώο Διαλειτουργικότητας αξιοποιείται κατ’ ελάχιστον για τα εξής:
(α) την εφαρμογή ενιαίου τεχνολογικού πλαισίου και προτύπων διαλειτουργικότητας, (β) το
σχεδιασμό και την παραγωγική λειτουργία νέων διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) των
φορέων του δημόσιου τομέα, (γ) τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας για την ανταλλαγή
δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα, (δ) τον
τεχνικό σχεδιασμό σύνθετων διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ). Οι φορείς του δημοσίου τομέα που αναπτύσσουν διαδικτυακές
υπηρεσίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους υποχρεούνται να προβαίνουν στην
καταχώριση στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας κάθε διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχουν
από την ένταξή τους σε παραγωγική λειτουργία. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. συντονίζει τις ενέργειες των
φορέων και μεριμνά για την ορθή και συνεχή καταχώριση από κάθε υπόχρεο φορέα των
πληροφοριών που αφορούν στις διαδικτυακές υπηρεσίες. Η καταχώριση κάθε διαδικτυακής
υπηρεσίας ολοκληρώνεται με την απόδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,
μοναδικού κωδικού αριθμού, ο οποίος αποτελεί την ταυτότητα κάθε διαδικτυακής
υπηρεσίας στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας και την κατηγοριοποίησή της σε συγκεκριμένο
τομέα ανάλογα με το είδος των διακινούμενων δεδομένων.
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Επί του άρθρου 90
Συστήνεται και τηρείται Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
με σκοπό την καταγραφή, την αποτύπωση και μοντελοποίηση των ψηφιακών ή φυσικών
διοικητικών διαδικασιών του δημόσιου τομέα, καθώς και την καταγραφή και αποτύπωση
των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών αυτών. Οι φορείς του δημόσιου τομέα με
αρμοδιότητα θεσμοθέτησης διοικητικών διαδικασιών υποχρεούνται να προβαίνουν σε
αρχική καταχώριση και καταχώριση κάθε μεταβολής των διαδικασιών εντός τριών (3) μηνών.
Η καταχώριση κάθε διαδικασίας ολοκληρώνεται με την απόδοση ενός μοναδικού κωδικού
αριθμού, ο οποίος αποτελεί την ταυτότητα κάθε διαδικασίας στο Εθνικό Μητρώο
Διαδικασιών.

Επί του άρθρου 91
Συστήνεται και τηρείται Μητρώο Δικτυακών Τόπων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στη
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Μητρώο αναρτάται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη
της Δημόσιας Διοίκησης και είναι πλήρως προσβάσιμο από τους φορείς του δημόσιου τομέα
και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.
Επί του άρθρου 92
Με σκοπό την αποκλειστική αξιοποίηση του ραδιοφάσματος για σκοπούς έρευνας ή/και
ανάπτυξης ή/και καινοτομίας σε δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες που λειτουργούν σε
υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές), το Δημόσιο:
(α) δεσμεύει τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 3400-3410 ΜΗz για δέκα (10) έτη,
(β) δύναται να δεσμεύει 200 MHz από τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων των 26 GHz, που τυχόν
παραμείνουν αδιάθετα μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας χορήγησης
δικαιωμάτων, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης που εκδίδεται μετά το
τέλος της διαδικασίας αυτής και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών,
(γ) μπορεί να αξιοποιεί μέρος των ραδιοσυχνοτήτων 733-736 ΜΗz και 788-791 ΜΗz, που
έχουν διατεθεί για άλλη πρωτεύουσα χρήση βάσει του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής
Ζωνών Συχνοτήτων, για δέκα (10) έτη, χωρίς να θίγεται η πρωτεύουσα χρήση τους, που έχει
πάντα προτεραιότητα, και
(δ) δύναται να δεσμεύει μέρος των φασματικών ζωνών που τυχόν καταστούν τεχνικά
διαθέσιμες στο μέλλον για δίκτυα 5G, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
για δέκα (10) έτη.
Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται ότι σε τμήματα των
προαναφερθεισών ζωνών ραδιοσυχνοτήτων μπορούν να παραχωρούνται δικαιώματα
χρήσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12)
μήνες στους ακόλουθους φορείς:
(α) σε εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν πιλοτικά δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες
που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) στην Ελλάδα, εφόσον στις
επενδυτικές προτάσεις τους, που έχουν επιλεγεί από την Εταιρεία του άρθρου 2 του
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παρόντος, περιλαμβάνεται και αίτημα για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος
ραδιοφάσματος,
(β) σε πανεπιστήμια ή/και σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής που επιθυμούν να
αναπτύξουν πιλοτικά δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες σε υποδομές 5G (ή σχετικές με
αυτές) στην Ελλάδα, μετά από την υποβολή σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Για την παραχώρηση αυτών των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν απαιτείται η
καταβολή τιμήματος, καθότι αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά την προαγωγή της έρευνας ή/και
ανάπτυξης ή/και καινοτομίας σε δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες σε υποδομές 5G (ή
σχετικές με αυτές) και ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί
τους δώδεκα (12) μήνες. Τυχόν άλλες άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, όπως ενδεικτικά αυτές που αφορούν σε κατασκευές κεραιών,
εξακολουθούν να ισχύουν ανεξάρτητα από την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Κατά τη διαδικασία
αδειοδότησης του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), οι αιτήσεις των φορέων, στους οποίους
παραχωρείται δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου
εξετάζονται κατά προτεραιότητα.
Παράλληλα προβλέπεται ότι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και οι λοιποί φορείς του
δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
μπορούν να γίνονται:
(α) πιλοτικοί χρήστες αυτών των προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε υποδομές 5G κατά τη
διάρκεια της ανάπτυξής τους, μετά από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τον Υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
(β) χρήστες αυτών των προϊόντων ή/και υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση των πιλοτικών
προγραμμάτων ανάπτυξής τους, δωρεάν και για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους,
μετά από σχετική συμφωνία τους με τον φορέα που έχει αναπτύξει το σχετικό προϊόν ή/και
υπηρεσία.

Επί του άρθρου 93
Συστήνεται η εταιρεία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» («5G Ventures S.A.») (στο εξής «η Εταιρεία») ως
άμεση θυγατρική της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.)
του άρθρου 184 του ν. 4389/2016 και ορίζονται η έδρα της, οι κανόνες λειτουργίας της, ο
σκοπός της, το μετοχικό της κεφάλαιο και τα όργανα της Εταιρείας, καθώς και οι
αρμοδιότητές τους. Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η σύσταση και η διαχείριση
του «Ταμείου Φαιστός», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 2992/2002, σύμφωνα με τις
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας
και τηρώντας τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS). Το Δ.Σ. της Εταιρείας
εγκρίνει τον «Κανονισμό Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων», στον οποίο εξειδικεύονται
η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων
των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν πιλοτικές εφαρμογές 5G που της υποβάλλονται προς
έγκριση και χρηματοδότηση, καθώς και η διαδικασία έγκρισης αυτών.
Επί του άρθρου 94
Προβλέπεται η σύσταση του «Ταμείου Φαιστός» («Phaistos Fund»), από την εταιρεία
«Συμμετοχές 5G Α.Ε.» με τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
(Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του ν. 2992/2002. Ορίζονται το ενεργητικό του και οι δραστηριότητές
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του. Το ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» προκύπτει από ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) από τα έσοδα του Δημοσίου που θα προέρχονται από το
διαγωνισμό που θα διενεργηθεί για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
στις χαμηλές (Low, L, <1GHz), στις μεσαίες (Medium, M, 1 GHz-6GHz) και στις υψηλές (High,
H, >6GHz) ζώνες συχνοτήτων, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαγωνιστική
διαδικασία. Με το παρόν άρθρο ρυθμίζεται η άπαξ χρηματοδότηση για το ενεργητικό του
«Ταμείου Φαιστός και αφορά αποκλειστικά και περιοριστικά το πλαίσιο του διαγωνισμού
για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης των ως άνω ραδιοσυχνοτήτων 5G. Σε οποιαδήποτε
άλλη περίπτωση ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 3986/2011. Αποκλειστικός σκοπός του
«Ταμείου Φαιστός» είναι οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής ένωσης ή σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι
δραστηριοποιούνται στην έρευνα και στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που
λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) αυτών στην Ελλάδα, ενδεικτικά στους
ακόλουθους κλάδους: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, αγαθά
και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.
Επί του άρθρου 95
Αντικαθίστανται άρθρα του ν. 4563/2018, με τον οποίο ορίστηκε το γενικό πλαίσιο και οι
προϋποθέσεις για την πρόσβαση των µόνιµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής
κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας και
συγκεκριμένα το άρθρο 2 παρ. 2 προκειμένου να επικαιροποιηθεί η εφαρμοζόμενη
νομοθεσία, δεδομένου ότι πρόσφατα δημοσιεύτηκε ο νέος Χάρτης Συχνοτήτων, ήτοι η υπ’
αρ. 18/2020 κοινή Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1752) για την τροποποίηση της 14879/2018 υπουργικής απόφασης
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 42800/05.12.2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό "Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής
Τηλεοπτικού Σήματος"» (Β΄ 4991). Επιπλέον αντικαθίσταται το άρθρο 3 σχετικά με τους
εμπλεκόμενους φορείς και τις αρμοδιότητές τους. Περαιτέρω το άρθρο 4 για λόγους
νομοτεχνικής αρτιότητας, ως προς την αρμοδιότητα του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Επιπροσθέτως αντικαθίσταται το άρθρο 5 ως προς τις διατάξεις των παρ. 1,
3 και 6 αυτού, που αφορούν τους παρόχους που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου
στην παρ. 1, στη διευκόλυνση της ΕΡΤ Α.Ε. από αυτούς για την εκπομπή των προγραμμάτων
της στην παρ. 3 και σε νομοτεχνική διόρθωση στην παρ. 6 αντίστοιχα. Προσέτι αντικαθίσταται
το άρθρο 6, το οποίο προβλέπει ότι η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει πλέον εγγύηση όχι
μόνο για δύο (2) έτη (όπως σύμφωνα με την προϊσχύουσα διάταξη) αλλά για οκτώ (8) έτη,
δηλαδή για όλη τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας, προκειμένου να παράσχει
πληρέστερη κάλυψη στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και σε περιπτώσεις
ενδεχόμενης βλάβης του εξοπλισμού τους. Ακόμη, αντικαθίσταται το άρθρο 7 για
νομοτεχνικούς λόγους, καθότι αρμόδιος είναι πλέον ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Έτι περαιτέρω αντικαθίσταται το άρθρο 8 με βάση το οποίο οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών
Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτησή τους για την
επιλογή του παρόχου της αρεσκείας τους και τη λήψη της επιχορήγησης είτε ηλεκτρονικά
μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης www.gov.gr είτε σε ΚΕΠ.
Περιπλέον, αντικαθίσταται το άρθρο 9 και συγκεκριμένα τροποποιείται η εξουσιοδοτική
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9, σύμφωνα με την οποία με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται η
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διαδικασία υλοποίησης του Έργου. Ακολούθως ορίζεται ότι το ποσό της δημόσιας
επιχορήγησης που αντιστοιχεί στην οκταετή εγγύηση κατά τις διατάξεις του νόμου ισχύει και
για όσους μόνιμους κατοίκους ΠΕΤΚ έχουν ήδη καταστεί δικαιούχοι της δημόσιας
επιχορήγησης υπό το προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο, που προέβλεπε μόνο διετή εγγύηση για
τον χορηγούμενο εξοπλισμό. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για λόγους ίσης
μεταχείρισης όλων των δικαιούχων του Έργου. Επιπλέον, αντικαθίσταται το Μέρος Β΄ του
Παραρτήματος του ν. 4563/2018. Τέλος, με την παρ. 11 παρατείνεται η προθεσμία της παρ.
7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019, καθώς σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη του ν. 4635/2019
οι άδειες για την κατασκευή κεραιών των αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής που χρησιμοποιούνται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος
του ν. 4635/2019 (ήτοι 30.10.2019) ή εγκαθίστανται στο πλαίσιο εφαρμογής των χαρτών
συχνοτήτων χορηγούνται μετά τη λήξη της προθεσμίας για την απελευθέρωση και διάθεση
του ψηφιακού μερίσματος. Οι κάτοχοι των ανωτέρω κατασκευών κεραιών υποχρεούνται,
μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4635/2019 να
καταθέσουν δήλωση στο ΣΗΛΥΑ, που πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ελάχιστον, το γεωγραφικό
στίγμα, την ισχύ, τη συχνότητα εκπομπής, το ύψος του εγκεκριμένου από την ΥΠΑ ιστού,
καθώς και απόσπασμα ψηφιακού δορυφορικού χάρτη με τη θέση του κεραιοσυστήματος.
Αυτή η δωδεκάμηνη προθεσμία λήγει την 30ή.10.2020. Λόγω των έκτακτων συνθηκών που
έχουν προκληθεί από την πανδημία COVID-19, κρίνεται απαραίτητη η δίμηνη παράταση της
προθεσμίας αυτής, ήτοι μέχρι 31.12.2020, προκειμένου να δοθεί στους αδειοδοτημένους
παρόχους δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ο αναγκαίος χρόνος
συμμόρφωσης με την προβλεπόμενη προθεσμία.
Επί του άρθρου 96
Με το άρθρο 96 θεσπίζεται η δυνατότητα ταυτοποίησης συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
με άντληση των στοιχείων που απαιτούνται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3783/2009 από
τα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές των φορέων του δημόσιου τομέα μέσω
διαλειτουργικότητας και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, μετά από ειδική και ρητή συγκατάθεση
του συνδρομητή. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η άμεση επικαιροποίηση των στοιχείων
των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας που τηρούνται από τους παρόχους
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Επί του άρθρου 97
Με το άρθρο 97 εισάγονται επιμέρους τροποποιήσεις του ν. 3783/2009, με σκοπό την
απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας ταυτοποίησης συνδρομητών σταθερής και
κινητής τηλεφωνίας, με ταυτόχρονη ασφάλεια των δεδομένων που απαιτούνται για την
ταυτοποίηση.
Επί του άρθρου 98
Προστίθεται στο άρθρο 32 του ν. 3614/2007 παρ. 4, στην οποία ρυθμίζεται η δυνατότητα της
«Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες με ερευνητικά
κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή άλλα δημόσια ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα,
πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιμελητήρια.
Επί του άρθρου 99
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Kαταργείται από 1η.10.2020 η διακίνηση μέσω τηλεομοιοτυπίας, εγγράφων, διοικητικών και
μη, μεταξύ των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των υπηρεσιών του
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σκοπός της ρύθμισης
είναι η κατάργηση απαρχαιωμένων τρόπων επικοινωνίας στον δημόσιο τομέα, ώστε ο
τελευταίος να καταφέρει να εισέλθει στην νέα, ψηφιακή πραγματικότητα. Tίθεται, επιπλέον,
το καταληκτικό χρονικό σημείο (1η.10.2020) για την κατάργηση της τηλεομοιοτυπίας.

Επί του άρθρου 100
Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999, που αφορούν τη βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής και την επικύρωση των αντιγράφων, με σκοπό την ενότητα εφαρμογής των
διατάξεων του παρόντος Κώδικα.
Επί του άρθρου 101
Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 438 και 449 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που
αφορούν την αποδεικτική ισχύ των ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων, με σκοπό την
ενότητα εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κώδικα.
Επί του άρθρου 102
Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 171 και 173 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.
2717/1999), με αντικείμενο την αποδεικτική ισχύ των ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων, με
σκοπό την ενότητα εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κώδικα.
Επί του άρθρου 103
Θεσπίζεται ο κανόνας της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κώδικα για την
διαλειτουργικότητα έναντι κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει ζητήματα
διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων φορέων
του δημόσιου τομέα.
Επί του άρθρου 104
Περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις για την ψηφιακή προσβασιμότητα και ορίζεται ότι
οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα εφαρμόζουν τις διατάξεις του Μέρους Δ΄ ως εξής: (α)
στους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πριν
από τις 23 Σεπτεμβρίου 2018 εφαρμόζουν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019, (β) στους
ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν υπάγονται στην περ. α΄ από τις 23
Σεπτεμβρίου 2020, (γ) στις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου
τομέα από τις 23 Ιουνίου 2021.
Επί του άρθρου 105
Περιέχονται οι μεταβατικές διατάξεις για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
και προβλέπεται ότι όλες οι πλατφόρμες, καθώς και οι υπερσύνδεσμοι παροχής ψηφιακών
δημόσιων υπηρεσιών των φορέων του δημόσιου τομέα οφείλουν να μεταφερθούν στην
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης σε διευθύνσεις με κατάληξη gov.gr το
αργότερο μέχρι την 31η.09.2021.
Επί του άρθρου 106
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Περιλαμβάνονται οι λοιπές μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα.
Επί του άρθρου 107
Περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο άρθρο όλες οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κώδικα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έτσι ώστε να υπάρχει ευχερής παρακολούθηση των κανονιστικών
πράξεων που προβλέπονται για την εφαρμογή όλων των προβλέψεων του νομοθετήματος.
Επί του άρθρου 108
Περιλαμβάνονται όλες οι διατάξεις που καταργούνται με την έναρξη ισχύος του Κώδικα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Επί του άρθρου 109
Στην παρ. 1 καθορίζεται το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, ήτοι
αφενός η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 για τη θέσπιση εναρμονισμένου
πλαισίου για τη ρύθμιση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και ορισμένων πτυχών
του τερματικού εξοπλισμού και αφετέρου ο καθορισμός των εθνικών αρχών χρήσης του
ραδιοφάσματος και των δορυφορικών τροχιών.
Στην παρ. 2 περιγράφονται οι σκοποί του παρόντος νόμου, και συγκεκριμένα: (α) η συμβολή
στην υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και χρήση δικτύων
πολύ υψηλής χωρητικότητας, το βιώσιμο ανταγωνισμό, τη διαλειτουργικότητα των
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την προσβασιμότητα, την ασφάλεια δικτύων και
υπηρεσιών και τα οφέλη για τους τελικούς χρήστες, (β) η διασφάλιση της παροχής, σε
ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών καλής ποιότητας, σε
προσιτή τιμή, μέσω πραγματικού ανταγωνισμού και επιλογών, (γ) η αντιμετώπιση των
προβλημάτων των τελικών χρηστών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες) σε
περιπτώσεις, όπου οι ανάγκες τους για πρόσβαση στις υπηρεσίες επί ίσοις όροις με τους
υπόλοιπους, δεν καλύπτονται ικανοποιητικά από την αγορά και η πρόβλεψη δικαιωμάτων
για την αποτελεσματική προστασία τους και (δ) η διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης
του ραδιοφάσματος και των δορυφορικών τροχιών.
Στην παρ. 3 προβλέπονται οι επιφυλάξεις όσον αφορά τη σχέση του Κώδικα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών με την υπόλοιπη ελληνική έννομη τάξη και το ενωσιακό δίκαιο.
Στην παρ. 4 περιλαμβάνεται γενική διάταξη αναφορικά με την υποχρέωση των αρμοδίων για
την τήρηση του παρόντος νόμου αρχών να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους
ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ο
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων, L 119).
Στο πλαίσιο του παρόντος νόμου (όπως αντίστοιχα και της υπό ενσωμάτωση Οδηγίας)
διαχωρίζεται η ρύθμιση των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τη
ρύθμιση του περιεχομένου, καθώς η δεύτερη εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του. Ως εκ
τούτου, σύμφωνα με την παρ. 5 προβλέπεται ότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται: (α) στο
περιεχόμενο και τη σχετική µε το περιεχόµενο του οπτικοακουστικού τοµέα πολιτική και (β)
στην αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης, µε την επιφύλαξη των
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διατάξεων περί εποπτείας και ελέγχου της χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων και
επιβολής των σχετικών κυρώσεων, εξαιρουµένης της υποδοµής ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήµατος µέχρι το
σηµείο εκποµπής. Πρόκειται για επανάληψη της καταργούμενης με τον παρόντα νόμο
διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4070/2012 (Α΄82).
Στην παρ. 6 προβλέπεται υποχρέωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης να
κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, στις οποίες
ανατίθενται καθήκοντα βάσει του παρόντος νόμου, τις αρμοδιότητές τους και τις τυχόν
σχετικές μεταβολές.
Στην παρ. 7 προβλέπεται γενική υποχρέωση των αρμοδίων για την εφαρμογή του νόμου
αρχών προς διαβούλευση και συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες αρχές, οι
οποίες είναι αρμόδιες για θέματα δικαίου του ανταγωνισμού ή του καταναλωτή, αναφορικά
με ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.
Επί του άρθρου 110
Στο άρθρο 110 περιλαμβάνονται οι ορισμοί για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι οποίοι
έχουν τεθεί σε αλφαβητική σειρά και έχουν κατηγοριοποιηθεί σε δύο μέρη, ως ακολούθως:
α) στο μέρος Α΄ ενσωματώνονται πλήρως οι ορισμοί του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972.
β) στο μέρος Β΄ με τίτλο «Λοιποί ορισμοί» περιλαμβάνονται οι ορισμοί του καταργούμενου
άρθρου 2 του ν. 4070/2012 προκειμένου να εξυπηρετηθεί η λειτουργία τόσο των διατάξεων
εθνικού δικαίου του παρόντος νομοθετήματος όσο και των διατηρούμενων ρυθμίσεων του
ν. 4070/2012. Σημειώνεται ότι πολλοί από τους ορισμούς αυτούς προέρχονται επίσης από το
ενωσιακό δίκαιο και συγκεκριμένα από προγενέστερες οδηγίες για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες, που έχουν ήδη ενσωματωθεί στον ν. 4070/2012.
Στο τέλος του άρθρου 110 γίνεται ρητή παραπομπή στο π.δ. 98/2017 (Α΄ 139) σε ό,τι αφορά
τους ορισμούς για ζητήματα ραδιοεξοπλισμού, για συστηματικούς λόγους.
Επί του άρθρου 111
Στο άρθρο 111, και συγκεκριμένα στις παρ. 1, 2 και 4, καταγράφονται οι γενικοί στόχοι των
αρμοδίων αρχών στο πλαίσιο του Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σε αντιστοιχία με το
άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
Οι παρ. 1, 2 και 4 αποτελούν προσαρμογή των αντίστοιχων παραγράφων του άρθρου 3 της
Οδηγίας, με παράλειψη αναφοράς στην πρώτη παρ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BEREC
και της ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος («RSPG»), καθώς οι αρμοδιότητές τους
προκύπτουν ευθέως από την Οδηγία και δεν δύνανται να αποτελούν αντικείμενο
ενσωμάτωσης από τα κράτη μέλη της Ε.Ε..
Υπό το φως των προβλέψεων της αντίστοιχης παρ. 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας, που
περιγράφει τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η παρ. 3 του παρόντος άρθρου
προβλέπει την υποχρέωση του αρμόδιου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της
αρμόδιας εθνικής ρυθμιστικής αρχής (Ε.Ε.Τ.Τ.) να συνδράμουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
σχετικό έργο της για την κατάρτιση κριτηρίων αναφοράς και εκθέσεων σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο προς επίτευξη των
στόχων της παρ. 2.
Επί του άρθρου 112
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Στο άρθρο 112 προβλέπονται οι υποχρεώσεις συνεργασίας και συντονισμού των αρμοδίων
ελληνικών αρχών, ήτοι του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Ε.Ε.Τ.Τ. να
συνεργάζονται με τις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών- μελών της Ε.Ε., καθώς και με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη RSPG.
Το παρόν άρθρο αποτελεί ενσωμάτωση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972. Σημειώνεται ότι η παρ. 4 του άρθρου 4 της Οδηγίας αφορά αποκλειστικά σε
θεσμικά όργανα της Ε.Ε., οι αρμοδιότητες των οποίων προκύπτουν ευθέως από τη διάταξη
της Οδηγίας, η οποία δε χρήζει ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο.
Επί του άρθρου 113
Με το άρθρο 113 η Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζεται ως αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή για την εφαρμογή
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της σε
συνεργασία και με ρυθμιστικές αρχές των άλλων κρατών -μελών.
Τα ζητήματα αυτά είχαν ήδη ρυθμιστεί με το άρθρο 12 του ν. 4070/2012, το οποίο
διατηρείται εν μέρει σε ισχύ και συμπληρώνεται με την ενσωμάτωση των προβλέψεων του
άρθρου 5 της Οδηγίας. Για τον λόγο αυτόν στην παρ. 3 προβλέπεται ρητά ότι, πέραν των
αναφερόμενων στο παρόν άρθρο αρμοδιοτήτων, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξακολουθεί να ασκεί και τις
αρμοδιότητες του άρθρου 12 του ν. 4070/2012, εξαιρουμένων όσων από αυτές
καταργούνται με τον παρόντα νόμο.
Επί του άρθρου 114
Κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 113, το άρθρο 114 ορίζει το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης ως την Αρχή Τηλεπικοινωνιών (Administration), όπως ο όρος αυτός
καθορίζεται στον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International
Telecommunication Union, ITU) και καταγράφει τις αρμοδιότητες του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης στα πλαίσια του Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Σημειώνεται ότι και
πάλι πρόκειται για επικαιροποίηση και συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 4 του ν.
4070/2012. Για τον λόγο αυτόν, με την παρ. 3 προβλέπεται ρητά ότι ο Υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης διατηρεί και τις αρμοδιότητες του άρθρου 4 του ν. 4070/2012, με εξαίρεση
όσες από αυτές ρητά καταργούνται με τον παρόντα νόμο.
Επί του άρθρου 115
Με το άρθρο 115 μεταφέρονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις του ελληνικού και του
ενωσιακού δικαίου για τις γενικές αρχές χρήσης του ραδιοφάσματος. Ειδικότερα, οι παρ. 1,
2, 3, 6, 7, 8 και 9 αποτελούν επικαιροποιημένη μεταφορά των παρ. 1, 2, 6, 7, 10, 11 και 13
του άρθρου 20 του ν. 4070/2012. Οι παρ. 4, 5 και 11 θέτουν το πλαίσιο για την
αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος κατά λόγο αρμοδιότητας και σε
συμμόρφωση με τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες. Με την παρ. 10 εξουσιοδοτείται η Ε.Ε.Τ.Τ.
όπως προβεί στην έκδοση Κανονισμού Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος σύμφωνα με τον
παρόντα νόμο, τις διατάξεις του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, καθώς ως
αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή διαθέτει την τεχνογνωσία για το θέμα. Για τον ίδιο λόγο,
στην Ε.Ε.Τ.Τ. ανατίθεται με την παρ. 12 η αδειοδότηση χρήσης του ραδιοφάσματος, με
εξαίρεση για τις περιπτώσεις που αφορούν κρατικά δίκτυα, οπότε αρμόδιος είναι ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 13.

49

Επί του άρθρου 116
Με το άρθρο 116 τίθεται το πλαίσιο επιτήρησης του μη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου
ραδιοφάσματος εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Πρόκειται για ζήτημα εσωτερικού δικαίου,
το οποίο δεν αναφέρεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972, αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτείται
να ρυθμιστεί, καθώς το ραδιοφάσμα αποτελεί σπάνιο πόρο και δημόσιο αγαθό με σημαντική
κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία, η δε διαχείρισή του αποτελεί κυριαρχικό
δικαίωμα του Κράτους. Η παρ. 1 προσδιορίζει τα δίκτυα, στα οποία έχει εποπτική
αρμοδιότητα η Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι παρ. 2 έως 6 αποτελούν επικαιροποιημένη μεταφορά των
παραγράφων 9, 10, 11, 12 και 14 του άρθρου 21 του ν. 4070/2012. Τέλος, η παρ. 7 ταυτίζεται
με την καταργούμενη παρ. 14 του άρθρου 20 ν. 4070/2012.
Επί του άρθρου 117
Το άρθρο 117 περιλαμβάνει προβλέψεις για το ειδικό ζήτημα του ραδιοφάσματος των
δημόσιων αγροτικών δικτύων. Στην παρ. 1 μεταφέρεται η διάταξη του άρθρου 31 του ν.
4704/2020 (Α΄ 133), που αντικατέστησε την παρ. 18 του άρθρου 21 του ν. 4070/2012. Οι
διατάξεις των παρ. 2 έως 12 κωδικοποιούν και μεταφέρουν τις σχετικές καταργούμενες
διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4070/2012.
Επί του άρθρου 118
Στο άρθρο 118 περιλαμβάνονται προβλέψεις για τα ειδικά ραδιοδίκτυα, οι οποίες είναι
ταυτόσημες με τις καταργούμενες παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του ν. 4070/2012.
Επί του άρθρου 119
Το άρθρο 119 περιλαμβάνει μεταφορά των καταργούμενων παρ. 1 έως 8 του άρθρου 31 του
ν. 4070/2012 και τροποποίηση της παρ. 9 του ίδιου άρθρου, οι οποίες κωδικοποιούνται στον
παρόντα νόμο.
Επί του άρθρου 120
Με το άρθρο 120 προσδιορίζεται το πλαίσιο παροχής γενικής άδειας για την παροχή δικτύων
ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αρμόδια για την εξειδίκευση του θέματος
αυτού πέραν των αναφερόμενων στον παρόντα νόμο ορίζεται η Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι παρ. 2 έως 4
ενσωματώνουν την απλοποιημένη διαδικασία, που προβλέπει το άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972, και στη συνέχεια προστίθενται δύο παράγραφοι με ρυθμίσεις εθνικού δικαίου.
Ειδικότερα, με την παρ. 5 επαναλαμβάνεται η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.
4070/2012 και εξουσιοδοτείται η Ε.Ε.Τ.Τ. να ρυθμίσει με Κανονισμό της τις ειδικότερες
διαδικαστικές, τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη γενική άδεια. Με τον τρόπο
αυτόν διευκολύνεται η δυνατότητα τροποποίησης των διατάξεων, προκειμένου να μπορούν
να προσαρμόζονται στις τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις και συνθήκες. Εξαιρούνται ρητά η
μεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε χρήστες ως ενδιάμεση συναλλαγή,
η ιδιόχρηση ραδιοσυχνοτήτων για μη εμπορικούς λόγους και τα κρατικά δίκτυα, τα οποία
δεν υπάγονται στη διαδικασία γενικής άδειας. Τέλος, με την παρ. 6 υπάγονται στις σχετικές
διατάξεις οι περιπτώσεις υπομίσθωσης παρόχων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υποδομές
τρίτων προκειμένου να παρέχουν οι ίδιοι υπηρεσίες ως ξεχωριστό νομικό πρόσωπο.

Επί του άρθρου 121
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Με το άρθρο 121 επαναλαμβάνεται το άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, το οποίο
αναφέρεται στους όρους, που συνοδεύουν τη γενική άδεια, στους οποίους υπάγονται τα
δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και τα δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης. Οι
όροι αυτοί αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος νόμου. Περαιτέρω, διακρίνονται οι
ειδικές υποχρεώσεις, που ενδεχομένως επιβάλλονται στις επιχειρήσεις παροχής δικτύων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δυνάμει των αναφερομένων στο άρθρο διατάξεων,
ή στους εντεταλμένους να παρέχουν καθολική υπηρεσία, από τις υποχρεώσεις της γενικής
άδειας.
Επί του άρθρου 122
Το άρθρο 122 αποτελεί αυτούσια μεταφορά του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και
αναθέτει στην Ε.Ε.Τ.Τ. το δικαίωμα έκδοσης τυποποιημένων δηλώσεων για τη διευκόλυνση
της άσκησης των δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών και των δικαιωμάτων διασύνδεσης.
Επί του άρθρου 123
Το άρθρο 123, σε αντιστοιχία με το άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, απαριθμεί τα
στοιχειώδη δικαιώματα των επιχειρήσεων που θα πρέπει να εξασφαλίζει η γενική άδεια
στους δικαιούχους αυτής.
Επί του άρθρου 124
Η προτεινόμενη παρ. 1 του άρθρου 124 αποτελεί μεταφορά της παρ. 1 του άρθρου 16 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, που θέτει το πλαίσιο επιβολής διοικητικών επιβαρύνσεων στους
παρόχους. Περαιτέρω, στην παρ. 1 προστίθενται τα δύο τελευταία εδάφια, με τα οποία
επαναλαμβάνεται η αντίστοιχη διάταξη της παρ. 3 του υπό κατάργηση άρθρου 74 του ν.
4070/2012 και στα οποία προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται το ύψος της
εκάστοτε διοικητικής επιβάρυνσης, καταλείποντας στην Ε.Ε.Τ.Τ. την επιλογή, κατά
περίπτωση να βασιστεί, διαζευτικά ή σωρευτικά, στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων ή
σε σύστημα κατ’ αποκοπήν επιβάρυνσής αυτών. Η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζει την
αναγκαία ευελιξία, καθώς και τη δικαιότερη κατά περίπτωση επιβάρυνση.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 μεταφέρονται σχετικές διατάξεις του υπό κατάργηση άρθρου 74
του ν. 4070/2012 και προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής τελών σε πρόσθετες περιπτώσεις,
από αυτές που αναφέρονται στην παρ. 1, για τις οποίες κρίθηκε αναγκαία η σχετική
δυνατότητα, παρά το γεγονός ότι οι περιπτώσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στην υπό
ενσωμάτωση Οδηγία. Ενσωματώνεται, επίσης, η απαίτηση της αντίστοιχης παρ. 2 του
άρθρου 16 της Οδηγίας για δημοσίευση ετήσιας ανασκόπησης των διοικητικών δαπανών,
καθώς και η δυνατότητα αναπροσαρμογής σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών μεταξύ των
εισπραχθέντων τελών και των δαπανών. Σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση της Ε.Ε.Τ.Τ.,
αυτή θα καθορίζεται με Κανονισμό που θα εκδίδεται με κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.. Για
λόγους ασφάλειας και διαφάνειας, αναφέρεται ρητά ότι ο έλεγχος των χρηματικών ποσών,
τα οποία εισπράττονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ.
356/1974, Α΄ 90) και ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων, ετήσιων λογαριασμών και
οικονομικών καταστάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ., γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Η Ε.Ε.Τ.Τ.
εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει με απόφασή της τις ειδικότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο
υπολογισμού, τον τρόπο και την προθεσμία καταβολής των τελών, προκειμένου με τον τρόπο
αυτόν να διασφαλίζεται η εξειδίκευση και επικαιροποίηση των σχετικών διατάξεων.
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Επί του άρθρου 125
Το άρθρο 125 αποτελεί μεταφορά του άρθρου 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και
περιλαμβάνει διατάξεις για το λογιστικό διαχωρισμό εκ μέρους των δικαιούχων για τις
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.
Σύμφωνα με την παρ. 1 οι επιχειρήσεις παροχής δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες
έχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα παροχής υπηρεσιών σε άλλους τομείς, στην Ελλάδα
ή σε άλλο κράτος- μέλος της Ε.Ε. υποχρεούνται:
α) να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες που συνδέονται με την
παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον βαθμό που θα απαιτούνταν
αν οι εν λόγω δραστηριότητες διεξάγονταν από νομικά ανεξάρτητες οντότητες, ή
β) να προβαίνουν σε διαρθρωτικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την
παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Οι απαιτήσεις λογιστικού διαχωρισμού και χωριστών οικονομικών εκθέσεων εφαρμόζονται
μόνο σε επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών για τις δραστηριότητες που
σχετίζονται με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπερβαίνει τα
πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000).
Σύμφωνα με την παρ. 2 όταν οι επιχειρήσεις παροχής δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό δεν
υπόκεινται στις απαιτήσεις του εταιρικού δικαίου και δεν πληρούν τα κριτήρια μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων των λογιστικών κανόνων του ενωσιακού δικαίου, οι οικονομικές τους
εκθέσεις καταρτίζονται, υποβάλλονται σε ανεξάρτητο έλεγχο και δημοσιεύονται. Ο έλεγχος
διεξάγεται σύμφωνα με τους σχετικούς ενωσιακούς κανόνες και τους κανόνες του ελληνικού
δικαίου.
Επί του άρθρου 126
Με το άρθρο 126 μεταφέρονται οι διατάξεις του άρθρου 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 όσον
αφορά τη μονομερή εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. τροποποίηση όρων, δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη γενική άδεια, τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος,
τους πόρους αριθμοδότησης ή τα δικαιώματα για εγκατάσταση ευκολιών. Προστίθεται
ωστόσο εδάφιο για εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης και άμεσης παρέμβασης, στις οποίες
η κατά την Οδηγία απαιτούμενη προθεσμία των τεσσάρων (4) εβδομάδων μπορεί να
συντμηθεί με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ..
Επί του άρθρου 127
Το άρθρο 127 ενσωματώνει τις διατάξεις του άρθρου 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και
ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τον περιορισμό ή την ανάκληση δικαιωμάτων που
εκπορεύονται από γενική άδεια. Βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 παρέχεται
νομοθετική εξουσιοδότηση στους αρμόδιους Υπουργούς να εξειδικεύουν με απόφασή τους
τους όρους και τις διαδικασίες αποζημίωσης όσων ανακαλούνται ή περιορίζονται τα σχετικά
δικαιώματα.
Επί του άρθρου 128
Το άρθρο 128 αποτελεί μεταφορά κι ενσωμάτωση του άρθρου 20 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972, με το οποίο επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. και τον BEREC
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με το ισχύον ρυθμιστικό
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πλαίσιο. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα της Ε.Ε.Τ.Τ. να συλλέγει συμπληρωματικά τις
σχετικές πληροφορίες και από άλλες πηγές, με την επιφύλαξη του εμπορικού απορρήτου και
των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, προστίθεται
τελευταίο εδάφιο στην παρ. 1, με το οποίο προβλέπεται γενική προθεσμία είκοσι (20)
εργάσιμων ημερών για την περίπτωση, που δεν έχει καθοριστεί άλλη ειδικότερη προθεσμία
για την παροχή πληροφοριών στην Ε.Ε.Τ.Τ..
Επί του άρθρου 129
Το άρθρο 129 ενσωματώνει το άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και ειδικότερα
προβλέπει τις απαιτούμενες πληροφορίες που, για αντικειμενικούς λόγους, μπορούν να
ζητούνται από τους παρόχους δυνάμει γενικής άδειας, αναλογικά με το προηγούμενο άρθρο,
για αντίστοιχους λόγους και με τις ίδιες επιφυλάξεις.
Επί του άρθρου 130
Το άρθρο 130 αποτελεί μεταφορά του άρθρου 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και αναθέτει
την αρμοδιότητα για την αρχική διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών αναπτύξεως δικτύου έως
την 21η Δεκεμβρίου 2023 στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με υποχρέωση
επικαιροποίησής της ανά τρία (3) τουλάχιστον έτη. Παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα στην
Ε.Ε.Τ.Τ να διενεργεί αυτοτελώς αντίστοιχες έρευνες στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων
της, με υποχρέωση να ενημερώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης το ίδιο
Υπουργείο καθορίζει τις ως άνω γεωγραφικές περιοχές σε περιπτώσεις όπου καμία
επιχείρηση ή δημόσια αρχή δεν έχει αναπτύξει δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας και
δύναται να τις προσκαλέσει ως προς αυτό με τη διαδικασία των παρ. 3 και 4. Το Υπουργείο
σε κάθε περίπτωση επιβλέπει όλες τις σχετικές διαδικασίες που σχετίζονται με το παρόν
άρθρο.
Επί του άρθρου 131
Οι διατάξεις του άρθρου 131, κατ’ αντιστοιχία με τις διατάξεις του άρθρου 23 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972, προβλέπουν μηχανισμό διαβούλευσης και διαφάνειας στις προβλεπόμενες
περιπτώσεις για μέτρα που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη σχετική αγορά. Επιπλέον, το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 επιτρέπει στην Ε.Ε.Τ.Τ. να χρησιμοποιεί τη διαδικασία
διαβούλευσης και για οποιοδήποτε άλλο θέμα του προτεινόμενου νομοσχεδίου κρίνει αυτή
αναγκαίο, επεκτείνοντας έτσι το μηχανισμό της διαβούλευσης και σε άλλα ζητήματα, με
σκοπό την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, με συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία. Επιπλέον, εξουσιοδοτείται η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά τα
προβλεπόμενα στην παρ. 3, που αποτελεί μεταφορά της παρ. 2 του υπό κατάργηση άρθρου
17 του ν. 4070/2012, να εκδώσει σχετικό Κανονισμό Διαβουλεύσεων, με τον οποίο θα
περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία, τις σχετικές προθεσμίες, τις διατυπώσεις
δημοσιότητας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Τέλος, στην παρ. 4 επαναλαμβάνεται η
διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4070/2012, που καταργείται.
Επί του άρθρου 132
Το άρθρο 132 αποτελεί μεταφορά του άρθρου 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και εξειδικεύει
τη διαδικασία διαβούλευσης των ενδιαφερόμενων μερών με την Ε.Ε.Τ.Τ..
Επί του άρθρου 133
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Το άρθρο 133, σε αντιστοιχία με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972
αλλά και επαναλαμβάνοντας μέρος της διάταξης της παρ. 4 του υπό κατάργηση άρθρου 65
του ν. 4070/2012, ρυθμίζει την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ παρόχων και
καταναλωτών για ζητήματα τηλεπικοινωνιών, ορίζοντας αρμόδιο όργανο προς τούτο τον
Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος συνιστά έναν φορέα που ήδη έχει την εμπειρία και το
δυναμικό να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτής τη διαδικασίας. Προβλέπεται η δυνατότητα
συνεργασίας με την Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία διαθέτει ειδικές τεχνικές γνώσεις για θέματα
τηλεπικοινωνιών, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας με αντίστοιχες άλλες αρχές σε άλλα
κράτη- μέλη για διακρατικές διαφορές. Τέλος, ορίζεται ρητά ότι η διαδικασία αυτή δε στερεί
από τα μέρη τη συνταγματικά κατοχυρωμένη δυνατότητά τους να αιτηθούν δικαστική
προστασία.
Επί του άρθρου 134
Με το άρθρο 134 ενσωματώνονται οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 26 της υπό
ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 περί εξωδικαστικής επίλυσης μεταξύ επιχειρήσεων για
θέματα που προκύπτουν από το προτεινόμενο νομοσχέδιο. Παράλληλα, προστίθεται στο
τέλος της παρ. 4 εξουσιοδότηση προς την Ε.Ε.Τ.Τ. να ρυθμίσει τις ειδικότερες λεπτομέρειες
της ακροαματικής διαδικασίας με τον Κανονισμό Ακροάσεων που η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει.
Επί του άρθρου 135
Το άρθρο 135 αφορά την επίλυση διασυνοριακών διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων
τηλεπικοινωνιών και αποτελεί προσαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 27 της
υπό ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972. Εξ αυτών, παραλείπεται η παρ. 3 του άρθρου 27
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, περί του συντονισμού ραδιοφάσματος μεταξύ των κρατώνμελών, η οποία αφορά αποκλειστικώς τον BEREC. Ωστόσο υφίσταται πρόβλεψη στην παρ. 3,
σύμφωνα με την οποία η Ε.Ε.Τ.Τ. αναμένει τη γνώμη του BEREC και τη λαμβάνει υπόψη κατά
τη διαδικασία επίλυσης διασυνοριακών διαφορών. Προστίθεται, επίσης, δεύτερο εδάφιο
στην παρ. 2, το οποίο αποτελεί επανάληψη της παρ. 2 του υπό κατάργηση άρθρου 35 του ν.
4070/2012. Τέλος, με την παρ. 5, επαναλαμβάνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση η
διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει τη
δυνατότητα δικαστικής προστασίας.
Επί του άρθρου 136
Με το άρθρο 136 μεταφέρονται οι προβλέψεις του άρθρου 28 της υπό ενσωμάτωση Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972 περί του συντονισμού ραδιοφάσματος μεταξύ των κρατών- μελών. Οι
σχετικές εξουσίες ανατίθενται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην Ε.Ε.Τ.Τ.
κατά λόγο αρμοδιότητας, καθ’ ότι πρόκειται πρωτίστως για ζήτημα πολιτικού συντονισμού
σε κορυφαίο επίπεδο.
Επί του άρθρου 137
Το άρθρο 137, κατ΄ αντιστοιχία με το άρθρο 29 της υπό ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972, θέτει το πλαίσιο των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν το προτεινόμενο
νομοσχέδιο, είτε πρόκειται για διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες εξειδικεύονται στο επόμενο
άρθρο 137, είτε πρόκειται για ποινικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 8 του
άρθρου 138. Επίσης, το άρθρο θέτει το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων επί παραβάσεων που
λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο γεωγραφικών ερευνών που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο
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130 του παρόντος, διασφαλίζοντας το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης των εν δυνάμει
αποδεκτών της κύρωσης.
Επί του άρθρου 138
Το άρθρο 138 εξειδικεύει τις διοικητικές κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν για
παράβαση των διατάξεων του προτεινόμενου νομοσχεδίου, καθώς και τη διαδικασία
επιβολής τους. Παράλληλα προβλέπεται και η δυνατότητα δικαστικής προσβολής των
σχετικών αποφάσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 139. Οι
διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελούν μεταφορά των σχετικών διατάξεων του άρθρου
30 της υπό ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, με την παρ. 3 να εξειδικεύει τις κυρώσεις
κατ’ αντίστοιχο τρόπο με τα οριζόμενα στο υπό κατάργηση άρθρο 77 του ν. 4070/2012.
Τέλος, προβλέπεται ειδική διάταξη για παραβάσεις των διατάξεων που διέπουν τα ονόματα
χώρου στο διαδίκτυο και τους καταχωρητές ονομάτων χώρου, σύμφωνα με την οποία το
ύψος των προστίμων είναι πιο περιορισμένο.
Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κυρώσεων, η παρ. 6 προσδίδει προσωρινά
εκτελεστό χαρακτήρα στις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. με όριο προστίμου τις εκατόν
πενήντα χιλιάδες ευρώ(150.000), ενώ η παρ. 7 ρυθμίζει την καταβολή του προστίμου και
εξουσιοδοτεί την Ε.Ε.Τ.Τ. να ρυθμίσει όλες τις ειδικότερες σχετικές λεπτομέρειες με τον
Κανονισμό Ακροάσεών της. Τέλος στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου προβλέπονται οι
ποινικές κυρώσεις, που προϋπήρχαν στη σχετική διάταξη του υπό κατάργηση άρθρου 76 του
ν. 4070/2012, επικαιροποιημένες και προσαρμοσμένες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του
Ποινικού Κώδικα.
Επί του άρθρου 139
Σε συνέχεια των διατάξεων περί διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται με ατομικές
διοικητικές πράξεις της Ε.Ε.Τ.Τ., το άρθρο 139 αναφέρεται στο δικαίωμα δικαστικής
προσφυγής.
Ειδικότερα, η παρ. 1, που αποτελεί μεταφορά των υπό κατάργηση παρ. 1 έως 4 του άρθρου
78 του ν. 4070/2012, προβλέπει τη δυνατότητα δικαστικής προστασίας και ρυθμίζει τις
σχετικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ.
προσβάλλονται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, ενώ οι ατομικές διοικητικές πράξεις
της Ε.Ε.Τ.Τ. προσβάλλονται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Περαιτέρω, οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ., οι οποίες επιβάλλουν κυρώσεις προσβάλλονται με
προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση εφαρμογή των προσβαλλόμενων πράξεων
προβλέπεται ότι η προθεσμία και η άσκηση των ένδικων βοηθημάτων δεν επιφέρουν
αυτόματα ανασταλτικό αποτέλεσμα, με την επιφύλαξη του ειδικού ανασταλτικού της επί
αυτών εκδιδόμενης ανασταλτικής απόφασης. Προβλέπεται, επίσης, ως προϋπόθεση για το
παραδεκτό της συζήτησης επί απόφασης που επιβάλλει πρόστιμο, η κατάθεση στην Ε.Ε.Τ.Τ.
ποσού ίσου με το τριάντα τοις εκατό (30%) του επιβαλλόμενου προστίμου. Ωστόσο, το ποσό
αυτό δεν δύναται να υπερβεί τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€).
Τέλος, η παρ. 2 του παρόντος άρθρου αποτελεί ενσωμάτωση της παρ. 3 του άρθρου 31 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και αφορά στην υποχρέωση της Ε.Ε.Τ.Τ. να συλλέγει και να
αποστέλλει, κατόπιν υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με το θέμα
των προσφυγών και την εν γένει διαδικασία αυτών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον BEREC
και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
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Επί του άρθρου 140
Το άρθρο 140 αποτελεί μεταφορά του άρθρου 32 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και περιγράφει
τη διαδικασία εφαρμογής και τον τρόπο, με τον οποίο τα κράτη-μέλη και οι εθνικές
ρυθμιστικές αρχές τους θα πρέπει να λειτουργούν σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της
Ε.Ε. για την εδραίωση και ανάπτυξη μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών
επικοινωνιών εντός της Ε.Ε.. Προς τον σκοπό αυτόν, το άρθρο 140 του παρόντος νόμου
ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες διατάξεις του αντίστοιχου άρθρου της Οδηγίας,
προβλέποντας τη συνεργασία της Ε.Ε.Τ.Τ. με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των άλλων
κρατών- μελών, για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 111 του παρόντος νόμου. Στο
παρόν άρθρο προβλέπεται σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, η διαδικασία
κοινοποιήσεως μέτρων που προτίθεται να λάβει η Ε.Ε.Τ.Τ. στις άλλες εθνικές ρυθμιστικές
αρχές, αλλά και η λήψη υπ’ όψη των σχετικών σχολίων που θα λάβει επ’ αυτών.
Επιπρόσθετα, μεταφέρονται όλες οι σχετικές διατάξεις του αντίστοιχου άρθρου της Οδηγίας,
που ρυθμίζουν τη συνεργασία της Ε.Ε.Τ.Τ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον BEREC, όπου
αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επιτυγχάνεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο αφενός η ενσωμάτωση των
σχετικών διατάξεων στο εθνικό δίκαιο και αφετέρου η θεμελίωση του μηχανισμού
επικοινωνίας με τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., με σκοπό την ομοιόμορφη κι εναρμονισμένη
εφαρμογή μέτρων που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλα τα κράτη- μέλη της
Ε.Ε..
Επί του άρθρου 141
Το άρθρο 141 ενσωματώνει το άρθρο 33 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 σχετικά με τις
απαραίτητες ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί η Ε.Ε.Τ.Τ. σε περίπτωση που η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο BEREC εκφράσουν επιφυλάξεις ή αποστείλουν διορθωτικές
συστάσεις επί των μέτρων που τους κοινοποίησε η Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 140.
Επί του άρθρου 142
Το άρθρο 142 αφορά στις διαδικασίες διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Συγκεκριμένα προβλέπεται η συμμετοχή της Ε.Ε.Τ.Τ. στις σχετικές διαδικασίες και την
υποχρέωση συμμόρφωσής της στις κατευθυντήριες γραμμές που θα προκύψουν από τις ως
άνω διαδικασίες, σύμφωνα με το άρθρο 34 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
Επί του άρθρου 143
Το άρθρο 143 ενσωματώνει την απαίτηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 για πρόβλεψη
δυνατότητας υποβολής αιτήματος προς την RSPG για τη σύγκληση του φόρουμ αξιολόγησης
από ομοτίμους, πριν τη λήψη απόφασης για εναρμονισμένο ραδιοφάσμα σύμφωνα με την
απόφαση 676/2002/ΕΚ (L 108). Διευκρινίζεται ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή
η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνουν στις οριζόμενες από το παρόν άρθρο ενέργειες, κατά λόγο
αρμοδιότητας. Η αρμοδιότητα εκάστου εξ αυτών προκύπτει από το στάδιο στο οποίο
βρίσκεται η διαδικασία του άρθρου 163, στο οποίο παραπέμπει η σχετική διάταξη. Οι
διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελούν μεταφορά του άρθρου 35 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972, εξαιρουμένων των διατάξεων που αφορούν ρητά και αποκλειστικά σε δράσεις
και αρμοδιότητες της RSPG.
Επί του άρθρου 144
Το άρθρο 144 συνιστά αυτούσια μεταφορά του άρθρου 36 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και
διασφαλίζει ότι σε περίπτωση εκχώρησης εναρμονισμένου ραδιοφάσματος, η παροχή εκ
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μέρους των αρμόδιων ελληνικών αρχών γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες
και τους ενωσιακούς κανόνες. Προβλέπεται, επίσης, ότι εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι
της εθνικής νομοθεσίας σε περίπτωση κοινής διαδικασίας επιλογής, δεν μπορούν να
επιβληθούν από τις ελληνικές αρχές επιπρόσθετοι όροι, κριτήρια ή διαδικασίες που θα
μπορούσαν να περιορίσουν, τροποποιήσουν ή καθυστερήσουν την ορθή εφαρμογή της από
κοινού εκχώρησης του ραδιοφάσματος.
Επί του άρθρου 145
Το προτεινόμενο άρθρο 145 αποτελεί αναδιατύπωση του άρθρου 37 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972. Ειδικότερα, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον συντονισμό της παροχής
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, σε συνεργασία με τις διοικήσεις άλλων
κρατών -μελών και τη RSPG.
Επί του άρθρου 146
Το άρθρο 38 της Οδηγίας αφορά τα όργανα της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, BEREC, RSPG), και
ως εκ τούτου οι σχετικές διατάξεις δε χρήζουν ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο. Ωστόσο,
ενσωματώνεται στο παρόν η παρ. 2 του άρθρου 38 της Οδηγίας, που προβλέπει ότι η Ε.Ε.Τ.Τ.
και οι λοιπές αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπ’ όψη τους τις συστάσεις που προκύπτουν από
τις διαδικασίες των αναφερόμενων στο άρθρο 38 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 ενωσιακών
οργάνων. Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. και οι λοιπές αρμόδιες αρχές επιλέξουν να μην
ακολουθήσουν τις ως άνω συστάσεις, πρέπει να αιτιολογήσουν ειδικά την απόφασή τους.
Επί του άρθρου 147
Το άρθρο 147 ρυθμίζει θέματα τυποποίησης για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας
των υπηρεσιών, της διατερματικής διασυνδεσιμότητας, της αλλαγής παρόχου και της
φορητότητας αριθμών και αναγνωριστικών, αναδιατυπώνοντας τις απαραίτητες διατάξεις
από το άρθρο 39 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972. Επίσης προβλέπει την κωδικοποίηση της
σειράς προτεραιότητας κατά την εφαρμογή προτύπων στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, με τη ρητή ωστόσο επιφύλαξη ότι οι διατάξεις του δεν εφαρμόζονται για καμία
από τις στοιχειώδεις απαιτήσεις, τις προδιαγραφές διεπαφής ή τα εναρμονισμένα πρότυπα,
στα οποία εφαρμόζεται το π.δ. 98/2017. Τέλος, η παρ. 2 του παρόντος άρθρου
επαναλαμβάνει την παρ. 4 του υπό κατάργηση άρθρου 40 του ν. 4070/2012.

Επί του άρθρου 148
Το άρθρο 148 ενσωματώνει το άρθρο 40 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και περιλαμβάνει
διατάξεις για την ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι θα
πρέπει να απαιτείται από τους παρόχους δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή
διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ή και των δύο να λαμβάνουν πρόσφορα και αναλογικά
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την κατοχύρωση της ασφάλειας των δικτύων και των
υπηρεσιών τους, αντίστοιχα, καθώς και για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων των συμβάντων ασφάλειας.
Στις παρ. 1 και 2 προβλέπονται οι γενικές αρχές για μέτρα αυτά, η υποχρέωση κοινοποίησης
στην Α.Δ.Α.Ε. των συμβάντων ασφαλείας, καθώς και οι παράμετροι για την αξιολόγηση της
σοβαρότητας του αντικτύπου ενός συμβάντος ασφαλείας
Στην παρ. 3 προβλέπεται η υποχρέωση ενημέρωσης των χρηστών επί ιδιαίτερων και
σημαντικών απειλών για τα προστατευτικά μέτρα που μπορούν οι τελευταίοι να λάβουν,
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καθώς και, κατά περίπτωση, για την ίδια την απειλή. Στην παρ. 4 προβλέπεται διάταξη
αναφορικά με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Επί του άρθρου 149
Το άρθρο 149 ενσωματώνει το άρθρο 41 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, αναφορικά με την
εφαρμογή και επιβολή των κανόνων του άρθρου 148, η οποία ανατίθεται, σύμφωνα με την
παρ. 1, στην Α.Δ.Α.Ε., που, ως αρμόδια αρχή για τα θέματα απορρήτου επικοινωνιών, θα
πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια της ελεύθερης επικοινωνίας σε όλες τις εκφάνσεις της,
δηλαδή τη διατήρηση της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας, την αυθεντικότητα και το
απόρρητο των δημόσιων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των
δεδομένων που αποθηκεύονται, μεταδίδονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ή των
συναφών υπηρεσιών που προσφέρονται ή είναι προσβάσιμες μέσω των εν λόγω δικτύων ή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Τ..
Η Α.Δ.Α.Ε. έχει, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων της, την εξουσία να αξιολογεί το
επίπεδο ασφάλειας δικτύων ή υπηρεσιών, καθώς και να ζητά ολοκληρωμένα και αξιόπιστα
δεδομένα σχετικά με πραγματικά συμβάντα ασφάλειας που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη
λειτουργία δικτύων ή υπηρεσιών. Όταν απαιτείται, συνεπικουρείται από την Ομάδα
Απόκρισης για συμβάντα που αφορούν την Ασφάλεια Υπολογιστών («CSIRT») που συστήθηκε
με το άρθρο 8 του ν. 4577/2018 (A΄ 199), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη
τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης
Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου
και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (L 194). Ειδικότερα, είναι δυνατό να απαιτείται
από το CSIRT να παρέχει στην Α.Δ.Α.Ε. πληροφορίες σχετικά με κινδύνους και συμβάντα
ασφάλειας που επηρεάζουν τα δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις
διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να προτείνει τρόπους για
την αντιμετώπισή τους.
Στις παρ. 2 και 3 προβλέπονται οι αρμοδιότητες της Α.Δ.Α.Ε., ενώ στην παρ. 4 προβλέπονται
οι κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλει για παραβάσεις του παρόντος άρθρου.
Επί του άρθρου 150
Το άρθρο 150 ρυθμίζει, πέραν των διοικητικών τελών του άρθρου 124, τέλη, τα οποία η
Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει και επιβάλλει σχετικά με την κατοχή και χρήση των δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοφάσματος και των δικαιωμάτων χρήσης αριθμών. Τα τέλη αυτά δεν θα πρέπει να
συγχέονται με τα τέλη για τα δικαιώματα διέλευσης, τα οποία ρυθμίζονται στο άρθρο 151.
Στις σχετικές διατάξεις που ενσωματώνονται από το άρθρο 42 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972
προστέθηκαν οι παρ. 3, 4 και 5, οι οποίες αποτελούν επανάληψη των υπό κατάργηση
διατάξεων των παρ. 3 και 4 και μερικώς της παρ. 5 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012, με τις
οποίες ρυθμίζεται η καταβολή των τελών αυτών, ενώ εξουσιοδοτείται η Ε.Ε.Τ.Τ. να ρυθμίσει
τα ειδικότερα ζητήματα για τον τρόπο υπολογισμού, τον τρόπο και την προθεσμία καταβολής
των τελών του παρόντος άρθρου με αποφάσεις της.
Επί του άρθρου 151
Το άρθρο 151 ρυθμίζει το θέμα των δικαιωμάτων διέλευσης κι ενσωματώνει τις απαιτήσεις
του άρθρου 43 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, αναδιατυπώνοντας το καταργούμενο άρθρο 28
του ν. 4070/2012 για το ίδιο ζήτημα. Επιπλέον, προστίθεται η παρ. 16, με την οποία
επεκτείνεται η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και στα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών εξαιρούνται ωστόσο από την

58

υποχρέωση καταβολής τελών διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης. Με τον τρόπο
αυτόν εξασφαλίζεται η απαραίτητη πρόσβαση για τις υποδομές κρατικών δικτύων, χωρίς
οικονομική επιβάρυνση.
Επί του άρθρου 152
Το άρθρο 152 παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Τ. την εξουσία επιβολής συνεγκατάστασης και μερισμού
των στοιχείων δικτύου και συναφών ευκολιών για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, ήτοι
της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της δημόσιας ασφάλειας ή την
επίτευξη πολεοδομικών και χωροταξικών στόχων, όπως απαιτεί το άρθρο 44 της Οδηγία (ΕΕ)
2018/1972. Προς αυτό προβλέπεται προηγούμενη διαδικασία διαβούλευσης για τη
δικαιότερη κι αποτελεσματικότερη εφαρμογή του μέτρου με τη συνδρομή των
εμπλεκόμενων μερών, ενώ προβλέπεται ότι οι σχετικές ρυθμίσεις δύνανται να αφορούν
ακόμη και υφιστάμενη εγκατάσταση, έτσι ώστε η σχετική διάταξη να εφαρμόζεται και στις
ήδη υπάρχουσες υποδομές. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξουσιοδοτείται, δυνάμει των παρ. 6 και 7 του υπό
κατάργηση άρθρου 29 του ν. 4070/2012, να ρυθμίσει τις σχετικές λεπτομέρειες με κανονισμό
της, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα στο αρμόδιο Υπουργείο να δράσει με σκοπό τον
συντονισμό των δημόσιων έργων.
Η παρ. 2 επαναλαμβάνει τις παρ. 5, 6 και 7 του υπό κατάργηση άρθρου 29 του ν. 4070/2012
αναφορικά με τις γενικές αρχές που ισχύουν κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και
προβλέπει συνεργασία με τους κατά τόπους δήμους, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της
συνεργασίας με τους Ο.Τ.Α. για θέματα που αφορούν την τοπική τους αρμοδιότητα.
Περιορίζεται, ωστόσο, η δυνατότητα άρνησης συνεγκατάστασης, ώστε το μέτρο
(συνεγκατάστασης κεραιοσυστημάτων) να τύχει της μέγιστης δυνατής εφαρμογής, ενώ
παρέχεται και η δυνατότητα σε οποιοδήποτε μέρος να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου
αυτού, προκειμένου η Ε.Ε.Τ.Τ. να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση οποιασδήποτε
διαφοράς προκύψει.
Επί του άρθρου 153
Οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 153 αποτελούν αυτούσια μεταφορά του άρθρου 45 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972, ενώ οι παρ. 4 έως 6 εξειδικεύουν τις απαιτήσεις αυτής. Ειδικότερα, γίνεται
αναφορά σε σχετικά κείμενα της ελληνικής έννομης τάξης, όπως ο Κανονισμός Όρων Χρήσης
Ραδιοφάσματος που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ και ο Εθνικός Κώδικας Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων
(Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.) για την εύρυθμη συνεφαρμογή όλων των σχετικών ρυθμίσεων.
Οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και υποχρεωτικές παροχές των παρ. 4 και 5 επιβάλλονται
μόνο σε ειδικές περιπτώσεις από τον αρμόδιο Υπουργό, στον οποίο ανατέθηκε η σχετική
αρμοδιότητα. Ωστόσο, προβλέπεται η σύνταξη εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία συνδράμει το
έργο του αρμόδιου Υπουργού, καθώς διαθέτει την τεχνογνωσία και την απαιτούμενη
εμπειρία. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις εκπλήρωσης στόχων δημοσίου συμφέροντος, αρκεί
η απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και δεν απαιτείται εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ..
Τέλος, η παρ. 6 προβλέπει την απαραίτητη επανεξέταση των σχετικών μέτρων, είτε
αυτοτελώς είτε στα πλαίσια της αναθεώρησης του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. με μέγιστο όριο τα δύο (2) έτη,
προκειμένου να μη διαιωνίζονται ρυθμίσεις που έχουν πλέον καταστεί ανεπίκαιρες κι
αναποτελεσματικές. Μεταφέρονται, επίσης, οι σχετικές διατάξεις των παρ. 16 και 17 του υπό
κατάργηση άρθρου 21 του ν. 4070/2012, που αφορούν δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, τα οποία χορηγούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Στην παρούσα
διάταξη προβλέπεται και η εκχώρηση με Υπουργική Απόφαση στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
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ραδιοφάσματος για την εκπλήρωση σκοπών δημοσίου συμφέροντος, για την οποία ορίζεται
ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των τελών του άρθρου 150.
Επί του άρθρου 154
Το άρθρο 154 αποτελεί αναδιατύπωση του άρθρου 46 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και
αποσκοπεί στην οριοθέτηση του πλαισίου, βάσει του οποίου η Ε.ΕΤ.Τ. λαμβάνει απόφαση
για τη διευκόλυνση της κοινής χρήσης του ραδιοφάσματος.
Επί του άρθρου 155
Το άρθρο 155 προβλέπει, κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 47 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, την
καταγραφή της διαδικασίας και των αρχών, βάσει των οποίων η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να
προβλέψει όρους που θα συνοδεύουν τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος.
Προστίθεται, ωστόσο, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, που αποτελεί επανάληψη του
αντίστοιχου εδαφίου της παρ. 13 του υπό κατάργηση άρθρου 21 του ν. 4070/2012, με το
οποίο προβλέπεται η δυνατότητα ανάκλησης δικαιώματος χρήσης ραδιοφάσματος, που δεν
έχει χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία χορήγησής
του. Με τον τρόπο αυτόν, αποφεύγεται η επί μακρόν δέσμευση συχνοτήτων, οι οποίες
παραμένουν ανεκμετάλλευτες και εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη χρήση των
συχνοτήτων του ραδιοφάσματος.
Επί του άρθρου 156
Με το άρθρο 156, το οποίο αποτελεί μεταφορά του άρθρου 48 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
προβλέπεται ο τρόπος χορήγησης των μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος.
Στην παρ. 6 γίνεται ρητή αναφορά στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος, που
εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. και τον Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ, ενώ προστίθενται δύο εδάφια στο τέλος αυτής. Το πρώτο
αφορά ραδιοφάσμα που δεν έχει δηλωθεί ως διαθέσιμο για υπηρεσίες και το οποίο μπορεί
να καταστήσει νέες συχνότητες διαθέσιμες για υπηρεσίες. Το δεύτερο εδάφιο εξουσιοδοτεί
την Ε.Ε.Τ.Τ. να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου
με Κανονισμό της.
Επί του άρθρου 157
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 49 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
ρυθμίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος των μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, προβλέπεται
η εξασφάλιση της ρυθμιστικής προβλεψιμότητας, ενώ καταγράφονται συγκεκριμένες
εξαιρέσεις και ειδικές περιπτώσεις. Σε αυτό προστίθεται η παρ. 5, η οποία εξουσιοδοτεί την
Ε.Ε.Τ.Τ. να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου με
Κανονισμό της.
Επί του άρθρου 158
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 50 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και
περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την εξειδίκευση της διαδικασίας, των επιφυλάξεων και των
κριτηρίων για την ανανέωση δικαιωμάτων χρήσης εναρμονισμένου ραδιοφάσματος.
Περαιτέρω, προστίθενται οι παρ. 5 και 6. Με την παρ. 5 προβλέπεται η τροποποίηση της
Υπουργικής Απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 163 ή κάθε άλλης αντίστοιχης απόφασης που
έχει εκδοθεί βάσει του προϊσχύσαντος νομοθετικού πλαισίου, για λόγους ασφάλειας
δικαίου. Προς τον σκοπό αυτόν, προβλέπεται εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. και αναλογική εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 163. Τέλος, η παρ. 6 εξουσιοδοτεί την Ε.Ε.Τ.Τ. να εξειδικεύσει τη
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διαδικασία ανανέωσης του άρθρου αυτού με απόφασή της, παρέχοντας την αναγκαία
ευελιξία για προσαρμογή των διατάξεων στις εξελίξεις.
Επί του άρθρου 159
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 51 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, το
οποίο ρυθμίζει τη μεταβίβαση ή χρονομίσθωση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοφάσματος, κατόπιν κοινού αιτήματος των μερών κι εγκρίσεως της Ε.Ε.Τ.Τ.. Επιπλέον,
στην παρ. 3 καταγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί ο νέος
δικαιούχος σε περιπτώσεις μεταβίβασης ή χρονομίσθωσης μεμονωμένων δικαιωμάτων
χρήσης ραδιοφάσματος και προβλέπεται, εφόσον απαιτείται για την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, η αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 163
για την αναθεώρηση της Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 163 ή άλλης απόφασης που έχει
εκδοθεί βάσει του προϊσχύσαντος νομοθετικού πλαισίου.
Περαιτέρω, οι παρ. 4 και 5 εξουσιοδοτούν την Ε.Ε.Τ.Τ. να καθορίσει τις λεπτομέρειες
εφαρμογής του παρόντος άρθρου με απόφασή της αλλά και να προσδιορίσει τις ειδικές
προϋποθέσεις υπό τις οποίες δεν θα απαιτείται έγκρισή της για τη μεταβίβαση ή
χρονομίσθωση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, αλλά θα αρκεί απλή
κοινοποίηση σε αυτήν (την Ε.Ε.Τ.Τ.) και δημοσιοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων. Στο ίδιο
πνεύμα απλοποίησης των διαδικασιών και συνεκτικής εφαρμογής των σχετικών διατάξεων,
η παρ. 6 προβλέπει ότι οι σχετικές άδειες κατασκευών κεραιών δύνανται να μεταβιβαστούν
και αυτές στα πλαίσια μεταβίβασης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος.
Επί του άρθρου 160
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 52 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
Περιλαμβάνει διατάξεις για τη διασφάλιση σε κάθε περίπτωση του αποτελεσματικού
ανταγωνισμού στον τομέα δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την
αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στους τομείς αυτούς.
Επί του άρθρου 161
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 53 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
αναφορικά με το συντονισμό της χρήσης του εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για δίκτυα και
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ενωσιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, κατά περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ., συνεργάζονται με
τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών- μελών της Ε.Ε., προκειμένου να συντονίζεται η
χρήση του εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών στην Ε.Ε. λαμβανομένων δεόντως υπόψη των διαφορετικών καταστάσεων των
εθνικών αγορών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τον καθορισμό μίας ή, κατά
περίπτωση, περισσότερων κοινών ημερομηνιών έως τις οποίες πρόκειται να χορηγηθεί άδεια
για τη χρήση συγκεκριμένου εναρμονισμένου ραδιοφάσματος.
Επί του άρθρου 162
Το άρθρα 162 ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη μεταφορά και προσαρμογή των διατάξεων των
άρθρου 54 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, εξασφαλίζοντας ότι το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και κατά περίπτωση η Ε.Ε.Τ.Τ. θα συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς
των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης
δικτύων πέμπτης γενιάς (5G).
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Επί του άρθρου 163
Με το προτεινόμενο άρθρο 163, ενσωματώνεται το άρθρο 55 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972
και επαναλαμβάνεται η διάταξη της παρ. 4 του υπό κατάργηση άρθρου 23 του ν. 4070/2012.
Ειδικότερα, περιγράφεται η διαδικασία περιορισμού του αριθμού των προς παροχή
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, που συνιστά εξαιρετική περίπτωση. Ορίζονται ως
άξονες οποιασδήποτε συναφούς αποφάσεως η μεγιστοποίηση του οφέλους του τελικού
χρήστη και η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, ενώ προβλέπεται διαδικασία
διαβούλευσης, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων
μερών.
Η ανωτέρω διαδικασία αφορά το προπαρασκευαστικό στάδιο της διαπίστωσης
αναγκαιότητας για περιορισμό, ωστόσο τα συμπεράσματα της διαβούλευσης δύνανται να
αξιοποιηθούν στη συνέχεια από την Ε.Ε.Τ.Τ. στη σχετική εισήγησή της και τη σχετική
Υπουργική Απόφαση για περιορισμό του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοφάσματος ή τον συνδυασμό γενικής άδειας και των μεμονωμένων δικαιωμάτων
χρήσης υπό περιορισμό. Η Υπουργική αυτή απόφαση θέτει το πλαίσιο της νέας διαγωνιστικής
διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, με την Ε.Ε.Τ.Τ. να συντάσσει και να δημοσιεύει το σχετικό
Τεύχος Προκήρυξης, αλλά και να διεκπεραιώνει τη διαδικασία καθαυτή.
Λόγω ακριβώς του εξαιρετικού χαρακτήρα αυτού του περιοριστικού μέτρου, ο νόμος
προβλέπει την ειδική αιτιολόγηση των επιδιωκόμενων στόχων, που απαριθμούνται
περιοριστικά στο άρθρο, την αιτιώδη σύνδεση της επιλεγείσας διαδικασίας με την επίτευξη
των στόχων αυτών και την ποσοτικοποίηση, όπου αυτή είναι εφικτή. Επιπλέον, προβλέπεται
η αναφορά των συμπερασμάτων σχετικά με τον ανταγωνισμό και την τεχνική και οικονομική
κατάσταση της αγοράς, προκειμένου να καθίσταται ευχερέστερος ο έλεγχος των επιλεγέντων
μέτρων.
Η σχετική απόφαση είναι δυνατόν να επικαιροποιείται και να τροποποιείται, με αύξηση ή
μείωση των δικαιωμάτων, είτε αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο Υπουργό, είτε κατόπιν
αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αλλά πάντοτε κατόπιν εισηγήσεως της
Ε.Ε.Τ.Τ., ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη εποπτεία και συνεισφορά της εθνικής ρυθμιστικής
αρχής.
Σημαντική είναι η προβλεπόμενη παράταση της παρ. 5 πέραν των έξι (6) εβδομάδων, εφόσον
αυτό κρίνεται σκόπιμο για τη διασφάλιση δίκαιων, εύλογων, ανοικτών και διαφανών
διαδικασιών. Ωστόσο, ορίζεται ταυτόχρονα και μέγιστος χρόνος οκτώ μηνών, με επιφύλαξη
των χρονοδιαγραμμάτων του άρθρου 161 και τυχών σχετικών διεθνών συμφωνιών.
Επί του άρθρου 164
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 56 της υπό ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972, διασφαλίζεται, υπό τους απαραίτητους όρους, η πρόσβαση του κοινού σε
ασύρματα τοπικά δίκτυα περιορισμένης εμβέλειας (RLAN).
Επί του άρθρου 165
Με το προτεινόμενο άρθρο 165 ενσωματώνονται οι αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 57 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και ρυθμίζονται τα σημεία ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας,
όπως αυτά ορίζονται βάσει των εκτελεστικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 57 της Οδηγίας. Πρόκειται για μικρής ισχύος κεραίες
ασύρματου δικτύου WiFi που αναμένεται να τοποθετηθούν σε σημεία του δημόσιου χώρου,
όπως σε στύλους φωτισμού, πινακίδες δρόμων, φωτεινούς σηματοδότες, διαφημιστικές
πινακίδες, στάσεις λεωφορείων και τραμ και σταθμούς του μετρό. Δεδομένου του
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χαρακτήρα τους και για την ευκολότερη εγκατάσταση και λειτουργία τους εξαιρούνται
οποιασδήποτε αδειοδότησης από την Ε.Ε.Τ.Τ. και από πολεοδομικές ή περιβαλλοντικές
αρχές, με την επιφύλαξη φυσικά όσων ισχύουν για την προστασία ειδικών χώρων. Η
εγκατάσταση των σημείων αυτών προβλέπεται σε κοινή υπουργική απόφαση, την οποία
εξουσιοδοτούνται να εκδώσουν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφενός και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης αφετέρου, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. και με την επιφύλαξη
των οριζόμενων στο π.δ. 98/2017 περί αδειοδότησης του σχετικού ραδιοφάσματος, στα
οποία η ως άνω υπουργική απόφαση δεν πρέπει να αντιτίθεται.
Εφόσον με τα ανωτέρω τεθεί το σχετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και ρύθμιση των
σημείων αυτών, προβλέπεται το δικαίωμα πρόσβασης για τους φορείς εκμετάλλευσης και η
εξαίρεσή τους από τα τέλη πέραν των εμπορικών συμφωνιών και του άρθρου 124, με σκοπό
τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του σχετικού δικτύου από τους παρόχους που θα αναλάβουν
να το υλοποιήσουν.
Επί του άρθρου 166
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 58 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και
περιλαμβάνει ρυθμίσεις, ώστε τυχόν σχέδιο μέτρου που επιβάλλει απαιτήσεις, σχετικά με
την ανάπτυξη σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας, όσον αφορά τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, διαφορετικές από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη σύσταση
1999/519/ΕΚ, να μην παραμένει δίχως ρύθμιση αλλά αντ’ αυτού να υπάγεται στις
διαδικασίες που ορίζονται στο π.δ. 81/2018.
Επί του άρθρου 167
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνονται οι διατάξεις του άρθρου 59 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνευ περιορισμών διαπραγμάτευση μεταξύ
επιχειρήσεων για την επίτευξη μεταξύ τους συμφωνιών για τεχνικές και εμπορικές
συμφωνίες πρόσβασης ή διασύνδεσης στην Ελλάδα ή στην Ελλάδα και άλλο κράτος- μέλος.
Επί του άρθρου 168
Το άρθρο 168 εξειδικεύει τη διαδικασία του άρθρου 167, καταγράφοντας τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, ώστε
να τους παρέχεται η μέγιστη δυνατή ελευθερία κινήσεων, δίχως να τίθενται σε κίνδυνο η
νομιμότητα και η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Το παρόν άρθρο ενσωματώνει
το άρθρο 60 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
Επί του άρθρου 169
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 61 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και
περιλαμβάνει διατάξεις για την αναλυτική καταγραφή των εξουσιών και καθηκόντων της
Ε.Ε.Τ.Τ. για τη πρόσβαση, διασύνδεση, και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, ενώ με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 εξουσιοδοτείται η Ε.Ε.Τ.Τ. να εκδώσει
Κανονισμό, με τον οποίο θα ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις για την
εφαρμογή του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, για την απόκτηση
πρόσβασης και διασύνδεσης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
και οι φορείς εκμετάλλευσης με περιορισμένη γεωγραφική εμβέλεια μπορούν να
επωφελούνται από τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις.
Επί του άρθρου 170
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Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 62 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, καθώς
επίσης και τις απαιτούμενες διατάξεις του υπό κατάργηση άρθρου 49 του ν. 4070/2012.
Περιλαμβάνει διατάξεις με σκοπό τη ρύθμιση της εποπτείας και του ελέγχου των όρων
πρόσβασης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχονται, υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, η δυνατότητα ανάκλησης ή τροποποίησης των όρων όσον αφορά τις
επιχειρήσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών.
Επί του άρθρου 171
Με το άρθρο 171 γίνεται καταγραφή των κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης
ως κατέχουσας σημαντική ισχύ στην αγορά. Σε αυτό προστέθηκαν τα δύο τελευταία εδάφια
της παρ. 1, όπου περιγράφονται εκτενώς τα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνει η
προβλεπόμενη ανάλυση αγοράς και με τα οποία παρέχεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. η δυνατότητα
συνεργασίας με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία διαθέτει τεχνογνωσία σε αντίστοιχες
διαδικασίες σχετικές με τον ανταγωνισμό σε άλλες αγορές, πέραν αυτής των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, για την οποία είναι αρμόδια η Ε.Ε.Τ.Τ.. Το παρόν άρθρο ενσωματώνει το άρθρο
63 της Οδηγίας.
Επί του άρθρου 172
Το άρθρο 172 προβλέπει ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. δρα λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις οποίες προβλέπουν οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 64 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972. Επιπλέον, προβλέπεται ρητά ότι οι αγορές που ορίζονται για τον σκοπό
επιβολής υποχρεώσεων βάσει του παρόντος νόμου δεν περιορίζουν τον ορισμό σχετικών
αγορών βάσει του δικαίου του ανταγωνισμού.
Επί του άρθρου 173
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 65 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
αναφορικά με τη διαδικασία ταυτοποίησης διακρατικών αγορών. Συγκεκριμένα, σε
περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει την ανάγκη διενέργειας δυνητικής διακρατικής
αγοράς, υποβάλλει στον BEREC σχετικό αίτημα με υποστηρικτικά στοιχεία.
Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. πραγματοποιεί από κοινού με τις λοιπές ενδιαφερόμενες
εθνικές ρυθμιστικές αρχές των άλλων κρατών -μελών της Ε.Ε. ανάλυση αγοράς λαμβάνοντας
ιδιαιτέρως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί Σ.Ι.Α. και
αποφασίζει, έπειτα από συνεννόηση, για την τυχόν επιβολή, διατήρηση, τροποποίηση ή
άρση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 175,
γνωστοποιεί δε στην Επιτροπή, από κοινού με τις λοιπές ρυθμιστικές αρχές, τα σχέδια
μέτρων σχετικά με την ανάλυση της αγοράς και τις τυχόν ρυθμιστικές υποχρεώσεις.
Επί του άρθρου 174
Το άρθρο 174 αποτελεί μεταφορά και προσαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 για την περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση ενδέχεται να κατέχει
σημαντική ισχύ σε διακρατικές αγορές. Το ζήτημα που ρυθμίζεται εκφεύγει των ορίων της
Ελληνικής Επικράτειας και επομένως κυρίαρχο ρόλο σε αυτό έχει ο BEREC κατά τα οριζόμενα
στο σχετικό άρθρο της προς ενσωμάτωση Οδηγίας. Συνεπώς, τα άρθρα 173 και 174
ενσωματώνουν τα μέρη που αφορούν το ρόλο της Ε.Ε.Τ.Τ., ήτοι αφενός την διαπίστωση του
προβλήματος και την υποβολή σχετικού αιτήματος στον BEREC και αφετέρου τη λήψη υπόψη
των κατευθυντήριων γραμμών που θα εκδοθούν από τον BEREC και τη σύμφωνη με αυτές
ακόλουθη δράση.
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Επί του άρθρου 175
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 67 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972
αναφορικά με τη διαδικασία ανάλυσης της αγοράς που διενεργεί η Ε.Ε.Τ.Τ., προκειμένου να
διαπιστώσει κατά πόσο η επιβολή των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που καθορίζονται στον
προτεινόμενο νόμο δικαιολογείται από τη σχετική αγορά που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο
172.
Στην παρ. 1 απαριθμούνται τα κριτήρια που είναι δυνατόν να δικαιολογούν την επιβολή
ρυθμιστικών μέτρων.
Στην παρ. 2 καθορίζονται τα στοιχεία που λαμβάνει υπόψη η Ε.Ε.Τ.Τ. κατά την ανάλυση της
αγοράς.
Στις παρ. 3 έως 5 προβλέπονται αναλυτικές διατάξεις για τις περιπτώσεις επιβολής
ρυθμιστικών υποχρεώσεων, μη επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων ή/και άρσης
επιβληθεισών υποχρεώσεων.
Στην παρ. 6 προβλέπεται η δυνατότητα της Ε.Ε.Τ.Τ. να ζητήσει τη συνδρομή του BEREC για τη
συμπλήρωση της ανάλυσης συγκεκριμένης αγοράς.

Επί του άρθρου 176
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 68 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
ορίζονται τα διορθωτικά μέτρα που μπορούν να επιβάλλονται σε επιχειρήσεις με σημαντική
ισχύ. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης ή άρσης υποχρεώσεων, σύμφωνα με
την αρχή της αναλογικότητας.
Επί του άρθρου 177
Με το προτεινόμενο άρθρο 117 ενσωματώνεται το άρθρο 69 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
προβλέπονται οι υποχρεώσεις διαφάνειας για επιχειρήσεις που έχουν διαπιστωθεί ότι έχουν
σημαντική ισχύ στην αγορά. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει
υποχρεώσεις διαφάνειας αναφορικά με τη διασύνδεση ή την πρόσβαση, βάσει των οποίων
απαιτείται από τις επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν συγκεκριμένες πληροφορίες, που
απαριθμούνται στην παρ. 1.
Στην παρ. 2 προβλέπεται η δυνατότητα της Ε.Ε.Τ.Τ. να απαιτεί τη δημοσίευση προσφοράς
αναφοράς με συγκεκριμένες προδιαγραφές.
Στην παρ. 3 προβλέπεται η δυνατότητα της Ε.Ε.Τ.Τ. να καθορίζει αναλυτικά τις πληροφορίες
που πρέπει να διατίθενται.
Στην παρ. 4 προβλέπονται ειδικές διατάξεις, σε περίπτωση που μία επιχείρηση έχει
υποχρεώσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε υποδομή δικτύου χονδρικής, δυνάμει του
άρθρου 180 ή 181.
Επί του άρθρου 178
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 70 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
προβλέπεται ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει υποχρεώσεις αμεροληψίας όσον αφορά τη
διασύνδεση ή την πρόσβαση σε επιχειρήσεις που έχουν διαπιστωθεί ότι έχουν σημαντική
ισχύ στην αγορά.
Επί του άρθρου 179

65

Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 71 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και
προβλέπεται ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει, υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού όσον
αφορά καθορισμένες δραστηριότητες που αφορούν τη διασύνδεση ή την πρόσβαση.
Επί των άρθρων 180 και 181
Σύμφωνα με τα προτεινόμενα άρθρα 180 και 181, τα οποία ενσωματώνουν τα άρθρα 72 και
73 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 αντίστοιχα, παρέχεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. η δυνατότητα να
επιβάλλει στις επιχειρήσεις που κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά την υποχρέωση να
παρέχουν πρόσβαση σε τεχνικά έργα και ειδικά στοιχεία δικτύου.
Επί του άρθρου 182
Με το άρθρο 182, που ενσωματώνει το άρθρο 74 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, δίνεται η
δυνατότητα στην Ε.Ε.Τ.Τ. να επιβάλει, στις κατέχουσες σημαντική ισχύ στην αγορά
επιχειρήσεις, υποχρεώσεις σχετικά με την ανάκτηση κόστους και τον έλεγχο τιμών σε
περιπτώσεις όπου η ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι η έλλειψη αποτελεσματικού
ανταγωνισμού επιτρέπει στην έχουσα σημαντική ισχύ επιχείρηση να διατηρήσει τις τιμές της
σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να τις συμπιέσει εις βάρος των τελικών χρηστών. Σε αυτές
προστίθενται τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3, τα οποία επαναλαμβάνουν τις διατάξεις
του υπό κατάργηση άρθρου 52 του ν. 4070/2012. Με το μεν πρώτο, καλύπτεται το κενό των
περιπτώσεων, όπου τα σχετικά δεδομένα είτε δεν υπάρχουν, είτε είναι ελλιπή, είτε δεν
παρέχουν τις απαιτούμενες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 3, οπότε και
εφαρμόζεται η συγκριτική μέθοδος στις τιμές (benchmarking) για την κάλυψη αυτού του
κενού πληροφόρησης. Στο δε δεύτερο, προβλέπεται ρητά ότι η κωλυσιεργία υπόχρεου ως
προς την πληροφόρηση της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση εφαρμογής των
συγκεκριμένων τιμών σε χρόνο, που αρχικά του έχει υποδείξει η Ε.Ε.Τ.Τ.. Αποφεύγεται
δηλαδή ο κίνδυνος περιπτώσεων, όπου υπόχρεοι επιχειρούν να αποφύγουν τις υποχρεώσεις
τους μέσω ελλιπούς πληροφόρησης ή μη συνεργασίας με την εθνική ρυθμιστική αρχή.
Επί του άρθρου 183
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 75 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
ρυθμίζεται η περίπτωση, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να μην επιβάλει μέγιστο
τέλος τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας ή μέγιστο τέλος τερματισμού κλήσεων
σταθερής τηλεφωνίας, ή τίποτα από τα δύο. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να
διεξάγει αναλύσεις αγοράς για τις αγορές τερματισμού φωνητικών κλήσεων, ώστε να
εκτιμήσει κατά πόσον είναι απαραίτητη η επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων σε
επιχειρήσεις που κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά.
Επί του άρθρου 184
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 76 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και
ρυθμίζεται η ανάπτυξη νέων δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας από επιχειρήσεις που
κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά. Η ρύθμιση επιχειρεί να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις
αυτές, οι οποίες αντικειμενικά έχουν τόσο τα μέσα, όσο και το κίνητρο να προβούν σε μια
τέτοια επένδυση, δεν θα καταχραστούν την ισχύ τους προκειμένου να αποκτήσουν
μεγαλύτερη ισχύ με αθέμιτο τρόπο. Ταυτόχρονα, προς όφελος της τεχνολογικής προόδου και
των τελικών χρηστών, η προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρεί να μην αποτρέψει τις εν λόγω
επιχειρήσεις από την ανάπτυξη των δικτύων αυτών.
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Επί του άρθρου 185
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 77 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
περιλαμβάνονται αναλυτικές διατάξεις για το λειτουργικό διαχωρισμό καθετοποιημένων
επιχειρήσεων που διαθέτουν σημαντική ισχύ.
Σύμφωνα με την παρ. 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί, κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 3 του άρθρου 176, να επιβάλει την υποχρέωση σε καθετοποιημένες επιχειρήσεις να
μεταθέσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χονδρική παροχή συναφών προϊόντων
πρόσβασης σε επιχειρησιακή μονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα, όταν καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι οι προσήκουσες υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει των
προτεινόμενων άρθρων 177-182 απέτυχαν να εξασφαλίσουν αποτελεσματικό ανταγωνισμό
και ότι σημαντικά προβλήματα ανταγωνισμού ή αδυναμίες της αγοράς παραμένουν όσον
αφορά τη χονδρική παροχή ορισμένων αγορών προϊόντων πρόσβασης.
Στην παρ. 2 προβλέπονται τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλάβει η Ε.Ε.Τ.Τ. στο αίτημά της
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση λειτουργικού
διαχωρισμού κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.
Στην παρ. 3 προβλέπονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει το σχέδιο μέτρου της
Ε.Ε.Τ.Τ..
Σύμφωνα με την παρ. 4, επιχείρηση στην οποία έχει επιβληθεί λειτουργικός διαχωρισμός,
μπορεί να υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 177
έως 182, σε οποιαδήποτε επιμέρους αγορά όπου έχει οριστεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ,
σύμφωνα με το άρθρο 175 ή σε κάθε άλλη υποχρέωση που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 68 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
Επί του άρθρου 186
Στο προτεινόμενο άρθρο 186, που ενσωματώνει το άρθρο 78 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
καθορίζονται ζητήματα σχετικά με το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις του εθελούσιου
διαχωρισμού.
Στην παρ. 1 προβλέπεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων που έχουν ορισθεί ως κατέχουσες
σημαντική ισχύ σε μία ή περισσότερες σχετικές αγορές σύμφωνα με το άρθρο 175, να
ενημερώνουν την Ε.Ε.Τ.Τ. τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από οποιονδήποτε εθελούσιο
διαχωρισμό.
Στην παρ. 2 προβλέπεται ο τρόπος αξιολόγησης εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. του αποτελέσματος
του σκοπούμενου εθελούσιου διαχωρισμού κατά την παρ. 1.
Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι, με την επιφύλαξη του άρθρου 188, η νομικά ή λειτουργικά
χωριστή επιχειρησιακή οντότητα, που έχει ορισθεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ σε
οποιαδήποτε συγκεκριμένη αγορά σύμφωνα με το άρθρο 175, μπορεί να υπάγεται, κατά
περίπτωση, σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 177 έως 182
ή σε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’
εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 68 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, εφόσον τυχόν
προσφερόμενες δεσμεύσεις δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 111.
Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί την υλοποίηση των δεσμεύσεων που
προσφέρθηκαν από τις επιχειρήσεις και τις οποίες κατέστησε υποχρεωτικές σύμφωνα με την
παρ. 2 και εξετάζει την παράτασή τους όταν λήξει η χρονική περίοδος για την οποία είχαν
αρχικά προσφερθεί.
Επί του άρθρου 187
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Σύμφωνα με το άρθρο 187, που ενσωματώνει το άρθρο 79 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
επιτρέπεται στις επιχειρήσεις αυτές να παρέχουν δεσμεύσεις σχετικά με τους όρους
πρόσβασης, συνεπένδυσης, ή και των δύο, που ισχύουν για τα δίκτυά τους, τις οποίες εν
συνεχεία εγκρίνει η Ε.Ε.Τ.Τ. με δυνατότητα να καταστήσει μέρος ή το σύνολο των
δεσμεύσεων υποχρεωτικό.
Επί του άρθρου 188
Στο άρθρο 188, που ενσωματώνει το άρθρο 80 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, προβλέπονται
ειδικές ρυθμίσεις για την περίπτωση επιχειρήσεων, που ενώ ορίζονται ως κατέχουσες
σημαντική ισχύ, απέχουν από όλες τις αγορές λιανικής για υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.

Επί του άρθρου 189
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 81 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και
καθορίζονται τα ζητήματα σχετικά με τον παροπλισμό ή την αντικατάσταση των
υφιστάμενων υποδομών εκ μέρους επιχειρήσεων που κατέχουν σημαντική ισχύ,
υποχρεώνοντας αυτές προς ενημέρωση, ενώ παράλληλα ρυθμίζονται ζητήματα εποπτείας
αυτών.
Επί του άρθρου 190
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 82 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
ορίζεται ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC
σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα δίκτυο, προκειμένου να θεωρηθεί δίκτυο
πολύ υψηλής χωρητικότητας, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμόρφωση και ομοιόμορφη
εφαρμογή των σχετικών κανόνων σε ενωσιακό επίπεδο.
Επί του άρθρου 191
Με το προτεινόμενο άρθρο 191, που ενσωματώνει το άρθρο 83 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
ορίζεται η διαδικασία, με την οποία η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει τις κατάλληλες ρυθμιστικές
υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, οι οποίες προσδιορίστηκαν ως κατέχουσες σημαντική ισχύ
σε συγκεκριμένη λιανική αγορά και το πλαίσιο, εντός του οποίου ορίζονται οι εκάστοτε
υποχρεώσεις αυτές.
Επί του άρθρου 192
Με το άρθρο 192 ενσωματώνεται το άρθρο 84 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, καθώς επίσης
και ορισμένες από τις διατάξεις του υπό κατάργηση άρθρου 55 του ν. 4070/2012,
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οικονομική προσιτότητα της Καθολικής Υπηρεσίας και
τίθενται οι γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της. Δεδομένων των αλλαγών στις
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και της τεχνολογικής εξέλιξης, με την παρ. 1
παρέχονται δύο εξουσιοδοτήσεις ως προς την εξειδίκευση του περιεχομένου της Καθολικής
Υπηρεσίας και της ποιότητας των υπηρεσιών που εμπίπτουν σε αυτή, με υπουργική απόφαση
και απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. αντίστοιχα.
Επί του άρθρου 193
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Με το άρθρο 193, που ενσωματώνει το άρθρο 85 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, εξασφαλίζεται
η οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών που εμπίπτουν στην έννοια της Καθολικής
Υπηρεσίας. Η απαιτούμενη παρακολούθηση των λιανικών τιμών ανατίθεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. σε
συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. και την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), οι οποίες
κρίνονται πλέον κατάλληλες να συνδράμουν στο έργο της. Εφόσον διαπιστωθεί πρόβλημα,
η Ε.Ε.Τ.Τ. εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος επιβάλλει τα
απαραίτητα μέτρα από κοινού με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, είτε αυτό αφορά
τις τιμές και τους όρους παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, είτε την ισότιμη πρόσβαση σε αυτά
από άτομα με αναπηρία.

Επί του άρθρου 194
Στο άρθρο 194, που ενσωματώνει το άρθρο 86 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, περιλαμβάνονται
διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία ελέγχου, εποπτείας και παρέμβασης για τη
διασφάλιση της διαθεσιμότητας Καθολικής Υπηρεσίας.
Επί του άρθρου 195
Με το άρθρο 195, που επαναλαμβάνει τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 87 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972, προβλέπεται η ειδική περίπτωση όπου, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών
περιστάσεων, απαιτείται δυνατότητα παράτασης και πέραν της έναρξης ισχύος του
προτεινόμενου νομοσχεδίου, των υφιστάμενων υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας.
Επί του άρθρου 196
Με το άρθρο 196, που ενσωματώνει το άρθρο 88 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, προβλέπεται
ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. εποπτεύει και παρεμβαίνει καταλλήλως προκειμένου ο τελικός χρήστης να μην
είναι υποχρεωμένος να πληρώνει για ευκολίες ή υπηρεσίες που δεν είναι απαραίτητες ούτε
υποχρεωτικές για τη ζητούμενη Καθολική Υπηρεσία.
Επί του άρθρου 197
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 89 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
προβλέπονται διατάξεις προκειμένου η Ε.Ε.Τ.Τ., όταν κρίνει ότι η υφιστάμενη κατάσταση
ενδέχεται να συνιστά αθέμιτη επιβάρυνση για τους παρόχους αυτών των υπηρεσιών που
ζητούν αντισταθμιστικό αντάλλαγμα, να υπολογίζει το καθαρό κόστος παροχής Καθολικής
Υπηρεσίας. Το κόστος και οι λεπτομέρειες της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούνται
δημοσιοποιούνται για την διασφάλιση της απαιτούμενης διαφάνειας, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 199.
Επί του άρθρου 198
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 90 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και
καθορίζεται ο μηχανισμός χρηματοδότησης στην περίπτωση που υπάρχει αθέμιτη
επιβάρυνση. Περαιτέρω καθορίζεται ο τρόπος καταβολής αποζημίωσης και του επιμερισμού
του κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας. Προς το σκοπό αυτό, προβλέπεται η έκδοση κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης
της Ε.Ε.Τ.Τ., έτσι ώστε οι ρυθμίσεις να είναι επίκαιρες και να μπορούν να αναθεωρούνται
κατάλληλα και με ευελιξία. Προβλέπεται, ωστόσο, ρητά ότι το συνολικό ποσό της
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αποζημίωσης σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει το καθαρό κόστος παροχής της
Καθολικής Υπηρεσίας, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων, ενώ για λόγους αναλογικότητας παρέχεται και η δυνατότητα
εξαίρεσης επιχειρήσεων με ιδιαίτερα μικρό κύκλο εργασιών, καθώς η επιβολή συνεισφοράς
θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επαχθής γι’ αυτές.
Επί του άρθρου 199
Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 91 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στον υπολογισμό του καθαρού κόστους της Καθολικής
Υπηρεσίας και της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας.
Επί του άρθρου 200
Με το προτεινόμενο άρθρο 200, που ενσωματώνει το άρθρο 92 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
ρυθμίζεται η πρόβλεψη δυνατότητας επέκτασης του πεδίου των υπηρεσιών που εμπίπτουν
εντός του ορισμού της Καθολικής Υπηρεσίας και πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό. Η
σχετική διακριτική ευχέρεια παρέχεται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν
εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ..
Επί του άρθρου 201
Το άρθρο 201 υλοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 93 της Οδηγίας περί χορήγησης
δικαιωμάτων χρήσης πόρων αριθμοδότησης και περί διαχείρισης των εθνικών σχεδίων
αριθμοδότησης. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελούν αυτούσια μεταφορά του
κειμένου της Οδηγίας, με την εξαίρεση της παρ. 1. Σε αυτήν προβλέπεται η έκδοση του
Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης με Υπουργική Απόφαση για λόγους προστασίας της εθνικής
ασφάλειας, ενώ ανατίθεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. η έκδοση Κανονισμού περί διαχειρίσεως του Ε.Σ.Α.,
εκχώρησης, ανάκλησης ή περιορισμού των δικαιωμάτων χρήσης αριθμών και επιβολής των
σχετικών τελών.
Επί του άρθρου 202
Με το άρθρο 202, που ενσωματώνει το άρθρο 94 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, καθορίζεται η
διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης πόρων αριθμοδότησης.
Επί του άρθρου 203
Με το άρθρο 203, που ενσωματώνει το άρθρο 95 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, ρυθμίζεται η
επιβολή τελών σε πόρους αριθμοδότησης, ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο τρόπος και η
προθεσμία καταβολής τους. Ειδικότερα τα ως άνω ζητήματα καθορίζονται με απόφαση της
Ε.Ε.Τ.Τ..
Επί του άρθρου 204
Με το άρθρο 204 που ενσωματώνει το άρθρο 96 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, διασφαλίζεται
η ατελής πρόσβαση στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή «116000» για την καταγγελία
περιπτώσεων που αφορούν αγνοούμενα παιδιά.
Επί του άρθρου 205
Με το άρθρο 205, που ενσωματώνει το άρθρο 97 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, προβλέπονται
τελικές δυνατότητες παρέμβασης της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε Καθολική
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Υπηρεσία, καθώς και η δυνατότητα περιορισμού σε περιπτώσεις που δικαιολογείται για
λόγους κατάχρησης ή απάτης.
Επί του άρθρου 206
Το άρθρο 206, που ενσωματώνει το άρθρο 98 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, προβλέπει ότι
προτεινόμενα άρθρα 206 έως 224 δεν ισχύουν για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που
παρέχουν υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, εκτός εάν
παρέχουν επίσης άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με την εξαίρεση των άρθρων
206 και 207, τα οποία εφαρμόζονται και σε αυτές.
Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που χαίρουν των ως άνω εξαιρέσεων υποχρεούνται πριν τη
σύναψη σύμβασης με τελικούς χρήστες να τους ενημερώνουν για τις εξαιρέσεις αυτές.
Επί του άρθρου 207
Με το άρθρο 207, που ενσωματώνει το άρθρο 99 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
υποχρεώνονται οι πάροχοι δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε μη
διακριτική μεταχείριση των τελικών χρηστών τους, εκτός αν αυτή η διαφορετική μεταχείριση
δικαιολογείται αντικειμενικά.
Επί του άρθρου 208
Με το άρθρο 208, που ενσωματώνει το άρθρο 100 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
υποχρεώνονται οι πάροχοι δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όταν
λαμβάνουν μέτρα που αφορούν στην πρόσβαση των τελικών χρηστών σε υπηρεσίες ή
εφαρμογές ή στη χρήση τέτοιων υπηρεσιών και εφαρμογών από αυτούς μέσω δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των τελικών
χρηστών τους, όπως αυτά προκύπτουν από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης
και τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου. Η παρ. 2 προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις
υπό αυστηρές προϋποθέσεις.
Επί του άρθρου 209
Με το άρθρο 209, που ενσωματώνει το άρθρο 101 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, προβλέπεται
ότι η εφαρμογή διατάξεων που αποσκοπούν στην προστασία των τελικών χρηστών θα πρέπει
να μην εκφεύγει από τα όρια των άρθρων 210 έως 223, καθιστώντας τόσο το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όσο και την Ε.Ε.Τ.Τ. αρμόδια προς αυτό.
Επί του άρθρου 210
Το άρθρο 210, που ενσωματώνει το άρθρο 102 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, εξασφαλίζει και
επιβάλλει την πληροφόρηση των τελικών χρηστών πριν τη σύναψη συμβάσεως με πάροχο
δικτύου ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Επί του άρθρου 211
Με το άρθρο 211, που ενσωματώνει το άρθρο 103 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, επιτρέπεται
στην Ε.Ε.Τ.Τ. να δρα είτε η ίδια, είτε μέσω τρίτων φορέων, είτε μέσω διαπιστευμένων από
την ίδια φορέων για τη διάθεση στο κοινό πληροφοριών και εργαλείου σύγκρισης. Με τον
τρόπο αυτόν, παρέχεται η δυνατότητα, σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά την
υλοποίηση του εργαλείου σύγκρισης, να μεταφερθεί η σχετική αρμοδιότητα σε διαφορετικό
φορέα -πλην της Ε.Ε.Τ.Τ. - τηρουμένων πάντοτε των απαιτούμενων εγγυήσεων.
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Επί του άρθρου 212
Το άρθρο 212, που ενσωματώνει το άρθρο 104 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, αποσκοπεί στη
διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο κοινό μετά από δημόσια
διαβούλευση.

Επί του άρθρου 213
Το άρθρο 213, που ενσωματώνει το άρθρο 105 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, αποσκοπεί στην
προστασία των τελικών χρηστών, ως προς τη διάρκεια και την καταγγελία της σύμβασής τους
με τους παρόχους.
Επί του άρθρου 214
Το άρθρο 214, που ενσωματώνει το άρθρο 106 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, καθορίζει
διαδικασίες για τη δυνατότητα απλής και εύκολης αλλαγής παρόχου με φορητότητα αριθμού
του χρήστη στον νέο πάροχο. Παράλληλα, προβλέπει και τη δυνατότητα αποζημίωσης του
τελικού χρήστη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Επί του άρθρου 215
Το άρθρο 215, που ενσωματώνει το άρθρο 107 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, περιλαμβάνει
διατάξεις για την πληροφόρηση των καταναλωτών σε περιπτώσεις δεσμοποιημένων
προσφορών.
Επί του άρθρου 216
Με το άρθρο 216, που ενσωματώνει το άρθρο 108 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα των καθολικών υπηρεσιών σε περίπτωση
καταστροφικής βλάβης του δικτύου. Η υποχρέωση αυτή ανατίθεται ρητά στους παρόχους.
Επειδή, ωστόσο, η ως άνω υποχρέωση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, εξουσιοδοτείται
επιπλέον η Α.Δ.Α.Ε. να αιτηθεί όλες τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες και να εισηγηθεί,
κατόπιν διαβούλευσης, τα κατά την κρίση της κατάλληλα μέτρα. Εν συνεχεία, τα
προαναφερθέντα μέτρα θα λαμβάνονται με κοινή απόφαση Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία θα καθορίζει τις ελάχιστες
υποχρεώσεις των παρόχων.
Επί του άρθρου 217
Με την παρ. 1 του άρθρου 217, που ενσωματώνει το άρθρο 109 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
ως αρμόδια για την υλοποίηση και διαχείριση της Υπηρεσίας Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης
«112», καθώς είναι ήδη η αρμόδια αρχή για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών
που πρόκειται να αναφερθούν μέσω της Υπηρεσίας Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης «112».
Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης «112» διαφέρει από τη μέχρι
σήμερα λειτουργούσα Υπηρεσία κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης «112» («ΥΚΕΑ 112»), κατά το ότι
είναι διευρυμένη και περιλαμβάνει, αφενός το σύστημα εισερχόμενων επικοινωνιών προς
τον αριθμό «112» (φωνητικών κλήσεων, SMS, MMS, fax, email κλπ), αφετέρου δε και το νέο
σύστημα εξερχόμενων επικοινωνιών (Reverse 112), μέσω του οποίου αποστέλλονται γραπτά
προειδοποιητικά μηνύματα σε πολίτες (ή σε επιλεγμένες ομάδες χρηστών), όπως ειδικότερα
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία (περ. ε’ της παρ. 8 του άρθρου 36 του ν. 4662/2020).

72

Περαιτέρω, στις υπάρχουσες σχετικές υπηρεσίες που διασυνδέονται με την Υπηρεσία
Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης «112» (ιδίως, Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ)
προστίθενται επίσης η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS «1056» και η
Ευρωπαϊκή Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή για Αγνοούμενα Παιδιά «116000», ενώ για να
καλυφθούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα γίνεται και ειδική μνεία για την περίπτωση δικτύων,
τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό, αλλά επιτρέπουν κλήσεις σε δημόσια δίκτυα,
υποχρεώνοντας τους παρόχους να διασφαλίσουν πρόσβαση στην Υπηρεσία Επικοινωνιών
Έκτακτης Ανάγκης «112».
Με την παρ. 2 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
και στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την έκδοση απόφασης για τη λήψη των
κατάλληλων μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα παρέχεται πρόσβαση στις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης με το πλέον κατάλληλο
κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP), όταν οι υπηρεσίες που διατίθενται από
τους παρόχους επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να πραγματοποιούν κλήσεις προς έναν
αριθμό σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο αριθμοδότησης. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από
διαβούλευση με την Ε.Ε.Τ.Τ., τους αρμόδιους φορείς παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης
και τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι οι κλήσεις, τα μηνύματα μέσω της υπηρεσίας γραπτών
μηνυμάτων (SMS) και της υπηρεσίας μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), καθώς και οι κλήσεις
και τα μηνύματα από οχήματα μέσω του συστήματος eCall, με χρήση του ενιαίου
ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», πραγματοποιούνται για εξερχόμενες
εθνικές κλήσεις και μηνύματα μέσω οποιασδήποτε επιχείρησης παροχής υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ατελώς στο σύνολό τους και χωρίς υποχρέωση χρήσης
οποιουδήποτε μέσου πληρωμής.
Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι τα μηνύματα μέσω της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων (SMS)
που μεταφέρουν δεδομένα τοποθεσίας απαραίτητα για τον αυτόματο γεωεντοπισμό των
χρηστών που επικοινωνούν με τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112»
από συσκευή κινητής τηλεφωνίας πραγματοποιούνται για εξερχόμενες εθνικές κλήσεις και
μηνύματα μέσω οποιασδήποτε επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ατελώς στο σύνολό τους και χωρίς υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε μέσου
πληρωμής.
Με την παρ. 5 προβλέπεται η υποχρέωση των παρόχων να εξυπηρετήσουν τις κάθε είδους
επικοινωνίες προς την Υπηρεσία Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης «112» τουλάχιστον με την
ταχύτητα και αποτελεσματικότητα που εξυπηρετούν τις αντίστοιχες κλήσεις προς τους
εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να εδραιωθεί η χρήση κι αξιοπιστία του
αριθμού «112», ενώ προβλέπονται και δύο ειδικές υποχρεώσεις, για την εξασφάλιση των
οποίων υποχρεούνται να εγκαταστήσουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό με ίδια έξοδα. Η
πρώτη αφορά τη διεκπεραίωση των κάθε είδους επικοινωνιών με τους πολίτες από κάθε
μέσο, ακόμα και χωρίς ταυτοποίηση της κάρτας SIM, ακόμα δηλαδή και από κινητά
τηλέφωνα προτού εισαχθεί ο κωδικός PIN, ώστε να δύνανται τρίτοι να ενημερώσουν
χρησιμοποιώντας τη συσκευή του πληγέντος. Η δεύτερη αφορά τον εντοπισμό της θέσης του
καλούντος, πληροφορία άκρως απαραίτητη για τις σχετικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις όπως
θαλάσσιες ή ορεινές διασώσεις.
Με την παρ. 6 ενσωματώνεται η απαίτηση της Οδηγίας για ισότιμη πρόσβαση των ατόμων
με αναπηρία στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εξουσιοδοτώντας τον αρμόδιο Υπουργό να
λάβει με απόφασή του, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. και με τη συνδρομή της, τα εκάστοτε
απαιτούμενα μέτρα. Προς τον σκοπό αυτόν, η Ε.Ε.Τ.Τ. αλλά και η Γενική Γραμματεία
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Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ως υπεύθυνη για την
υλοποίηση και διαχείριση της Υπηρεσίας Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης «112», ορίζονται
ως αρμόδιες να συνεργάζονται με τις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών-μελών για την
εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα ή
προδιαγραφές.
Με την παρ. 7 προβλέπεται ότι οι πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος καθίστανται
διαθέσιμες στο πλέον κατάλληλο κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP), χωρίς
καθυστέρηση, μετά την ενεργοποίηση της επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης. Σε αυτές
περιλαμβάνονται πληροφορίες εντοπισμού βάσει δικτύου και, όπου είναι διαθέσιμες,
πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος που αντλούνται βάσει χειροσυσκευής. Ο
προσδιορισμός και η μετάδοση των πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος είναι
δωρεάν για τον τελικό χρήστη και το κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης, όσον αφορά
όλες τις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης
«112».
Με την παρ. 8 προβλέπεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη είναι αρμόδια για την ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα των
προσώπων που ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών-μελών και των τελικών χρηστών με
αναπηρίες για την ύπαρξη και τη χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης
«112», καθώς και για τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητάς του. Οι πληροφορίες αυτές
παρέχονται σε προσβάσιμους μορφότυπους που αντιστοιχούν σε διάφορους τύπους
αναπηρίας.
Επί του άρθρου 218
Το άρθρο 218 επαναλαμβάνει τη διατύπωση της παρ. 5 του υπό κατάργηση άρθρου 66 του
ν. 4070/2012 και ακολουθώντας το πνεύμα της διάταξης του άρθρου 110 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972, προβλέπει τη δημιουργία και λειτουργία συστήματος προειδοποίησης του
κοινού μέσω αποστολής γραπτών μηνυμάτων στις συσκευές κινητών τηλεφώνων των
χρηστών, ατελώς και χωρίς χρέωση των τελικών χρηστών, προς ενημέρωση αυτών και
απαλείφοντας τον κίνδυνο τυχόν οικονομική επιβάρυνση να λειτουργήσει εις βάρος της
ενημέρωσης. Τέλος, για τη συνολική λειτουργία του συστήματος προστασίας, οι διατάξεις
προβλέπουν τη σύνδεση του συστήματος προειδοποίησης με την Υπηρεσία Επικοινωνιών
Έκτακτης Ανάγκης «112» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, από την οποία θα
εξέρχονται τα εν λόγω μηνύματα.
Επί του άρθρου 219
Το άρθρο 219, που ενσωματώνει το άρθρο 111 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, αποσκοπεί στην
ισότιμη πρόσβαση για χρήστες με αναπηρίες, παρέχοντας τη σχετική ρυθμιστική
αρμοδιότητα στην Ε.Ε.Τ.Τ..
Επί του άρθρου 220
Το άρθρο 220 επαναλαμβάνει το άρθρο 112 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, καθώς επίσης και
τη διάταξη της παρ. 2 του υπό κατάργηση άρθρου 69 του ν. 4070/2012 και περιλαμβάνει
διατάξεις για την προσφορά υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου. Περαιτέρω, παρέχεται
εξουσιοδότηση στην Ε.Ε.Τ.Τ. να καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής βάσει των αρχών που
αναφέρονται στο άρθρο 169.
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Επί του άρθρου 221
Με το προτεινόμενο άρθρο 221 ενσωματώνεται το άρθρο 113 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972
και εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα ραδιοφωνικών δεκτών αυτοκινήτου, ραδιοφώνων
και τηλεοπτικού εξοπλισμού.
Επί του άρθρου 222
Το άρθρο 222 που ενσωματώνει το άρθρο 114 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, περιλαμβάνει
διατάξεις σχετικά με τη μεταφορά σήματος, διασφαλίζοντας την μεταφορά αυτούσιου του
περιεχομένου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κάλυψη και παροχή σε ακριτικές ή
δυσπρόσιτες ή εκτός δικτύου περιοχές, αλλά και η κάλυψη όλης της επικράτειας σε
περίπτωση προσωρινού προβλήματος.
Επί του άρθρου 223
Το άρθρο 223 αποτελεί μεταφορά και προσαρμογή των διατάξεων του άρθρου 115 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, συμπληρώνοντας και καλύπτοντας τα προηγούμενα προτεινόμενα
άρθρα με ρυθμίσεις για οποιαδήποτε άλλη σχετική παροχή συναφών ευκολιών.
Επί του άρθρου 224
Στο άρθρο 224, που ενσωματώνει το άρθρο 120 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, ρυθμίζονται τα
θέματα δημοσίευσης των πληροφοριών που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος νόμου.
Επί του άρθρου 225
Το άρθρο 225 αποτελεί μεταφορά και προσαρμογή του άρθρου 121 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972. Ρυθμίζει τα θέματα κοινοποιήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με
τις υποχρεώσεις της Ελλάδας αναφορικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας.
Επί του άρθρου 226
Στο άρθρο 226 προβλέπονται οι μεταβατικές διατάξεις.
Επί του άρθρου 227
Στο άρθρο 227 προβλέπονται οι καταργούμενες διατάξεις.
Επί του άρθρου 228
Στο άρθρο 228 προβλέπονται ορισμένες τροποποιητικές διατάξεις του ν. 4070/2012, στο
πλαίσιο ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της Ε.Ε.Τ.Τ..
Επί του άρθρου 229
Στο άρθρο 229 απαριθμούνται τα Παραρτήματα Ι έως ΧΙ του παρόντος νόμου, και
προβλέπεται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.
Επί του άρθρου 230
Η τροποποίηση του καταστατικού της ΜΟΔ Α.Ε. κρίνεται επιτακτική για την καλύτερη
λειτουργία της ΜΟΔ Α.Ε., σχετικά με την αποτελεσματική οργάνωση και υποστήριξη της
διαχείρισης και εφαρμογής, κυρίως των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε.
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς και των λοιπών ενωσιακών και εθνικών
αναπτυξιακών προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και την αμεσότητα ανταπόκρισης που
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επέδειξε ενόψει των απρόσμενων συνθηκών και των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, η ΜΟΔ Α.Ε. καλείται να ανταπεξέλθει
αποτελεσματικά και ευέλικτα στον επιτελικό της ρόλο, υποστηρίζοντας τόσο τις επείγουσες
όσο και τις συνεχώς αυξανόμενες δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ειδικότερα:
Προτείνεται η προσθήκη περ. ιη΄, δυνάμει της οποίας ρυθμίζονται τα θέματα της λειτουργίας
της τεχνικής υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε., προκειμένου να καταστεί επιχειρησιακά λειτουργική
και αποτελεσματική στην υποστήριξη των αδύναμων φορέων μέσω της ανάθεσης και
υλοποίησης των αναγκαίων έργων και μελετών τους. Πιο συγκεκριμένα ρυθμίζεται σε ποιους
φορείς παρέχει την υποστήριξη για την υλοποίηση τεχνικών έργων και μελετών τους και
επίσης προβλέπεται το περιεχόμενο Κανονισμού Λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας. Στον
κανονισμό αυτόν περιλαμβάνεται ο καθορισμός των οργάνων που αποφασίζουν και
γνωμοδοτούν για τη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας, ο τρόπος σύνταξης του τεχνικού
προγράμματος έργων και μελετών, ο τρόπος έγκρισης των αιτημάτων και άλλες
λεπτομέρειες. Επίσης με τη ρύθμιση προβλέπεται η δημιουργία μητρώου εξειδικευμένων
στελεχών (μηχανικών) για την υποστήριξη της επίβλεψης των έργων και η σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου με τα εν λόγω στελέχη κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν.
2527/1997 (Α΄ 206).
Με την τροποποίηση της περ. β΄ του άρθρου 1 του καταστατικού δίδεται η δυνατότητα στην
ΜΟΔ Α.Ε., λόγω του επιτελικού χαρακτήρα που έχει στην υποστήριξη του σχεδιασμού, της
διαχείρισης, του ελέγχου και της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών
αναπτυξιακών προγραμμάτων, να υλοποιεί δράσεις για την υποστήριξη και ενίσχυση των
συστημάτων διοικητικής και λειτουργικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε δράση που
υλοποιεί η ΜΟΔ Α.Ε., αποτελεί διακριτό και ξεχωριστό έργο ανά φυσικό αντικείμενο. Η
υλοποίηση ανατίθεται αυτοτελώς, λόγω της εξειδίκευσης και διαφοροποίησης του φυσικού
αντικειμένου των συστημάτων διοικητικής και λειτουργικής διαχείρισης. Ειδικότερα, η
δυνατότητα αυτή κρίνεται απαραίτητη αφενός λόγω της εξειδίκευσης και διαφοροποίησης
του φυσικού αντικειμένου των δράσεων αυτών και αφετέρου λόγω του δεδομένου ότι η
κάλυψη των αναγκών αυτών οφείλεται σε περιπτώσεις και γεγονότα, τα οποία δεν θα
μπορούσαν να προβλεφθούν και προγραμματιστούν εκ των προτέρων και συνεπώς
συνιστούν διαφορετικό και απρόβλεπτο γεγονός.
Με την τροποποίηση της περ. στ΄ του άρθρου 1 του καταστατικού της δίδεται η δυνατότητα
στην ΜΟΔ Α.Ε., λόγω του επιτελικού χαρακτήρα που έχει στην υποστήριξη των
πληροφοριακών συστημάτων των αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και των λοιπών
αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λόγω της
εξειδίκευσης και διαφοροποίησης του φυσικού αντικειμένου, να υλοποιεί δράσεις για την
υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων (όπως τεχνικό help desk, καταγραφή και
διαχείριση δεδομένων). Στο πλαίσιο αυτό κάθε δράση που υλοποιεί η ΜΟΔ Α.Ε. για την
υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί διακριτό και ξεχωριστό έργο ανά φυσικό
αντικείμενο. Η υλοποίηση ανατίθεται αυτοτελώς, λόγω της εξειδίκευσης και
διαφοροποίησης του φυσικού αντικειμένου και του απρόβλεπτου χρόνου υποβολής των
αιτημάτων υποστήριξης και έναρξης υλοποίησής τους. Ειδικότερα, η δυνατότητα αυτή
κρίνεται απαραίτητη διότι η κάλυψη των αναγκών αυτών οφείλεται σε περιπτώσεις και
γεγονότα, τα οποία δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί και προγραμματιστεί εκ των
προτέρων και συνεπώς συνιστούν διαφορετικό και απρόβλεπτο γεγονός.
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Περαιτέρω, προτείνεται η παροχή νομικής συνδρομής από τη ΜΟΔ Α.Ε. στους Δικαιούχους
και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ και τα νομικά τους πρόσωπα, για την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Επί του άρθρου 231
Με το εν λόγω άρθρο, διασαφηνίζεται ότι η αρμοδιότητα έκδοσης των ατομικών διοικητικών
πράξεων του προτεινόμενου νομοσχεδίου, εξακολουθεί να διέπεται από το άρθρο 109 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) περί ανάθεσης του δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους των
Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων.
Επί του άρθρου 232
Στο άρθρο 231 προβλέπεται η έναρξη ισχύος του νόμου.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χρ. Σταϊκούρας

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σπ.-Αδ. Γεωργιάδης

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ν. Παναγιωτόπουλος

Ν. Κεραμέως

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Μ. Χρυσοχοΐδης
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ι. Βρούτσης
ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Β. Κικίλιας

Κων. Χατζηδάκης

Στ. Μενδώνη

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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Κων. Τσιάρας

Π. Θεοδωρικάκος

Κων. Καραμανλής

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ι. Πλακιωτάκης

Μ. Βορίδης

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Γ. Γεραπετρίτης

Κ. Πιερρακάκης

Θ. Θεοχάρης

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. Σκυλακάκης

Μ. Βαρβιτσιώτης

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Σ. Πέτσας

Ελ. Αυγενάκης
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΡΗΣΗΣ
«ΚΩΔΙΚΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΚΑΙ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1024) ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/1972) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Α. Τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 95 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4563/2018
(Α’ 169), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Περιοχή Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης» (ΠΕΤΚ): η περιοχή της ελληνικής Επικράτειας που
δεν διαθέτει ικανοποιητική πρόσβαση σε σήμα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, όπως
προβλέπεται στο Παράρτημα του παρόντος.
β) «Επιχορήγηση δικαιούχου»: το χρηματικό ποσό που χορηγείται στους δικαιούχους του
έργου προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.
γ) «Έργο»: η εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός
Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.
δ) «Μόνιμος κάτοικος Περιοχής Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης» (ΠΕΤΚ): το φυσικό πρόσωπο
που διατηρεί την κύρια και μόνιμη κατοικία του σε Περιοχή Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης του
Παραρτήματος του παρόντος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση
του άρθρου 9 παράγραφος 2 του παρόντος.
ε) «Νοικοκυριό»: το άτομο ή το σύνολο των ατόμων που διαμένουν στην ίδια κατοικία. Το
νοικοκυριό μπορεί να αποτελείται από ένα μόνο άτομο (μονοπρόσωπο) ή από περισσότερα
(πολυπρόσωπο).
στ) «Μητρώο Δικαιούχων του έργου»: το ψηφιακό αρχείο, στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία
των δικαιούχων του έργου.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν, εκτός των ορισμών της παραγράφου 1, οι
ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), του άρθρου 2 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) και
της υπ’ αριθμ. 42800/2012 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (Β΄ 2704).»
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 95 αντικαθίσταται το άρθρο 3 του ν. 4563/2018 (Α’ 169), το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 3
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Εμπλεκόμενοι φορείς και αρμοδιότητες
1. Αρμόδιοι φορείς για την επίτευξη του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), ως φορέας κεντρικού συντονισμού της υλοποίησης του έργου, οι
δήμοι, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων υπάγονται οι περιοχές εκτός τηλεοπτικής
κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του παρόντος και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.), ως φορείς υλοποίησης του έργου, καθώς και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως φορέας συνδρομής της Γ.Γ.Τ.Τ. του ΥΨΗΠΤΕ.
2. Η Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ως
φορέας κεντρικού συντονισμού της υλοποίησης του έργου ασκεί τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου.
β) Συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου, τους παρόχους του άρθρου 5 του
παρόντος και τα συναρμόδια Υπουργεία.
γ) Ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου για τα ζητήματα που αφορούν στην
υλοποίησή του και τους παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, οδηγίες και υποδείξεις για την
επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
δ) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας του έργου και ενημέρωσης των
δικαιούχων αυτού.
ε) Μεριμνά για την ομαλή εξέλιξη και την ολοκλήρωση του έργου, επιλύοντας τα ζητήματα
που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την υλοποίησή του.
στ) Ελέγχει, μέσω της διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων, την ορθή άσκηση των
αρμοδιοτήτων των φορέων υλοποίησης του έργου, καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων
των παρόχων του έργου.
ζ) Διασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση του έργου.
3. Οι δήμοι και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), ως φορείς υλοποίησης του έργου,
ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Αποτελούν τις αρχές πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου, οι οποίες πιστοποιούν τους
μόνιμους κατοίκους των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΚΤ) του Παραρτήματος
του παρόντος ως δικαιούχους του έργου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση του
άρθρου 9 παράγραφος 2 του παρόντος.
β) Παρέχουν στους δικαιούχους του έργου τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους
σε αυτό και συμβάλλουν στην εν γένει προώθησή του.
γ) Ενημερώνουν τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου για την πορεία υλοποίησής του και
συνεργάζονται μαζί τους για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.
δ) Συνεργάζονται με τους παρόχους του έργου και διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο
τη διαδικασία της υλοποίησής του.
ε) Εφαρμόζουν τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Γ.Γ.Τ.Τ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων
του παρόντος.
4. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (E.E.T.T.), ως φορέας συνδρομής
της Γ.Γ.Τ.Τ. στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της παράγραφο 2 του παρόντος, συνδράμει,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 12 περίπτωση μστ΄ του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), στην
εκπλήρωση του έργου της.»
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3. Με την παρ. 3 του άρθρου 95 αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν. 4563/2018 (Α’ 169), το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 4
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης
(ΠΕΤΚ) της ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του
παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να τροποποιείται το
Παράρτημα και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό με την εφαρμογή του θέμα.
2. Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και σύμφωνα με
τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 2
του άρθρου 9 του παρόντος.»
4. Με την παρ. 4 του άρθρου 95 αντικαθίσταται το άρθρο 5 του ν. 4563/2018 (Α’ 169), το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 5
Πάροχοι του έργου, υποχρεώσεις αυτών και παρεχόμενες υπηρεσίες
1. Οι πάροχοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου μπορεί να είναι:
α) πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
β) πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Οι πάροχοι του έργου υποχρεούνται να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των δικαιούχων στα
προγράμματα:
α) των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πληρούν
τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας,
β) των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας που
πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας και προβάλλονται από αυτούς.
3. Στην περίπτωση επιλογής από τους δικαιούχους του έργου της τεχνολογίας επίγειας
ψηφιακής ευρυεκπομπής για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος,
ο Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόρασης Ανώνυμη
Εταιρία» (ΕΡΤ Α.Ε.), υποχρεούται να μεταφέρει το τηλεοπτικό του σήμα στην είσοδο του
πομπού του κεραιοσυστήματος που θα εγκατασταθεί.
4. Στην περίπτωση επιλογής από τους δικαιούχους του έργου της τεχνολογίας δορυφορικής
ευρυεκπομπής ή της απόκτησης των υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος, μέσω
σταθερής ή κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, οι ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης
λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα «Ελληνική
Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΡΤ Α.Ε.), υποχρεούνται να προσφέρουν
αζημίως τα προγράμματά τους στον πάροχο της επιλογής των δικαιούχων, ο οποίος
υποχρεούται να τα μεταφέρει αζημίως μέσω του δικτύου του σε εκείνους.
5. Οι πάροχοι του έργου μπορούν να προσφέρουν στους δικαιούχους, δωρεάν ή έναντι
καταβολής σαφώς ορισμένου χρηματικού ποσού, επιπρόσθετες ή συμπληρωματικές
υπηρεσίες ή/και ευκολίες, πέραν των προβλεπόμενων υπηρεσιών της παραγράφου 2.
6. Η χρονική διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών πρόσβασης της παραγράφου 2 ορίζεται
οκταετής με δυνατότητα τροποποίησής της με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
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7. Οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό ή νομικό καθεστώς του παρόχου, η θέση του σε
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή η κήρυξή του σε πτώχευση δεν συνιστούν λόγο
καταγγελίας της συναφθείσας σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 2.
Σε κάθε περίπτωση, ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει στους δικαιούχους του έργου τις
υπηρεσίες της παραγράφου 2 καθ’ όλη τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στην
παράγραφο 6 του παρόντος.»
5. Με την παρ. 5 του άρθρου 95 αντικαθίσταται το άρθρο 6 του ν. 4563/2018 (Α’ 169), το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 6
Επιχορήγηση δικαιούχου
1. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται με δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων.
2. Η δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων:
α) Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν δέκα (110) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., ανά
δικαιούχο νοικοκυριό,
β) χορηγείται εφάπαξ σε κάθε δικαιούχο νοικοκυριό,
γ) χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από το δικαιούχο νοικοκυριό,
δ) παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει δωρεάν τις υπηρεσίες πρόσβασης
της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
3. Για την απόκτηση των υπηρεσιών πρόσβασης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του
παρόντος, οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα επιλογής του παρόχου της αρεσκείας τους.»
6. Με την παρ. 6 του άρθρου 95 αντικαθίσταται το άρθρο 7 του ν. 4563/2018 (Α’ 169), το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 7
Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση
1. Ο προϋπολογισμός του έργου καθορίζεται και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση
συναρμόδιων Υπουργών και περιλαμβάνει:
α) το ποσό της επιχορήγησης δικαιούχου για το σύνολο των νοικοκυριών των Περιοχών Εκτός
Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτές ορίζονται στο
Παράρτημα του παρόντος,
β) το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος που απαιτείται
για την εκτέλεση του έργου,
γ) το κόστος των απαραίτητων ενεργειών δημοσιότητας του έργου και ενημέρωσης των
δικαιούχων αυτού,
δ) τυχόν λοιπές δαπάνες που βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την υλοποίησή του.
2. Ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί καταρχήν να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα
Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Μέρος ή το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου μπορεί
επίσης να καλυφθεί από κάθε άλλη νόμιμη πηγή, πόρο ή έσοδο.»
7. Με την παρ. 7 του άρθρου 95 αντικαθίσταται το άρθρο 8 του ν. 4563/2018 (Α’ 169), το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 8
Προθεσμίες
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1. Οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) μπορούν να
πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου και να επιλέξουν τον πάροχο της αρεσκείας τους,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του
παρόντος, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης της
Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στην οποία
ορίζεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων. Με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης η ανωτέρω
προθεσμία μπορεί να παραταθεί.
2. Οι πάροχοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου υποχρεούνται να ολοκληρώσουν
την ενεργοποίηση των υπηρεσιών πρόσβασης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του
παρόντος στο σύνολο των δικαιούχων νοικοκυριών που τους επέλεξαν, εντός προθεσμίας
τριών (3) μηνών από την οριστικοποίηση του Μητρώου Δικαιούχων του έργου. Με απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης η ανωτέρω
προθεσμία μπορεί να παραταθεί.
3. Η μη τήρηση της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος συνεπάγεται τη ματαίωση
της πληρωμής του παρόχου, στην περίπτωση της εκπρόθεσμης ενεργοποίησης των
προβλεπόμενων υπηρεσιών πρόσβασης και την αποζημίωση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, των δικαιούχων του έργου και των εκάστοτε αντισυμβαλλομένων των παρόχων,
στην περίπτωση της μη παροχής τους σε αυτούς.»
8. Με την παρ. 8 του άρθρου 95 αντικαθίσταται το άρθρο 9 του ν. 4563/2018 (Α’ 169), το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 9
Τρόποι υλοποίησης του έργου
1. Η υλοποίηση του έργου μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες
τεχνολογίες, όπως η δορυφορική ευρυεκπομπή, η σταθερή ή κινητή ευρυ-ζωνική σύνδεση
στο διαδίκτυο ή η επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή.
2. Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων του άρθρου 3 του παρόντος,
ο ακριβής καθορισμός της διαδικασίας υλοποίησης του έργου (διαδικασία και κριτήρια
πιστοποίησης των δικαιούχων, διαδικασία παροχής των υπηρεσιών, διαδικασία πληρωμής
των παρόχων κ.ά.), τα επιμέρους χαρακτηριστικά/προδιαγραφές των παρεχόμενων
υπηρεσιών της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με
την υλοποίηση του έργου θέμα ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων
Υπουργών.»
9. Με την παρ. 1 του άρθρου 97 αντικαθίσταται παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3783/2009 (Α’
136), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 3
Ταυτοποίηση συνδρομητή και χρήστη κινητού τερματικού
1. Κατά τη σύναψη σύμβασης παρόχου με συνδρομητή, περιλαμβανομένης και της
σύμβασης αλλαγής παρόχου λόγω φορητότητας των αριθμών, ο πάροχος οφείλει να ζητήσει,
συλλέξει και αποθηκεύσει τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή και να προβεί στην
αντιστοίχισή τους με την κάρτα ταυτότητας συνδρομητή του άρθρου 2 παράγραφος 7 εδάφιο
στ’ του παρόντος, καθώς και με τα λοιπά διαθέσιμα στοιχεία. Η υποβολή των στοιχείων
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ταυτότητας συνδρομητή συνοδεύεται από συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 περί ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, η οποία απευθύνεται προς την
αρμόδια ελεγκτική αρχή Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και
τηρείται με επιμέλεια και ευθύνη κάθε παρόχου. Οι πάροχοι δύνανται να συλλέγουν και να
τηρούν τα στοιχεία ταυτοποίησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 είτε σε
έντυπη είτε σε ψηφιακή μορφή, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των ανωτέρω εγγράφων.
Σε περίπτωση που ο χρήστης του κινητού τερματικού είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον
συνδρομητή, στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση προς την Ε.Ε.Τ.Τ. ο συνδρομητής
υποχρεούται να αναφέρει τα στοιχεία του χρήστη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2
παράγραφος 4 του παρόντος.
2. Τα στοιχεία ταυτότητας του συνδρομητή μαζί με τα διαθέσιμα στοιχεία ταυτοποίησης του
κινητού τερματικού τηρούνται από τον πάροχο υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Απαγορεύεται η καταγραφή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων ταυτότητας του
συνδρομητή, πέραν αυτών που ορίζονται περιοριστικά στον παρόντα νόμο.
3. Δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση της σύνδεσης από τον πάροχο πριν από την παροχή των
στοιχείων ταυτότητας εκ μέρους του συνδρομητή, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω.
4. Η υποχρέωση παροχής των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή είναι ανεξάρτητη του
δικαιώματος αυτού να ζητήσει είτε κατά τη σύναψη της σύμβασης είτε σε μεταγενέστερο
χρόνο, με ρητή ενυπόγραφη δήλωση του, τη μη καταχώριση του στον ενοποιημένο
τηλεφωνικό κατάλογο στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας και σε έντυπους ή
ηλεκτρονικούς καταλόγους συνδρομητών κατά τους όρους του άρθρου 10 του ν. 3471/2006
(ΦΕΚ 133 Α’).
5. Ο πάροχος δεν δικαιούται να λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση για το κόστος συλλογής και
αποθήκευσης των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή.
6. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων συνδρομητών συνδέσεων προπληρωμένου χρόνου
ομιλίας, εφόσον πρόκειται για τον ίδιο ταυτοποιημένο συνδρομητή, επιτρέπεται η
ενεργοποίηση 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.».
10. Με την παρ. 2 του άρθρου 97 αντικαθίσταται παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3783/2009 (Α’
136), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 5
Διατήρηση και πρόσβαση στα στοιχεία συνδρομητή
1. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή, ταυτοποίησης κινητού τερματικού και η υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986, εάν τηρούνται σε ψηφιακή μορφή, διαγράφονται και εάν
τηρούνται σε έντυπη μορφή καταστρέφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη διακοπή
του συμβολαίου μεταξύ παρόχου και συνδρομητή ή τη για οποιονδήποτε λόγο διακοπή της
υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας. Εάν έχουν διαγράφει ή καταστραφεί αντίστοιχα, απαιτείται
η εκ νέου υποβολή τους από το συνδρομητή προς τον πάροχο για την ενεργοποίηση της
υπηρεσίας.
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2. Η πρόσβαση των διωκτικών αρχών στα τηρούμενα από τον πάροχο στοιχεία ταυτότητας
συνδρομητή και ταυτοποίησης κινητού τερματικού επιτρέπεται υπό τους όρους του άρθρου
4 του ν. 2225/1994 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3115/2003
(ΦΕΚ 47 Α’) και του π.δ. 47/2005 (ΦΕΚ 64 Α’).
3. Οι πάροχοι υποχρεούνται να διαθέτουν, χωρίς επιπλέον κόστος, μόνον τα κατά νόμο
προβλεπόμενα στοιχεία συνδρομητή, με ή χωρίς συμβόλαιο, προς τον φορέα διαχείρισης της
βάσης δεδομένων καθολικής υπηρεσίας, της βάσης δεδομένων φορητότητας αριθμών,
καθώς και προς χρήση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας παροχής πληροφοριών
τηλεφωνικού καταλόγου συνδρομητών, κατά τα οριζόμενα στο ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄) και
τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ..».
11. Με το άρθρο 98 προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 32 του ν. 3614/2007, το οποίο έχει ως
εξής:
«Άρθρο 32
Θέματα για την Κοινωνία της Πληροφορίας
1. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται ανώνυμη εταιρεία,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» και
καταρτίζεται το καταστατικό της. Εκτός από τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί
εποπτείας των ανωνύμων εταιρειών από τον Υπουργό Ανάπτυξης, η εταιρεία υπάγεται στην
εποπτεία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες
της ιδιωτικής οικονομίας, του ν. 3429/2005 στο πλαίσιο διατάξεων του παρόντος νόμου και
του καταστατικού της και συμπληρωματικώς των διατάξεων του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄).
Η εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών,
καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε
δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά
υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, πλην του Φ.Π.Α..
β) Σκοποί της εταιρείας είναι:
i) η χωρίς αντάλλαγμα υποστήριξη των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης για δράσεις
κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
ύστερα από αίτηση του φορέα και υπογραφή σχετικής προγραμματικής συμφωνίας με την
εταιρεία,
ii) η ανάληψη ως δικαιούχου ή ενδιάμεσου φορέα της υλοποίησης πράξεων σχετικών με
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που απευθύνονται σε πολίτες ή σε επιχειρήσεις
(κρατικές ενισχύσεις) και χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή
Σύγκλιση» και άλλες πηγές,
iii) η ανάληψη της υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από το
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και από εθνικούς πόρους.
γ) Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για τριετή
θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με ίδια απόφαση ορίζεται
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Πόροι της εταιρείας.
Η εταιρεία επιχορηγείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», από
ετήσια επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από κάθε άλλη νόμιμη
πηγή.
ε) Στελέχωση της εταιρείας.
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i) Το προσωπικό της εταιρείας, «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» προσλαμβάνεται από τον
ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314
Α΄/27.12.2005) ή αποσπάται από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄/3.3.1994) ή από ανώνυμες
εταιρείες του Δημοσίου (δημόσια επιχείρηση) κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.
3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄/27.12.2005) κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης σχετικής ισχύουσας
διάταξης.
ii) Οι αποσπάσεις των στελεχών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα γίνονται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για
χρονικό διάστημα δύο ετών, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού ή Διοικητικού
Συμβουλίου του φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση ισχυουσών διατάξεων. Οι αποσπάσεις
από ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου γίνονται μετά από κοινή απόφαση των αρμόδιων
Υπουργών και δεν μπορεί να αφορούν σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών. Για τους
αποσπασμένους υπαλλήλους της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ο μισθός καταβάλλεται από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε..
Με αντίστοιχες αποφάσεις και διαδικασία παρατείνονται οι αποσπάσεις για μία ή
περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.
στ) Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών της παραγράφου 1α
καθορίζονται η εξειδίκευση των σκοπών της εταιρείας, η οργάνωση και λειτουργία της, το
μετοχικό της κεφάλαιο, αναλυτικές ρυθμίσεις για την ποσοτική και ποιοτική στελέχωσή της,
καθώς και άλλο σχετικό θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα.
ζ) Με όμοια απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύνανται να
τροποποιούνται οι σκοποί της στο πλαίσιο των δράσεων κρατικών ενισχύσεων.
(η) Με όμοια απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται ο Κανονισμός
δημοπράτησης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών της Εταιρείας
«Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.», ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας και με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση
των αντίστοιχων συμβάσεων.
2. Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.», που συστάθηκε με τη με αριθμό 10071 (ΦΕΚ 324 Β΄/ 27.3.2001) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δυνάμει της
παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 2860/2000, και όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,
λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή την ανάπτυξη
δράσεων και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της διοικητικής
ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση έργων στον
τομέα της πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών για τη δημόσια διοίκηση.
Η εταιρεία λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας του ν. 3429/2005 στο
πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και του καταστατικού της και συμπληρωματικώς
των διατάξεων του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄).
Η εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης. Η εποπτεία αυτή είναι ανεξάρτητη από την εποπτεία που ασκεί ο Υπουργός
Ανάπτυξης επί των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ,
αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των
μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπεί ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες.
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Η εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών,
καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε
δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά
υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, πλην του Φ.Π.Α..
Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η εκτέλεση δράσεων και έργων βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της ελληνικής
δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική
Μεταρρύθμιση» και η υποστήριξή της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και έργων με στόχο
την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.
β) Η εκτέλεση έργων στον τομέα της πληροφορικής, της επικοινωνίας και των νέων
τεχνολογιών για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των
επιχειρησιακών προγραμμάτων «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Κ.Π.Σ. 2000-2006 και
«Ψηφιακή Σύγκλιση» και η υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης για την εκτέλεση σχετικών
έργων.
γ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και
επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης, όπως προβλέπεται ήδη στο ν. 2860/2000 (άρθρο 24
παράγραφος 6γ).
δ) Η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, που
χρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,
«Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση».
ε) Η συστηματική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών, των προβλημάτων
και της εξέλιξης της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωσή της και τη
διευκόλυνση της μεταφοράς και προσαρμογής ξένης εμπειρίας και καλών πρακτικών στο
ελληνικό διοικητικό περιβάλλον.
Ειδικότερα στο σκοπό της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται ιδίως:
α) Η υποστήριξη των δικαιούχων των ανωτέρω επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά την
προετοιμασία, την ένταξη, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή των
δράσεων και έργων.
β) Η ανάληψη ως δικαιούχου της εκτέλεσης έργων ή δράσεων στο πλαίσιο των ανωτέρω
επιχειρησιακών προγραμμάτων.
γ) Η ανάληψη, ύστερα από προγραμματική συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ του κατ’
αρχήν δικαιούχου και της εταιρείας, της εκτέλεσης ως δικαιούχου, δράσεων και έργων
ευθύνης του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή Ανεξάρτητης Αρχής ή Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που
χρηματοδοτούνται από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων
ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ, η εταιρεία αναλαμβάνει την
εκτέλεση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το δημόσιο τομέα, που χρηματοδοτούνται
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
δ) Η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και
επικοινωνιών φορέων του δημόσιου τομέα, ύστερα από κοινή απόφαση παραχώρησης του
Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού.
Η εταιρεία διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για τριετή
θητεία με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διευθύνων
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σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μεταξύ των
μελών του.
Η αποζημίωση του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου και η αμοιβή του
διευθύνοντα συμβούλου καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό. Για τον
διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου
32 του ν. 2190/1994, αν αυτός έχει ιδιότητα υπαλλήλου φορέα του δημόσιου τομέα.
Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από:
α. επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, περιλαμβανομένων και
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
από εθνικούς πόρους,
β. τον Τακτικό Προϋπολογισμό,
γ. εκμετάλλευση της περιουσίας της,
δ. δωρεές, κληροδοτήματα ή επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε φορέα,
ε. από δάνεια κάθε μορφής,
στ. από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Για τη στελέχωση της εταιρείας εφαρμόζεται το άρθρο 13 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314
Α΄/27.12.2005). Επιτρέπονται οι αποσπάσεις στελεχών του δημόσιου τομέα οι οποίες
γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου Υπουργού, για
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού ή του
διοικητικού συμβουλίου του φορέα προέλευσης. Ύστερα από απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου της εταιρείας και με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, οι αποσπάσεις
είναι δυνατόν να παρατείνονται μία ή περισσότερες φορές ή να διακόπτονται. Οι
αποσπώμενοι στην εταιρεία εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους
από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά
επιδόματα της οργανικής τους θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές και
αποζημιώσεις. Με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είναι
δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος εξίσωσης των αποδοχών τους με τις
συνολικές αποδοχές του αντίστοιχου προσωπικού της εταιρείας. Ο χρόνος απόσπασης
λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του
φορέα προέλευσης του αποσπωμένου.
Όλα τα ειδικότερα θέματα τα σχετικά με τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές
τους και το προσωπικό της εταιρείας, ρυθμίζονται με κανονισμό που καταρτίζεται από το
διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται
ο Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών της εταιρείας, με
τον οποίο ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα για τη σύναψη και την εκτέλεση των αντίστοιχων
συμβάσεων. Μέχρι την έκδοση νέων κανονισμών εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι
υφιστάμενοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να τροποποιείται, να συμπληρώνεται και να
κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
3. Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας εφεξής εποπτεύεται μόνον από τον
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Οι επί μέρους διατάξεις του ν. 3059/2002 (ΦΕΚ 241
Α΄/11.10.2002) που αναφέρονται σε κοινή αρμοδιότητα εποπτείας του Παρατηρητηρίου για
την Κοινωνία της Πληροφορίας και έκδοση κοινών αποφάσεων από τους Υπουργούς
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Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην
οργάνωση και λειτουργία του, τροποποιούνται στο σύνολό τους και η πλήρης αρμοδιότητα
παραμένει στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Με την παρούσα δεν θίγονται οι
λοιπές ρυθμίσεις του ν. 3095/2002.».
12. Με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 100 προστίθενται αντίστοιχα εδάφιο επί της παρ. 1 και
παρ. 3 στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 11
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής - Επικύρωση των αντιγράφων
1. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε
διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που
προβλέπονται στο άρθρο 3.
Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν
προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα
Κ.Ε.Π., προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα.
Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
ενδιαφερομένου, αρκεί, κατά περίπτωση, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται
ηλεκτρονικά.
2.α. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων
των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή
επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά
50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους
οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και
στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
β. Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, με την επιφύλαξη
της περίπτωσης δ΄ και των εγγράφων που προσκομίζονται για δικαστική χρήση, που έχουν
εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ ή επικυρωμένων αντιγράφων
των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄.
Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, ευκρινή φωτοαντίγραφα
των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των
ακριβών αντιγράφων τους.
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄.
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο.
Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω,
υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσουν την
ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%)
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των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως
ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα
αποτελέσματα αυτού του ελέγχου εν συνεχεία κοινοποιούνται στην καθ’ ύλην αρμόδια
οργανική μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα
φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του
ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν
τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την
έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως.
γ. Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το
πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο άρθρο 1
του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται
από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος.
Αντίγραφα των ανωτέρω επικυρώνονται και από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους,
σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουργημάτων τους.
Ομοίως, οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται σε
φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος.
δ. Η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και
τους φορείς της περίπτωσης α΄, όταν προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία,
καταργείται με την παρέλευση τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Εντός
του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού
μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, η διατήρηση της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων
εγγράφων σε διαδικασίες, εφόσον το επιβάλλουν εξαιρετικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς
σε αυτήν.
ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει
από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει
καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις
του άρθρου αυτού. Η προθεσμία της παρ. δ΄ του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, όσον αφορά τα
ΦΕΚ, ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
στ(ε). Με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
καταργείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού.».
13. Με την παρ. 1 του άρθρου 101 προστίθεται τρίτο εδάφιο στο άρθρο 438 του ΚΠολΔ
(π.δ. 503/1985, Α’ 182), το οποίο έχει ως εξής:
«Αρθρο 438
'Εγγραφα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή
λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία αποτελούν πλήρη απόδειξη
για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται στο έγγραφο ή ότι έγιναν ενώπιον του, αν το πρόσωπο
αυτό είναι καθ'ύλην και κατά τόπον αρμόδιο να κάνει αυτή τη βεβαίωση. Ανταπόδειξη
επιτρέπεται μόνο με προσβολή του εγγράφου ως πλαστού.».
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14. Με την παρ. 2 του άρθρου 101 προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 449 του ΚΠολΔ (π.δ.
503/1985), το οποίο έχει ως εξής:
«'Αρθρο 449
1. Αντίγραφα των οποίων η ακρίβεια βεβαιώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο έχουν
αποδεικτική δύναμη ίση με το πρωτότυπο.
2. Φωτογραφίες ή φωτοτυπίες εγγράφων έχουν αποδεικτική δύναμη ίση με το πρωτότυπο,
εφόσον η ακρίβειά τους βεβαιώνεται από πρόσωπο που είναι κατά το νόμο αρμόδιο να
εκδίδει αντίγραφα.».
15. Με την παρ. 1 του άρθρου 102 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου
171 του ΚΔΔ (ν. 2717/1999, Α΄ 97), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 171
Αποδεικτική δύναμη
1. Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο όργαvo και κατά τους νόμιμους
τύπους αποτελούν πλήρη απόδειξη για όσα βεβαιώνεται σε αυτά, είτε ότι ενήργησε ο
συντάκτης τους είτε ότι έγιναν ενώπιόν του, ως προς τα οποία είναι δυνατή η ανταπόδειξη
μόνο εφόσον τα έγγραφα αυτά προσβληθούν ως πλαστά.
2. Η χρονολογία των ιδιωτικών εγγράφων καθίσταται βέβαιη για τους τρίτους μόνο όταν
αυτά θεωρηθούν από συμβολαιογράφο ή από άλλον αρμόδιο κατά το νόμο Δημόσιο
υπάλληλο. Αλλιώς, ως βέβαιη χρονολογία τους θεωρείται εκείνη του θανάτου ενός από
αυτούς που τα έχουν υπογράψει ή η χρονολογία του δημόσιου εγγράφου στο οποίο τυχόν
μνημονεύεται κατά τα ουσιώδη μέρη το περιεχόμενο τους ή εκείνη της επέλευσης γεγονότος
που καθιστά κατ' ανάλογο τρόπο αναμφισβήτητη τη χρονολογία τους.
3. Κατά τα λοιπά το περιεχόμενο των δημόσιων εγγράφων, καθώς και όλο το περιεχόμενο
των ιδιωτικών, εκτιμάται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148.
4. Οι εκθέσεις ελέγχου που συντάσσονται από φορολογικά όργανα έχουν, εκτός από τις
αναφερόμενες σε αυτές πληροφορίες ή ομολογίες του ελεγχομένου, την κατά την παρ. 1
αποδεικτική δύναμη.
5. Τα ιδιωτικά έγγραφα δεν αποδεικνύουν υπέρ εκείνου που τα συνέταξε, εκτός αν
προσκομίζονται από τον αντίδικό του ή αν πρόκειται για τα βιβλία που αναφέρονται στην
παρ. 3 του άρθρου 169.
6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται μόνο εφόσον ο νόμος που
διέπει τη σχέση δεν ορίζει διαφορετικά.».
16. Με την παρ. 2 του άρθρου 102 προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 173 του ΚΔΔ (ν.
2717/1999), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 173
Αντίγραφα
1. Το αντίγραφο του εγγράφου έχει την αποδεικτική δύναμη του πρωτοτύπου, αν η ακρίβειά
του βεβαιώνεται από αρμόδιο προς τούτο υπάλληλο. Το δικαστήριο μπορεί, πάντως, να
ζητήσει την προσαγωγή του πρωτοτύπου.
2. Το μη κυρωμένο κατά την προηγούμενη παράγραφο αντίγραφο εγγράφου δεν λαμβάνεται
υπόψη, εκτός αν το δικαστήριο, από άλλα στοιχεία, πείθεται για την ακρίβειά του.».
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17. Με την παρ. 1 του άρθρου 228 αντικαθίσταται η περ. ιθ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 4070/2012, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
1. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αποτελεί την Αρχή Τηλεπικοινωνιών
(Administration), όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union - ITU).
2. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι αρμόδιος για:
α) Τη χάραξη της πολιτικής του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
β) Τη λήψη των απαιτούμενων νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
γ) Την αξιολόγηση και ιεράρχηση της σκοπιμότητας προγραμμάτων επενδύσεων
αναπτυξιακού χαρακτήρα στον εν λόγω τομέα, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση
συναρμόδιους Υπουργούς.
δ) Το συντονισμό με τα άλλα κράτη - μέλη και την άσκηση των διεθνών σχέσεων της χώρας
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την εκπροσώπησή της στη Διεθνή
Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), σε Διεθνείς Ενώσεις, Διεθνείς Οργανισμούς, στα Όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς συναντήσεις, σε συνεργασία με άλλες Εθνικές
Αρχές ή συναρμόδια Υπουργεία, όπου απαιτείται.
ε) Τη διαχείριση των θεμάτων των δορυφορικών τροχιών, των τμημάτων της τροχιάς των
γεωστατικών δορυφόρων και των συσχετισμένων με αυτές συχνοτήτων που έχουν
απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της σύστασης μητρώου
καταχώρισης διαστημικών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας.
στ) Τον καθορισμό, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), του περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας και των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής των παρόχων αυτής
(καθορισμένες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 56).
ζ) Την εναρμόνιση της χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων με τα υπόλοιπα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την εξασφάλιση της ουσιαστικής και αποτελεσματικής
χρήσης τους.
η) Την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία Αποφάσεων και Συστάσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT), καθώς
και συστάσεων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), με την έκδοση σχετικών
υπουργικών αποφάσεων.
θ) Την έκδοση, από κοινού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, του Εθνικού Κανονισμού
Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.), με βάση τον οποίο κατανέμεται το φάσμα
ραδιοσυχνοτήτων σε υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών και, κατά περίπτωση, καθορίζονται
χρήστες, σε αποκλειστική ή μεριζόμενη βάση, ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων
ραδιοσυχνοτήτων ή / και καθορίζονται διοικητικοί και τεχνικοί όροι χρήσης ζωνών
ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων.
ι) Την έκδοση, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης
(Ε.Σ.Α.), με την επιφύλαξη περιορισμών που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το
Ε.Σ.Α. διασφαλίζει την παροχή επαρκούς πλήθους αριθμών και σειρών αριθμών, σε όλες τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που παρέχονται στο κοινό.
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ια) Τον καθορισμό, με την έκδοση υπουργικής απόφασης από κοινού με τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των τεχνικών προδιαγραφών για τα
εσωτερικά ενσύρματα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών των οικοδομών.
ιβ) Την έκδοση αποφάσεων για τον καθορισμό κάθε τεχνικού θέματος σχετικού με τη χρήση
των ζωνών ή των μεμονωμένων συχνοτήτων για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, καθώς
και κάθε τεχνικού θέματος σχετικού με την παραγωγή, μετάδοση και αναμετάδοση
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.
ιγ) Την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
ιδ) Την προώθηση της τυποποίησης σε όλους τους κλάδους των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
την Ε.Ε.Τ.Τ., τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) και άλλους συναφείς φορείς, με
την επιφύλαξη του άρθρου 40.
ιε) Τον καθορισμό και τη χωροθέτηση συγκεκριμένων ακινήτων για τη λειτουργία πάρκων
κεραιών, από κοινού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
καθώς και κάθε άλλο συναρμόδιο Υπουργό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων που
αφορούν τη χρήση δημόσιας γης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες.
ιστ) Τη χάραξη της πολιτικής επί της ασφάλειας των δημόσιων δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών από κοινού με τους κατά περίπτωση συναρμόδι-ους Υπουργούς,
σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
ιζ) Τον καθορισμό, από κοινού με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς, των
Χαρτών Συχνοτήτων για τη λειτουργία της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Ειδικότερα, με
τους Χάρτες Συχνοτήτων δύνανται να καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές
εκπομπής που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι, τα επιτρεπτά κέντρα
εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής, καθώς και η
διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών εκπομπής. Οι ως άνω Χάρτες
Συχνοτήτων διαμορφώνονται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, τον
προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και τις Διεθνείς Συμβάσεις
εκχώρησης συχνοτήτων.
ιη) Την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της χρήσης του φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων και της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων, σε συνεργασία με τους κατά
περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς.
ιθ) Τον καθορισμό και τη χρηματοδότηση δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, που σχετίζονται
με την καινοτομία και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκλειόμενης κάθε
μορφής εμπορικής εκμετάλλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., για τις παραπάνω δράσεις καθορίζονται οι όροι και
προϋποθέσεις υπό τους οποίους χορηγείται, για τους ανωτέρω σκοπούς, το δικαίωμα χρήσης
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, οι όροι ανάθεσης, ανανέωσης, τροποποίησης, ανάκλησης των
δράσεων ή/και του δικαιώματος χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, το μέγιστο ύψος της
χρηματοδότησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
κ) 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,
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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. Το αντικείμενο, ο σκοπός, ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των δράσεων του
προηγουμένου εδαφίου, καθώς και κάθε επιμέρους ζήτημα που αφορά σε αυτές,
ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών.
κα) Τη χάραξη πολιτικής επί τεχνικών θεμάτων, λειτουργίας και διακυβέρνησης του
Διαδικτύου από κοινού με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς, σύμφωνα με τις
διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και το συντονισμό των σχετικών με
αυτών δράσεων και ενεργειών σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
κβ) Την πιστοποίηση της κατοχής ονόματος εκ μέρους φορέα (κρατικού ή ιδιωτικού) σε
περίπτωση που ο εν λόγω φορέας αιτηθεί την απόκτηση του αντίστοιχου γένιου ονόματος
χώρου ανωτάτου επιπέδου στο Διαδίκτυο από τον αρμόδιο για τα θέματα αυτά διεθνή
οργανισμό (στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή
αντίστοιχο όνομα χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.eu» ή άλλη εκχωρημένη στην
Ευρωπαϊκή Ενωση κατάληξη.
κγ) Την προώθηση της ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών
δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτόν τηρείται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων μητρώο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς. Με
αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή και των κατά περίπτωση
συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται τομείς προτεραιότητας, διαδικασίες, δράσεις και
κίνητρα για την ανάπτυξη της παραγωγής συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
συναφών δραστηριοτήτων.
κδ) Τη χάραξη της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, την ανάληψη των απαιτούμενων
πρωτοβουλιών και το σχεδιασμό δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και το
συντονισμό των κατά περίπτωση εμπλεκόμενων φορέων, για την υλοποίηση της Ψηφιακής
Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εκφράζεται από το εκάστοτε πολυετές
πλάνο, με στόχο την προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
κε) Την χάραξη πολιτικής, τον καθορισμό δράσεων και μέτρων για την ανάπτυξη και
εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) φιλικών προς το περιβάλλον.
Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση
συναρμοδίων Υπουργών εκδίδονται Τεχνικοί Κανονισμοί για τη βελτιστοποίηση της
ενεργειακής απόδοσης των ΤΠΕ και τη χρήση τους με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου.
κστ) Την ίδρυση και λειτουργία στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σταθμού
ραδιοεπικοινωνιών για ίδια χρήση, καθώς και για κατά περίπτωση διενέργεια ελέγχων στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ο
σταθμός ραδιοεπικοινωνιών εντάσσεται στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με την
παράγραφο 6 του άρθρου 75 του παρόντος νόμου.
κζ) Τη χάραξη της εθνικής διαστημικής και δορυφορικής στρατηγικής, τον καθορισμό
δράσεων και μέτρων για την ανάπτυξη, προώθηση και εκμετάλλευση συστημάτων
δορυφορικών επικοινωνιών, την ανάληψη των απαιτούμενων πρωτοβουλιών και το
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σχεδιασμό δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της
καταχώρησης διαστημικών αντικειμένων σε Μητρώο/Αρχείο, την εκπροσώπηση της χώρας
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο διαστημικό τομέα, καθώς και το συντονισμό των κατά
περίπτωση εμπλεκομένων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στους τομείς των διαστημικών
εφαρμογών, τεχνολογιών και υπηρεσιών.».
18. Με την παρ. 2 του άρθρου 228 αντικαθίσταται η παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.
4070/2012, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 6
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, ο έλεγχος, η ρύθμιση και η εποπτεία της
αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ασκούνται από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή
(National Regulatory Authority) σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών και έχει συσταθεί με το ν.
2246/1994 (Α΄ 172). Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αθήνα,
απολαμβάνει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ενεργεί ανεξάρτητα και δεν ζητά
ούτε λαμβάνει οδηγίες από κανέναν άλλον φορέα σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων
που της ανατίθενται. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. απολαύουν
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη
συνείδησή τους.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων ένας είναι Πρόεδρος και δύο
Αντιπρόεδροι. Εκ των δύο Αντιπροέδρων, ο ένας είναι αρμόδιος για τον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο άλλος για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Ως μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής
κατάρτισης, με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στους κλάδους θετικών επιστημών
οικονομικής επιστήμης και νομικής επιστήμης, ιδίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και
ταχυδρομείων.
3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο,
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ.
διορίζονται από τον Υπουργό [Αρχή Τροποποίησης] «Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης. Οι πράξεις διορισμού όλων των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι
τετραετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. για περισσότερο από δύο
θητείες, διαδοχικές ή μη.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί, με απόφασή της, να εγκαθιστά και λειτουργεί γραφεία και σε άλλες
πόλεις της Ελλάδας. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποιούνται στον Υπουργό
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.Τ.Τ.
υποβάλλεται κατ’ έτος στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλει στον Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατόπιν αιτήματος αυτού, εκθέσεις για την κατάσταση
στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
5. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. υπηρετούν με καθεστώς πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε για το λόγο αυτόν σε αναστολή άσκησης
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οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημοσίου ή δικηγορικού λειτουργήματος ή
οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας. Εφόσον τα μέλη πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης είναι μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων τότε, σε σχέση με την αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων τους, εφαρμόζονται
οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
6. Οι αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων και η αποζημίωση των υπόλοιπων
μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υπουργού [Αρχή Τροποποίησης] «Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα λοιπά μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., που δεν είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο
δημόσιο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, επιχειρηματική ή
μη, ή να αναλαμβάνουν εργασία ή έργο που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα και τα
καθήκοντα μέλους της Ε.Ε.Τ.Τ.. Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο
της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος ή λειτουργήματος σε φορείς, ιδιωτικούς ή
δημόσιους, και φυσικά πρόσωπα, τα οποία καθοιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται με την
άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 12 του παρόντος. Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για τα
μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. η άσκηση διδακτικών καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. με καθεστώς πλήρους
ή μερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του μέλους (τακτικού ή
αναπληρωματικού) της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ασυμβίβαστη με την εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β΄
βαθμού συγγένεια ή συζυγική σχέση με πρόσωπο που κατέχει το βουλευτικό αξίωμα ή είναι
βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή είναι μέλος της Κυβέρνησης. Το ασυμβίβαστο αυτό
ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας. Η διαπίστωση του ανωτέρω ασυμβίβαστου
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του
μέλους, αντίστοιχα. Το ανωτέρω ασυμβίβαστο αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν καταλαμβάνει τα ήδη
υπηρετούντα μέλη.
8. Ο Πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., δεν επιτρέπεται για πέντε (5) έτη
μετά τη λήξη της θητείας τους να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε
έννομη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων, τις οποίες οι ίδιοι
χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συμμετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της
θητείας τους. Ο Πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιτρέπεται για πέντε
(5) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων
ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ. ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ..
Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού [Αρχή Τροποποίησης] «Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών
και αποζημιώσεων που έλαβε το μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη διάρκεια της θητείας του, το
οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ, όπως
ισχύει.
9. Οι δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το κράτος ή δικηγόροι με έμμισθη
εντολή, εφόσον διορίζονται μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορούν να απαλλάσσονται με κοινή απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και του αρμόδιου
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κατά περίπτωση Υπουργού από τα άλλα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για το χρόνο που
συμμετέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνοντας το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης,
με τις προϋποθέσεις καταβολής τους, σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι
ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός, για όλα τα παραπάνω μέλη,
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε μισθολογική ή άλλη μεταβολή, σε
καμία δε περίπτωση η συμμετοχή τους δεν μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την υπηρεσιακή
τους κατάσταση ή θέση.
10. Τα μέλη και το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που
διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν εκ δόλου ή
παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14
του παρόντος νόμου ή παρέβησαν το καθήκον εχεμύθειας του άρθρου 26 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007, Α΄ 26), όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ.
μπορούν να απολυθούν μόνον εφόσον δεν καλύπτουν, πλέον, τους απαιτούμενους όρους
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτοί καθορίζονται επακριβώς στα άρθρα 7, 8,
και 9 του παρόντος νόμου. Η απόφαση απόλυσής τους πρέπει να είναι πλήρως
αιτιολογημένη, επι ποινή ακυρότητας και τους κοινοποιείται, πρέπει δε απαραίτητα να
λαμβάνει δημοσιότητα κατά τη χρονική στιγμή της απόλυσής τους. Ομοίως, οι ίδιοι
δικαιούνται να ζητήσουν τη δημοσίευσή της, σε περίπτωση που αυτό δεν θα συνέβαινε
διαφορετικά.
11. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκτέλεση έργων
που πραγματοποιεί.
12. Η ΕΕΤΤ καλύπτει τις δαπάνες συμμετοχής των τέκνων ηλικίας 4 έως 16 ετών των μελών
και του προσωπικού της, είτε σε παιδικές κατασκηνώσεις είτε σε προγράμματα αθλητικών
δραστηριοτήτων (camps), κατά τη θερινή περίοδο εκάστου έτους. Η ΕΕΤΤ με απόφαση της
καθορίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής.».
19. Με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 228 αντικαθίστανται αντίστοιχα οι παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 13 του ν. 4070/2012, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 13
Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.
1. Για τη στελέχωση της Ε.Ε.Τ.Τ. συνιστώνται συνολικά διακόσιες σαράντα επτά (247) θέσεις
προσωπικού, από τις οποίες οι εβδομήντα πέντε (75) είναι θέσεις τακτικού προσωπικού με
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, οι είκοσι επτά (27) είναι θέσεις τακτικού προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι εκατόν τριάντα επτά (137) είναι
θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-ου αορίστου
χρόνου, επτά (7) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή και μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου.
Ως προσόντα πρόσληψης, για μεν το τακτικό προσωπικό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ.
50/2001 (Α΄ 39), για δε το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25
παρ. 2 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) με επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο και τις
αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. προσλαμβάνεται
με την ακόλουθη διαδικασία:
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α. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προκηρύσσει τις θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με την
απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία. Με την ίδια προκήρυξη καθορίζονται και τα κριτήρια
επιλογής αυτού, καθώς και η διαδικασία ασκήσεως ενστάσεων.
β. Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, που συγκροτείται από την Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν
συνέντευξης των υποψηφίων, εισηγείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. για την επιλογή τους.
Στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχουν υποχρεωτικά ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος,
που προτείνεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ένας τουλάχιστον καθηγητής Πανεπιστημίου
Α΄ βαθμίδας και γραμματέας. Τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής αμείβονται για το
έργο τους, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά τις κείμενες διατάξεις. Η σχετική δαπάνη βαρύνει
την Ε.Ε.Τ.Τ..
γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με αιτιολογημένη απόφασή της, επιλέγει τους υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν,
κατά την κρίση της, την ευρύτερη δυνατή εμπειρία και γνώση που απαιτείται για τη θέση για
την οποία προορίζονται.
δ. Οι πίνακες των επιλεγομένων με τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. για
επικύρωση.
ε. Σε περίπτωση μη επικύρωσης των πινάκων εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
παραλαβής θεωρούνται αυτοί ως επικυρωμένοι και η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην πρόσληψη των
επιλεγέντων.
2. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. και
ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατόν να αποσπώνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. μέχρι
και πέντε (5) άτομα, προς κάλυψη θέσεων Τακτικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού,
για συγκεκριμένο και από την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το
οποίο δεν υπερβαίνει την τριετία, με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη διετία,
υπάλληλοι από δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. του
δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) και
τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του πριν την επαναοριοθέτησή του με το άρθρο 57 παρ.
1 του ν. 1892/1991 (Α΄ 101) προς κάλυψη άμεσων αναγκών της Ε.Ε.Τ.Τ., υπό την επιφύλαξη
της παρ. 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54). Για την απόσπαση των ανωτέρω
υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της
απασχόλησής τους στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να
διακόπτεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., σε
περίπτωση που οι συγκεκριμένες ανάγκες της Ε.Ε.Τ.Τ., για τις οποίες έγινε η απόσπαση του
συγκεκριμένου υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ύστερα από αίτηση
των ενδιαφερομένων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Τ.,
είναι δυνατόν να αποσπώνται για συγκεκριμένο και από την ανωτέρω απόφαση
προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τη διετία, με δυνατότητα
ανανέωσης για δύο το πολύ ακόμη έτη, στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπάλληλοι της Ε.Ε.Τ.Τ.,
προς κάλυψη των άμεσων αναγκών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων. Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους
σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της απασχόλησής τους στη Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να
διακόπτεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από
εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες ανάγκες της Γενικής Γραμματείας
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Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για τις οποί-ες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου
υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων ή υπάρχει άμεση ανάγκη κάλυψης αναγκών της Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτηση των
ενδιαφερομένων, επιτρέπεται να μετατάσσονται μέχρι και πέντε (5) άτομα σε υφιστάμενες
κενές θέσεις προσωπικού, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, υπάλληλοι στην Ε.Ε.Τ.Τ.
από άλλες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).
Προϋπόθεση για τη μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η προϋπηρεσία τους σε
αντικείμενο συναφές με αυτό της απασχόλησης τους στην Ε.Ε.Τ.Τ. Όσοι εκ των
μετατασσομένων υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ έχουν προϋπηρεσία συναφή με το
αντικείμενο της Ε.Ε.Τ.Τ. για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις
προϊσταμένων που προβλέπονται για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.
5. Οι θέσεις του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. κατανέμονται ως εξής:
Α. Εβδομήντα πέντε (75) θέσεις Τακτικών Υπαλλήλων, οι οποίοι κατανέμονται ανά κατηγορία
και κλάδο ως εξής:
Α.1. Οκτώ (8) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) εκ των οποίων:
α. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: Επτά (7) θέσεις.
β. Κλάδος ΠΕ Στατιστικής: Μία (1) θέση.
Α.2. Σαράντα εννέα (49) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) εκ των οποίων:
α. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: Δεκαπέντε (15) θέσεις.
β. Κλάδος ΤΕ Μηχανικών: Τριάντα τέσσερεις (34) θέσεις.
Α.3. Δεκαεπτά (17) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) εκ των οποίων:
α. Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού: Τέσσερεις (4) θέσεις.
β. Κλάδος Τηλεφωνητών: Τρεις (3) θέσεις.
γ. Κλάδος Τεχνικών - Οδηγών: Δέκα (10) θέσεις.
Α.4. Μία (1) θέση κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) του κλάδου Επιμελητών.
Β. Είκοσι επτά (27) θέσεις Τακτικών Υπαλλήλων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, οι οποίοι κατανέμονται ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής:
Β.1. Μία (1) θέση εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ειδικότητας
ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού.
Β.2. Επτά (7) θέσεις εκπαιδευτικής βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) εκ των οποίων:
α. Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: Πέντε (5) θέσεις.
β. Ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών: Δύο (2) θέσεις.
Β.3. Δεκαεννιά (19) θέσεις εκπαιδευτικής βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) εκ
των οποίων:
α. Ειδικότητα Διοικητικών Γραμματέων: Δεκαεπτά (17) θέσεις
β. Ειδικότητα Οδηγών: Δύο (2) θέσεις
Γ. Εκατόν τριάντα επτά (137) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) οι οποίες
μπορούν να καλυφθούν από τις κάτωθι ειδικότητες:
α. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή
Μηχανολόγων Μηχανικών ή Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφορικής ή
Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Φυσικών.
101

100

β. Οικονομικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας
Διοίκησης ή Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής
Διοικητικής ή Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
Μάρκετινγκ.
γ. Δημοσίων Σχέσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιακής Πολιτικής ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Επικοινωνίας και ΜΜΕ.
δ. Πτυχιούχων Νομικής.
6. Οι ειδικότητες με τις οποίες καλύπτονται οι θέσεις ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη
πλήρωσης των θέσεων.
7. Επτά (7) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή.
8. Μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου. Ο Νομικός Σύμβουλος πρέπει να είναι Δικηγόρος στον
Άρειο Πάγο, με τουλάχιστον πέντε έτη εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της
Ε.Ε.Τ.Τ..
9. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών ρυθμίσεων η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού
διέπεται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις:
Α. Του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και του ν. 4024/2011, όπως
εκάστοτε ισχύουν ως προς το τακτικό προσωπικό, που εφαρμόζονται αναλόγως.
Β. Του Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.
(π.δ. 410/1988, Α΄ 191), όπως εκάστοτε ισχύει, και του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) ως προς το
προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Για τη βαθμολογική
ένταξη και εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία με βάση την οποία καθορίζονται τα
μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με την κ.υ.α. 2/17127/0022 (Β΄ 498/2012).
Γ. Του Κώδικα περί Δικηγόρων και της κοινής υπουργικής απόφασης
2/17127/0022/28.2.2012 (B' 498) για τους δικηγόρους που προσλαμβάνονται με σύμβαση
έμμισθης εντολής.
Δ. Τυχόν ειδικών νόμων και των κανονιστικών πράξε-ων που ισχύουν για την Ε.Ε.Τ.Τ..
10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση της Ε.Ε.Τ.Τ., οι επί
μέρους υπηρεσιακές μονάδες αυτής, τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής των προϊσταμένων
του προσωπικού, η μεταβολή, μετονομασία ή συγχώνευση των κλάδων της παραγράφου 5
και η μεταβολή κατά κλάδο ή ειδικότητα θέσεων προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
11.α) Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απασχολεί μέχρι πέντε (5) ασκούμενους δικηγόρους στο Τμήμα
Νομικών Υπηρεσιών. Η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, η αμοιβή τους εντός των ορίων των
κείμενων για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διατάξεων, καθώς και οι λοιπές συνθήκες
άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων στην Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποία
βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.
β) Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να απασχολεί φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ή και Τεχνολογικών
Ιδρυμάτων, όλων των κύκλων σπουδών, για πρακτική άσκηση, σε γνωστικό αντικείμενο που
εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 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
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να υπερβαίνει την προβλεπόμενη στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ανώτατη αμοιβή για
πρακτική άσκηση φοιτητών ανά εκπαιδευτική βαθμίδα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
13. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΕΤΤ, οι οποίοι, κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν ως αποσπασμένοι στην ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τον ν.
4440/2016 (Α΄ 224) και, ιδίως, δυνάμει των άρθρων 2, 4, 6 και 7, ή των οποίων η απόσπαση
έληξε τέσσερις (4) μήνες κατ' ανώτατο όριο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
μπορούν να αιτηθούν στην ΕΕΤΤ τη μετάταξή τους, χωρίς γνώμη των Υπηρεσιακών
Συμβουλίων των φορέων προέλευσης. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των
αρμοδίων οργάνων διορισμού των φορέων υποδοχής και προέλευσης, σε κενή θέση κλάδου
της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και αν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο
υπάλληλος, και εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, μετά από
θετική γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΕΤΤ, με την ίδια σχέση εργασίας και
διατήρηση της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές του, εφόσον υπάρχει.».
20. Με τις παρ. 1, 2, 3, 4 του άρθρου 230 προστίθεται περ. ιη΄ και αντικαθίστανται
αντίστοιχα οι περ. β΄, στ’, ιζ΄ του άρθρου 1 του καταστατικού της ΜΟΔ Α.Ε., όπως
κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α΄267), το οποίο
άρθρο του καταστατικού έχει ως εξής:
«Άρθρο 1: Σκοπός
Σκοπός της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης και
εφαρμογής προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή/ και από εθνικούς πόρους, η οργάνωση και η κάλυψη
των αναγκών σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σε μεταφορά τεχνογνωσίας για τη
βελτίωση της διοικητικής δομής. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. προβαίνει
σε κάθε σχετική ενέργεια και ιδίως:
(α) Αξιολογεί τις ανάγκες στελέχωσης και υποστηρίζει με στελεχιακό δυναμικό και διοικητική
τεχνογνωσία τους φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, διαχείριση, παρακολούθηση,
έλεγχο και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
(β) Υποστηρίζει το σχεδιασμό, διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των
συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων με την επεξεργασία
συστημάτων οργάνωσης και ειδικών εργαλείων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη συνεχή
κατάρτιση του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων, χρησιμοποιώντας και συστήματα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων και τεχνικών
συναντήσεων που αναλαμβάνονται είτε με πρωτοβουλία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού είτε
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΟΧ για το σκοπό αυτόν.
(γ) Υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
ως προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης των φορέων
διαχείρισης και υλοποίησης των ΕΠ, καθώς και τους Δικαιούχους του ΕΣΠΑ με την παροχή
τεχνογνωσίας, αλλά και μέσω δράσεων τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση της
επιχειρησιακής τους ικανότητας ως προς την ωρίμανση και υλοποίηση των πράξεων.
(δ) Δύναται να παρέχει στους εμπλεκόμενους με το σχεδιασμό, διαχείριση, παρακολούθηση
και έλεγχο των αναπτυξιακών προγραμμάτων φορείς την αναγκαία τεχνική υποστήριξη
καλύπτοντας ιδίως τις ανάγκες στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής και πληροφοριακών
συστημάτων των φορέων αυτών.
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Μπορεί, επίσης, να καλύπτει τις ανάγκες στέγασης των γραφείων των γενικών και ειδικών
γραμματέων, υφυπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υπουργών, στους οποίους
υπάγονται οι φορείς αυτοί, καθώς και τις ανάγκες στέγασης του εποπτεύοντος την Μ.Ο.Δ.
Α.Ε. Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και των εποπτευόμενων φορέων του.
(ε) Μεριμνά για την ηλεκτρονική δικτύωση των φορέων διαχείρισης των αναπτυξιακών
προγραμμάτων με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση και την υιοθέτηση
βέλτιστων πρακτικών στην αντιμετώπιση κοινών θεμάτων και έχει την ευθύνη
ολοκληρωμένης διαχείρισης θεματικών δικτυώσεων που απορρέουν από τον αναπτυξιακό
προγραμματισμό.
Στο πλαίσιο αυτό παρέχει και τεχνική υποστήριξη της Επιχειρησιακής πλατφόρμας
ηλεκτρονικής δικτύωσης ΔΙΑΥΛΟΣ, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών αναβάθμισης και
ανάπτυξης των εφαρμογών της, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και την
βελτιστοποίηση υπηρεσιών δικτύωσης προς τις δομές συγχρηματοδοτούμενων έργων.
στ. Δύναται να υποστηρίζει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την οργάνωση των
πληροφοριακών συστημάτων των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών
προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση επιχειρησιακά αρμόδιες Υπηρεσίες.
Παρέχει τεχνική υποστήριξη και επίλυση τυχόν προβλημάτων των κεντρικών και λοιπών
πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων αναβαθμίσεων
του εξοπλισμού και του κατά περίπτωση λογισμικού υποδομής που απαιτείται για την
αποτελεσματική διοικητική και πληροφοριακή παρακολούθηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ.
Υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων
και εξυπηρετητών των δομών του ΕΣΠΑ. Δύναται να παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και
υποστήριξης σε Δικαιούχους ΕΠ.
(ζ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η ΜΟΔ ΑΕ, δύναται να
αναλαμβάνει τις μελέτες σχετικά με την διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων του ΕΣΠΑ,
καθώς και την σύνθεση του αναγκαίου προσωπικού τους.
(η) Υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τα
επιχειρησιακά προγράμματα του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του
Κανονισμού. Με την απόφαση του άρθρου 29 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου είναι
δυνατό να ανατίθεται στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. η υποστήριξη των διαδικασιών συγκρότησης των
κοινών τεχνικών γραμματειών του άρθρου 14 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006
συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης προσωπικού, αν απαιτείται. Για το σκοπό αυτόν η
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. είναι δυνατόν να ορίζεται δικαιούχος των σχετικών ενεργειών του αντίστοιχου
επιχειρησιακού προγράμματος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να εκτελεί πληρωμές πράξεων
τεχνικής υποστήριξης για λογαριασμό των δικαιούχων και των πράξεων που
συγχρηματοδοτούνται από τα προγράμματα που εντάσσονται στο στόχο «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία».
(θ) Υποστηρίζει την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ σε θέματα
δράσεων πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού όσον αφορά τις
συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες ηλεκτρονικής
πληροφόρησης διαμέσου του διαδικτύου. Ειδικότερα, υποστηρίζει τη λειτουργία της
διαδικτυακής πύλης του ΕΣΠΑ, καθώς και άλλους διαδι-κτυακούς τόπους ΕΠ.
(ι) Δύναται να υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργανισμών
Περιφέρειας του άρθρου 31.
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(ια) Δύναται να υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο χάραξης
της εθνικής περιφερειακής πολιτικής με την ανάλυση και σύνθεση δημογραφικών,
κοινωνικών, οικονομικών, παραγωγικών και άλλων αναπτυξιακών στοιχείων, τόσο σε
επίπεδο ευρύτερων χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων και Περιφερειών της χώρας όσο και σε
τοπικό επίπεδο.
(ιβ) Δύναται να υποστηρίζει με μεταφορά τεχνογνωσίας και άλλα κράτη-μέλη ή και υπό
ένταξη χώρες μέσω της επιχειρησιακής της σύνδεσης και συνεργασίας με διεθνείς φορείς ή
και της συμμετοχής της σε εθνικά, διμερή ή διεθνή δίκτυα. Σκοπός αυτής της σύνδεσης είναι
η εξαγωγή και εισαγωγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για θέματα τεχνικής βοήθειας
όσον αφορά στη διαχείριση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων.
(ιγ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. δύναται να
αναλάβει τη διαχείριση δράσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
(ιδ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθενται στη
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και άλλα καθήκοντα που έχουν σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά
αναπτυξιακά προγράμματα.
(ιε) Δύναται να υποστηρίζει την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Ειδικής
Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείων Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων με
χρηματοδότηση από πόρους της τεχνικής βοήθειας των ανωτέρω Ταμείων και άλλους
πόρους».
ιστ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, δύναται να ανατίθενται στην
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. καθήκοντα:
α) για τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, και
β) για τη σύνταξη της εισήγησης για την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων και υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι ανάθεσης των σχετικών
καθηκόντων προς τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε., οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της διενέργειας του ελέγχου
και της εισήγησης ολοκλήρωσης, το είδος των επενδυτικών σχεδίων που ανατίθενται για τον
έλεγχο ή και τη σύνταξη της εισήγησης ολοκλήρωσης καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως άνω περίπτωσης ιστ, τα αρμόδια στελέχη της
Μ.Ο.Δ. Α.Ε., είτε ατομικά είτε ως μέλη Ομάδας Εργασίας, διενεργούν το διοικητικό έλεγχο
κάθε επενδυτικού σχεδίου και υπογράφουν τη σχετική έκθεση ελέγχου, συντάσσουν και
υπογράφουν την εισήγηση, το σχέδιο της απόφασης και την περίληψη της ολοκλήρωσης και
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων τα οποία υποβάλλονται
απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων προκειμένου να
εκδοθούν οι σχετικές διοικητικές πράξεις.
Για τις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4399/ 2016 οι σχετικές εισηγήσεις προς
τη Γνωμοδοτική Επιτροπή συντάσσονται και υποστηρίζονται από τα αρμόδια στελέχη της
Μ.Ο.Δ. Α.Ε..
ζ) Μπορεί να υποστηρίζει φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα κατά την υλοποίηση έργων που
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χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο ή εθνικό σκέλος του Προγράμματος
Δημόσιων Επενδύσεων ή από άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα ή
από άλλους πόρους.».
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Β. Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 108 καταργείται η περ. (ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
702/1977 (Α΄ 268), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 1
1. Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου υπάγεται η εκδίκαση αιτήσεων
ακυρώσεως ατομικών πράξεων διοικητικών αρχών που αφορούν:
α) το διορισμό και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών και υπαλλήλων
(πολιτικών, στρατιωτικών και δικαστικών) του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου,
β) την εισαγωγή και κατάσταση γενικά μαθητών των παραγωγικών σχολών των υπαλλήλων
της περίπτωσης α΄ του παρόντος και τις μεταβολές της κατάστασης των εφέδρων
αξιωματικών,
γ) την πρόσληψη και την κατάσταση γενικά του προσωπικού του Δημοσίου, των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητα από τη φύση της σχέσης που το συνδέει, καθώς και την
πρόσληψη και την κατάσταση γενικά του προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
όπου η πρόσληψη αυτή γίνεται με βάση ειδική διοικητική διαδικασία
δ) την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας για τους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές,
υποτρόφους και μετεκπαιδευομένους,
ε) την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων, το προσωπικό
γενικά των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων και την επιβολή κυρώσεων για
παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας
στ) την ανάκληση μη συντελεσμένων ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων και την άρση
διατηρούμενων επί μακρόν ρυμοτομικών βαρών,
ζ) την τακτοποίηση, προσκύρωση και αναλογισμό αποζημίωσης ακινήτων, καθώς και την
εφαρμογή πολεοδομικών μελετών,
η) το χαρακτηρισμό κτισμάτων ή κατασκευών ως αυθαιρέτων, ανεξαρτήτως της νομοθεσίας
κατ’ εφαρμογή της οποίας έγινε ο χαρακτηρισμός, και την εξαίρεσή τους από την
κατεδάφιση. Επίσης, την αυθαίρετη μεταβολή χρήσης και την επιβολή προστίμων
αυθαιρέτων
θ) την έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών για την κοπή δένδρων, καθώς και τη σύνδεση
οικοδομών με κάθε είδους δίκτυα.
ι) την έκδοση αδειών υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών, καθώς και την αφαίρεση
παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και την επιβολή σχετικών προστίμων
ια) την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλην εκείνων
που ανάγονται στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών τους, οι οποίες παραμένουν
στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν θίγονται οι διατάξεις, με τις οποίες
διαφορές από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν
ήδη υπαχθεί στην αρμοδιότητα του διοικητικού πρωτοδικείου ως διαφορές ουσίας,
ιβ) τη χορήγηση αδειών:
1) για την άσκηση κάθε είδους επαγγελματικής δραστηριότητας,
2) για την ίδρυση και λειτουργία επαγγελματικών εγκαταστάσεων, και
3) για την κυκλοφορία προϊόντων.
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Από τις παραπάνω διαφορές εξαιρούνται όσες έχουν ήδη υπαχθεί στην αρμοδιότητα του
διοικητικού πρωτοδικείου εκδικαζόμενες ως διαφορές ουσίας,
ιγ) την εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας,
ιδ) το χαρακτηρισμό εκτάσεων κατά το άρθρο 14 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄) και την κήρυξη
εκτάσεων ως αναδασωτέων κατά τα άρθρα 38 και 41 του ίδιου νόμου, και
ιε) την εφαρμογή της νομοθεσίας περί συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, δικαστικών
επιμελητών, επιμελητών ανηλίκων, ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, εκτελωνιστών και
χρηματιστών
ιστ) την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3448/ 2006 για την ανοικτή διάθεση και
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα.
2. Εξακολουθούν να υπάγονται στην κατά πρώτο και τελευταίο βαθμό αρμοδιότητα του
Συμβουλίου της Επικρατείας, οι αιτήσεις ακυρώσεως που αφορούν:
α) το διορισμό και την υπηρεσιακή κατάσταση γενικά των δικαστικών λειτουργών και του
κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
β) το διορισμό και την παύση των καθηγητών πρώτης βαθμίδας της ανώτατης εκπαίδευσης
(πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα),
γ) το διορισμό και την παύση των μετακλητών ή επί θητεία ανωτάτων υπαλλήλων,
δ) την προαγωγή στο βαθμό του Πρέσβη,
ε) την πλήρωση των θέσεων του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, των
Αρχηγών των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Αρχηγών των Σωμάτων Ασφαλείας,
καθώς και την αποστρατεία τους,
στ) την προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή ή την ανάθεση καθηκόντων για
ορισμένο χρόνο κατόπιν επιλογής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων των υπηρεσιών
του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
ζ) την απόλυση υπαλλήλου, εφόσον η αίτηση ακυρώσεως είναι συναφής με προσφυγή κατ’
αποφάσεως πειθαρχικού συμβουλίου που έχει επιβάλει ποινή οριστικής παύσης,
η) την επιβολή πειθαρχικής ποινής από συμβούλιο στο οποίο προεδρεύει ή συμμετέχει
ανώτατος δικαστικός λειτουργός.».
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 108 καταργείται το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α’ 290), το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 14 : Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία – ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή μεταξύ αυτών και των ενδιαφερομένων φυσικών
προσώπων, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων προσώπων με
τηλεομοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ορίζονται:
α. Ως τηλεομοιοτυπία, η πιστή αναπαραγωγή από απόσταση εγγράφων με τη βοήθεια
κατάλληλων τερματικών συσκευών.
β. Ως τηλεομοιότυπο, το λαμβανόμενο αντίγραφο στην τερματική συσκευή λήψης.
γ. Ως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το σύστημα αποστολής και λήψης μηνυμάτων μέσω δικτύου,
από και προς την ηλεκτρονική διεύθυνση των χρηστών.
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δ. Ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η πληροφορία, το κείμενο ή αρχείο δεδομένων ή
άλλο έγγραφο, που μεταδίδεται με σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ε. Ως ψηφιακή υπογραφή, η ψηφιακής μορφής υπογραφή σε δεδομένα ή συνημμένη σε
δεδομένα ή λογικά συσχετιζόμενη με αυτά, που χρησιμοποιείται από τον υπογράφοντα ως
ένδειξη αποδοχής του περιεχομένου των δεδομένων αυτών, εφόσον η εν λόγω υπογραφή:
αα) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα,
ββ) ταυτοποιεί τον υπογράφοντα,
γγ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον έλεγχό του
και
δδ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να
αποκαλυφθεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου που αφορούν τη διακίνηση εγγράφων με
τηλεομοιοτυπία εφαρμόζονται στα έγγραφα που συντάσσονται από όργανα των υπηρεσιών
της παραγράφου 1 ή από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις
προσώπων και ιδίως στις αποφάσεις, στις γνωμοδοτήσεις, στα πιστοποιητικά, στις
βεβαιώσεις, στα ερωτήματα, στις αιτήσεις, στις εγκυκλίους, στις οδηγίες, στις εκθέσεις, στις
μελέτες, στα πρακτικά, στα στατιστικά έγγραφα στοιχεία, στα υπηρεσιακά σημειώματα, στις
έγγραφες εισηγήσεις, καθώς και στις απαντήσεις. Τα έγγραφα που διακινούνται με
τηλεομοιοτυπία μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθμίδας επιτρέπεται να επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτούμενο υπάλληλο της
υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται και να έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου.
4. Μεταξύ των υπηρεσιών της παραγράφου 1, διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μηνύματα που έχουν ως περιεχόμενο
γνωμοδοτήσεις, ερωτήματα, αιτήσεις, απαντήσεις, εγκυκλίους, οδηγίες, εκθέσεις, μελέτες,
πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, υπηρεσιακά σημειώματα και έγγραφες εισηγήσεις. Κατά τον
παραπάνω τρόπο διακινούνται μεταξύ των υπηρεσιών αυτών και των φυσικών και νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου μηνύματα που έχουν ως περιεχόμενο αιτήσεις παροχής
πληροφοριών και σχετικές απαντήσεις.
5. Για τη διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία ή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
προς φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις φυσικών προσώπων
απαιτείται η συγκατάθεσή τους. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μπορούν,
με την υποβαλλόμενη αίτησή τους ή το διακινούμενο μήνυμα, να δηλώνουν την προτίμησή
τους ως προς το μέσο της απάντησης. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται η συγκατάθεση
τους για τη διακίνηση της απάντησης με το ίδιο μέσο.
6. Από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 εξαιρούνται:
α. Τα απόρρητα έγγραφα και εν γένει εκείνα των οποίων κωλύεται η χορήγηση αντιγράφων
από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
β. Τα έγγραφα τα οποία περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία ατόμων από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
γ. Οι αιτήσεις, προσφορές και δικαιολογητικά συμμετοχής στις διαδικασίες πρόσληψης
προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση, στους διαγωνισμούς ή διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων
έργων, μελετών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών ή σε άλλους δημόσιους διαγωνισμούς, οι
οποίοι πραγματοποιούνται βάσει προκήρυξης, εξαιρούνται από τις διατάξεις των
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παραγράφων 3 και 4 μόνο στην περίπτωση που ορίζεται από ειδικές διατάξεις, ή την οικεία
προκήρυξη ή πρόσκληση συμμετοχής με βάση ειδική αιτιολογία
δ. Τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η υποβολή τους σε
πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, καθώς και έγγραφα που χρησιμοποιούνται ως
δικαιολογητικά για την εξόφληση τίτλων πληρωμής.
ε. Τα πάσης φύσεως αποδεικτικά είσπραξης.
στ. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, δύνανται να εξαιρούνται και άλλες κατηγορίες εγγράφων,
εφόσον ειδικοί λόγοι επιβάλλουν την εξαίρεση αυτή.
8. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία δεν χαρτοσημαίνονται. Αν για τη
χορήγηση πιστοποιητικού ή άλλου είδους βεβαίωσης απαιτείται η καταβολή παραβόλου,
τέλους ή άλλου ποσού υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, τα σχετικά παραστατικά πρέπει να
προσκομίζονται κατά την παραλαβή του. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή η αποστολή
του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης με τηλεομοιοτυπία.
9. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το μηχανικό μέσο (τηλεομοιοτυπική συσκευή),
με το οποίο μεταβιβάζεται το έγγραφο, πρέπει να αφήνει ευκρινές αποτύπωμα, ώστε να
είναι δυνατή η αναγνώριση της συσκευής αποστολής. Το αποτύπωμα αυτό περιλαμβάνει τον
αριθμό κλήσης της τηλεομοιοτυπικής συσκευής του αποστολέα και του παραλήπτη, την
ημερομηνία και την ώρα αποστολής, καθώς και τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.
10. Τα έγγραφα που αποστέλλονται από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 και τους ιδιώτες,
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τηλεομοιοτυπική συσκευή, πρέπει, απαραιτήτως, να
συνοδεύονται από φύλλο αποστολής.
11. Προκειμένου για έγγραφα που αποστέλλονται από τις παραπάνω υπηρεσίες, το φύλλο
αποστολής πρέπει να περιέχει:
α. τον πλήρη τίτλο και τη διεύθυνση της αποστέλλουσας υπηρεσίας,
β. τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας του αποστελλόμενου εγγράφου, όπως τον
πλήρη τίτλο της εκδούσας υπηρεσίας, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία
έκδοσης,
γ. τον αριθμό σελίδων του αποστελλόμενου εγγράφου και
δ. το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικής συσκευής,
καθώς και την υπογραφή του χειριστή.
12. Προκειμένου για έγγραφα που αποστέλλονται από ιδιώτη, το φύλλο αποστολής πρέπει
να περιέχει:
α. το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και, εφόσον
υπάρχει, της τηλεομοιοτυπικής συσκευής του φυσικού ή νομικού προσώπου που υπογράφει
το έγγραφο και την ημερομηνία έκδοσης,
β. τον αριθμό των σελίδων του αποστελλόμενου εγγράφου και
γ. την υπογραφή του αποστολέα.
Αν το έγγραφο αποστέλλεται από νομικό πρόσωπο, το φύλλο αποστολής πρέπει να περιέχει
και τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της προηγούμενης παραγράφου.
13. Τα εισερχόμενα με τηλεομοιοτυπία στις υπηρεσίες της παραγράφου 1 έγγραφα
πρωτοκολλούνται με την ημερομηνία και κατά τη σειρά λήψης τους. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζεται ο τρόπος
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συγκρότησης και τήρησης ενιαίου πρωτοκόλλου για τα έγγραφα που περιέχονται στην
υπηρεσία, είτε κατατίθενται σε αυτήν είτε αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή
τηλεομοιοτυπία.
14. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 10 ως και 12 στοιχεία και το περιεχόμενο του
μεταβιβαζόμενου με τηλεομοιοτυπία εγγράφου θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί πλήρως και
ευκρινώς, εκτός αν ο παραλήπτης ζητήσει την εκ νέου αποστολή του σε εύλογο χρόνο.
15. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του
παρόντος πρέπει να περιέχουν, τουλάχιστον, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
αποστολέα και λήπτη, τον πλήρη τίτλο της αποστέλλουσας υπηρεσίας, τα στοιχεία
προσδιορισμού της ταυτότητας του αποστελλόμενου μηνύματος, το ονοματεπώνυμο, την
ιδιότητα και τον αριθμό τηλεφώνου του χειριστή. Αν στο μήνυμα προσαρτώνται αρχεία
δεδομένων, αναγράφεται ο χαρακτήρας και τα στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας των
δεδομένων αυτών.
21. Το τηλεομοιότυπο έχει την ισχύ του μεταβιβαζόμενου εγγράφου, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις και τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
25. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
3. Με την παρ. 3 του άρθρου 108 καταργούνται τα άρθρα 1 έως 13 και το άρθρο 20 του ν.
3448/2006 (Α΄ 57), τα οποία έχουν ως εξής:
«Άρθρο 1
Αντικείμενο ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του παρόντος νόμου είναι η
καθιέρωση της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα,
σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 4, ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και τρόπων
διευκόλυνσης για την υλο-ποίησή της και η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών
του δημόσιου τομέα». Οι κείμενες διατάξεις για την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα,
καθώς και τις πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων του δημοσίου τομέα, εξακολουθούν
να ισχύουν, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων αυτού του νόμου.
Άρθρο 2
Γενικές αρχές
1. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα του δημοσίου τομέα διατίθενται από τη
στιγμή της ανάρτησης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους, ελεύθερα προς περαιτέρω
χρήση και αξιοποίηση για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε ενέργεια του ενδιαφερομένου ή πράξη της διοίκησης (αρχή της ανοικτής
διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας).
2. Tα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο
δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώ-σιμο μορφότυπο,
ο οποίος συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του
παρόντος, από σταθερό σημείο απόθεσης. Αν δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των
εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων, απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις
οποίες οι δημόσιοι φορείς επιβάλλουν όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων,
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πληροφοριών ή δεδομένων μέσω αδειοδότησης ή μέσω της επιβολής τελών εφαρμόζονται
τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος. Η ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών ή δεδομένων αποκλείεται μόνο στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του παρόντος
και πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς από τον φορέα που τα κατέχει.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 αυτού του νόμου δεν εφαρμόζονται σε έγγραφα,
πληροφορίες και δεδομένα:
α) η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή των
οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
β) Για τα οποία τρίτοι διαθέτουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
γ) Στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5
του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη σχετική
διάταξη και ιδίως για λόγους που αφορούν: i) την εθνική ασφάλεια, άμυνα, δημόσια τάξη,
εξωτερική πολιτική ή ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων,
ii) το φορολογικό απόρρητο και το στατιστικό απόρρητο
iii) το εμπορικό, βιομηχανικό, επιχειρηματικό, επαγγελματικό ή εταιρικό απόρρητο,
iv) την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από κλοπή, λεηλασία, βανδαλισμό,
λαθρανασκαφή, αρχαιο-καπηλία, και γενικά την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και
ακινήτων μνημείων και χώρων που προστατεύονται βάσει του ν. 3028/2002.
γα) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα για την πρόσβαση στα οποία απαιτείται από
ειδικές διατάξεις η απόδειξη ειδικού εννόμου συμφέροντος από τους πολίτες ή τις
επιχειρήσεις,
γβ) σε τμήματα εγγράφων, σε πληροφορίες και δεδομένα που περιέχουν μόνο λογότυπα,
εμβλήματα και σήματα,
γγ) σε έγγραφα, τμήματα εγγράφων, πληροφορίες και δεδομένα στα οποία είτε η πρόσβαση
απαγορεύεται ή περιορίζεται για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
είτε στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση, η περαιτέρω χρήση τους όμως είναι ασυμβίβαστη
βάσει νόμου με τη νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
δ) Που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών
τους εταιρειών ή άλλων οργανισμών και των θυγατρικών τους εταιρειών, με σκοπό την
εκπλήρωση δημόσιας αποστολής με τη μορφή ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής.
ε) που ευρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται καθιερωμένοι φορείς για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της
έρευνας, σχολείων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με την εξαίρεση βιβλιοθηκών
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που
ευρίσκονται στην κατοχή πολιτιστικών ιδρυμάτων, εκτός βιβλιοθηκών, μουσείων και
αρχείων.
Τα υπό στοιχεία δ΄ και ε΄ έγγραφα μπορεί να χορηγούνται για περαιτέρω χρήση, εφόσον
αυτό προβλέπεται από γενικές διατάξεις ή διατάξεις που διέπουν τον οικείο φορέα.
2. Η ανοικτή διάθεση, περαιτέρω χρήση και εν γένει επεξεργασία εγγράφων πληροφοριών
και δεδομένων γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία
του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, Α΄50),
όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
112

111

Άρθρο 4
Ορισμοί
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, για τους σκοπούς του
πρώτου κεφαλαίου αυτού του νόμου νοούνται ως:
1. Φορείς του δημόσιου τομέα, οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι
ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., οι
κατά την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου οργανισμοί δημόσιου δικαίου και οι ενώσεις που
σχηματίζονται από μία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από
τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου.
2. «Οργανισμός δημόσιου δικαίου», κάθε οργανισμός που:
α) Έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν
έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα.
β) Έχει νομική προσωπικότητα.
γ) Χρηματοδοτείται για τη δραστηριότητά του κατά κύριο λόγο από το Κράτος, τους Ο.Τ.Α. ή
άλλους οργανισμούς δημόσιου δικαίου, είτε η διαχείρισή του υπόκειται στην εποπτεία των
ανωτέρω είτε διοικείται, διευθύνεται ή εποπτεύεται από όργανο, του οποίου ο μεγαλύτερος
αριθμός των μελών διορίζεται από το Κράτος, τους Ο.Τ.Α. ή άλλους οργανισμούς δημόσιου
δικαίου.
3. Έγγραφο», κάθε έγγραφο, τμήμα εγγράφου, πληροφορία ή δεδομένο που εκδίδεται ή έχει
ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
τους, και ιδίως μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις των
διοικητικών αρχών, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από το μέσο
αποτύπωσης που χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική
μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή). Ως «έγγραφα», για την εφαρμογή των
διατάξεων αυτού του νόμου λογίζονται και τα ιδιωτικά έγγραφα που βρίσκονται σε αρχεία
(φακέλους) φορέων του δημόσιου τομέα και χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για τον
καθορισμό της διοικητικής τους δράσης.
4. «Περαιτέρω χρήση», η χρήση, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγγράφων που βρίσκονται
στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, για εμπορικούς ή μη σκοπούς, πέραν του αρχικού
σκοπού της εκπλήρωσης δημόσιας αποστολής, για τον οποίο εκδόθηκαν τα έγγραφα αυτά.
Η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα κατά την άσκηση της δημόσιας
αποστολής τους δεν συνιστά περαιτέρω χρήση.
5. «Έγγραφο, πληροφορία ή δεδομένα σε μηχαναγνώ-σιμο μορφότυπο», το ψηφιακό
έγγραφο, η πληροφορία ή τα δεδομένα που είναι διαρθρωμένα κατά τρόπο ώστε οι
εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν
συγκεκριμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής τους δομής.
6. «Ανοικτό μορφότυπο», ένα μορφότυπο το οποίο δεν εξαρτάται από πλατφόρμα και
διατίθεται στο κοινό χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό που να παρεμποδίζει την περαιτέρω
χρήση των πληροφοριών, εγγράφων ή δεδομένων.
7. «Ανοικτό επίσημο πρότυπο», ένα πρότυπο που έχει καθορισθεί σε γραπτή μορφή και το
οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις προδιαγραφές για τις απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο
διασφάλισης της διαλειτουργικότητας του λογισμικού.
8. «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», τα δεδομένα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
περίπτωση α΄ του ν. 2472/ 1997.
Άρθρο 5
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Προθεσμία αιτήσεων για περαιτέρω χρήση εγγράφων
1. Αιτήματα ως προς τη χορήγηση εγγράφων για περαιτέρω χρήση υποβάλλονται εγγράφως
ή σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία, η οποία έχει εκδώσει ή έχει στην κατοχή της το
έγγραφο. Οι φορείς του δημόσιου τομέα των άρθρων 3 και 4 αυτού του νόμου
επεξεργάζονται, με ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, τα σχετικά
αιτήματα και διαθέτουν το έγγραφο προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στις επόμενες παραγράφους.
2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται την αίτηση και παραδίδουν τα έγγραφα
προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα στην προθεσμία που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Αν
δεν προβλέπεται προθεσμία για την έγκαιρη χορήγηση των εγγράφων, οι παραπάνω φορείς
χορηγούν το έγγραφο μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της αίτησης.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται μέχρι (20) είκοσι εργάσιμες, επιπλέον, ημέρες για
τις περίπλοκες ή μεγάλης κλίμακας αιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιείται στον
αιτούντα, μέσα σε τρεις (3) εβδομάδες από την αρχική αίτηση, ότι απαιτείται περισσότερος
χρόνος για την επεξεργασία της.
3. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, οι φορείς του δημόσιου τομέα ανακοινώνουν στον
αιτούντα τους λόγους απόρριψης βάσει των σχετικών διατάξεων. Αν η απορριπτική απόφαση
βασίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β΄, ο φορέας του δημόσιου τομέα
συμπεριλαμβάνει αναφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι
γνωστός, ή, εναλλακτικά, στον αδειδότη από τον οποίο ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει
λάβει το σχετικό υλικό. Βιβλιοθήκες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και βιβλιοθήκες
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μουσεία και αρχεία δεν απαιτείται να περιλαμβάνουν
τέτοια αναφορά.
4. Κατά της απορριπτικής απόφασης του οικείου φορέα επιτρέπεται η άσκηση διοικητικής
προσφυγής ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος κρίνει κατά νόμο
και κατ’ ουσία. Η προσφυγή αυτή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης στον αιτούντα.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορούν να συντμηθούν οι προθεσμίες αυτού του
άρθρου, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Άρθρο 6
Διαθέσιμοι Μορφότυποι
1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαθέτουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα
τους σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν, σε
ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, από σταθερό σημείο απόθεσης, μαζί με τα
μεταδεδο-μένα τους στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr ή την ιστοσελίδα του φορέα. Σε
περίπτωση διάθεσης στην ιστοσελίδα του φορέα, πρέπει να είναι προσβάσιμα μέσω
υπερσυνδέσμων ή με άλλο τρόπο στο δικτυακό τόπο www.data.gov.gr. Τόσο ο μορφότυπος
όσο και τα μεταδεδομένα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να συμμορφώνονται με ανοικτά,
επίσημα πρότυπα. Εφόσον είναι δυνατόν τα σύνολα δεδομένων καθίστανται προσβάσιμα
μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών.
2. Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει τους φορείς του δημόσιου τομέα να εκδίδουν ή να
προσαρμόζουν έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα ή να διαθέτουν αποσπάσματα από
αυτά σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη
προσπάθεια. Οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν υποχρεούνται να συνεχίσουν την παραγωγή
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και αποθήκευση συγκεκριμένου τύπου εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων αποκλειστικά
για το σκοπό της περαιτέρω χρήσης τους από τρίτους. Στην περίπτωση διακοπής της
παραγωγής και αποθήκευσης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, προηγείται δημόσια
ανακοίνωση πριν από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr
και στην ιστοσελίδα του φορέα.
3. Η περαιτέρω χρήση των εγγράφων υπόκειται στον περιορισμό ότι το περιεχόμενό τους δεν
πρέπει να αλλοιωθεί ούτε να διαστρεβλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και ότι πρέπει
να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και στην ημερομηνία τελευταίας
επικαιροποίησής τους. Οι περιορισμοί αυτοί γνωστοποιούνται εγγράφως στον αιτούντα κατά
τη χορήγηση του εγγράφου.
4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν φέρουν ευθύνη για τις περιπτώσεις μη ορθής
περαιτέρω χρήσης των εγγράφων. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της
παραγράφου 3 αυτού του άρθρου οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 458 του
Ποινικού Κώδικα περί παράβασης διοικητικών διατάξεων, εκτός εάν προβλέπεται βαρύτερη
ποινή από άλλες διατάξεις.
Άρθρο 7
Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων
1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επιτρέπουν την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που εκδίδουν ή κατέχουν και διαχειρίζονται ή, κατ’
εξαίρεση, επιβάλλουν αιτιολογημένα όρους μέσω αδειοδότησης, ή με άλλους τρόπους,
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης αναφοράς της πηγής, της ρήτρας για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων, της επιβολής τελών και της δήλωσης αποποίησης ευθύνης του
φορέα. Οι όροι που επιβάλλονται δεν μπορεί να οδηγούν σε περιορισμό ή στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή
δεδομένων προβλέπονται άδειες, οι φορείς του δημόσιου τομέα εξασφαλίζουν, όπου τούτο
είναι δυνατόν, τη διάθεση ανοικτών αδειών που διατίθενται διαδικτυακά, παρέχουν
ευρύτερα δικαιώματα περαιτέρω χρήσης χωρίς τεχνολογικούς, οικονομικούς ή
γεωγραφικούς περιορισμούς και οι οποίες στηρίζονται σε μορφότυπους ανοικτών
δεδομένων. Οι άδειες αυτές είναι δυνατόν να προσαρμόζονται, προκειμένου να
αντιμετωπίζουν ειδικότερες περιπτώσεις αιτήσεων αδειοδότησης. Σε κάθε περίπτωση οι
άδειες θέτουν τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς στην περαιτέρω χρήση σύμφωνα με
την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας.
Άρθρο 8
Αρχές που διέπουν τη χρέωση
1. Εφόσον χρεώνονται τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων,
τα εν λόγω τέλη περιορίζονται στο οριακό κόστος για την αναπαραγωγή, την παροχή και τη
διάδοσή τους.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα:
α) στους φορείς του δημόσιου τομέα για τους οποίους προβλέπονται έσοδα για την κάλυψη
ενός ουσιώδους μέρους του κόστους εκτέλεσης της δημόσιας αποστολής τους·
β) κατ’ εξαίρεση, στα έγγραφα, πληροφορίες ή δεδομένα για τα οποία ο οικείος φορέας του
δημόσιου τομέα παράγει έσοδα για την κάλυψη ενός ουσιώδους μέρους του κόστους
συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις·
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γ) σε βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, μουσεία και αρχεία.
3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α΄ και β΄, οι φορείς του
οικείου δημόσιου τομέα υπολογίζουν τα συνολικά τέλη σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή
και επαληθεύσιμα κριτήρια. Τα συνολικά έσοδα των φορέων αυτών από την παροχή και την
άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων εντός της
εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής,
αναπαραγωγής και διάδοσής τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της
επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της
αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται
στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα.
4. Όταν οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ΄
επιβάλλουν τέλη, τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των
εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν
υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης και συντήρησής
τους και το κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης
απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη
διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που
εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα.
Άρθρο 9
Διαφάνεια
1. Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων που ευρίσκονται
στην κατοχή φορέων του δημοσίου τομέα, τυχόν ισχύοντες όροι και το συνολικό ύψος των
τελών αυτών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η βάση υπολογισμού τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 8, καθορίζονται εκ των προτέρων και δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά
μέσα στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 δημοσιεύονται
με ηλεκτρονικά μέσα, στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
φορέα.
3. Οι φορείς του δημοσίου τομέα μεριμνούν ώστε οι αιτούντες έγγραφα, πληροφορίες ή
δεδομένα για περαιτέρω χρήση, να ενημερώνονται σχετικά με τις διοικητικές προσφυγές και
τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκήσουν.
Άρθρο 10
Πρακτικές Ρυθμίσεις
1. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τηρείται
«Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό
τόπο www.data.gov.gr. Στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» αναρτώνται τα
σύνολα των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δημοσίου που είναι διαθέσιμα σε
ανοικτό και μηχα-ναγνώσιμο μορφότυπο, ταξινομημένα σε «Διαρθρωμένα Σύνολα
Δεδομένων» (datasets) ή σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους των φορέων, όπου αυτά
τηρούνται. Στις περιπτώσεις που τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα δεν είναι
διαθέσιμα σε ανοικτό και μηχα-ναγνώσιμο μορφότυπο ή όταν ο φορέας διαθέτει τα
δεδομένα με όρους ή άδειες, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος, στο «Μητρώο
Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» γίνεται σχετική καταχώριση.
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2. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορίες, προς το σκοπό ανοικτής τους
διάθεσης.
3. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της προηγούμενης παραγράφου κάθε φορέας
εκδίδει απόφαση, στην οποία περιγράφονται: α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων που κατέχει ο φορέας, β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων
που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορ-φότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της
ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας, γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με
τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος, δ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που
υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος
και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση. Η απόφαση αναρτάται στο
διαδικτυακό τόπο του «Προγράμματος Διαύγεια» κατά το ν. 3861/2010, στο διαδικτυακό
τόπο www.data.gov.gr. και στην ιστοσελίδα του φορέα και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επικαιροποιούν τα σύνολα εγγράφων πληροφοριών και
δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους αμελλητί, μόλις επέλθει ορισμένη μεταβολή, και σε
κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση. Η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3
επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία.
6. Για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων
που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο
2, την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανοικτής διάθεσης των
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, καθώς και την επικοινωνία με
το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον Γενικό
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
αρμόδιες είναι οι ομάδες διοίκησης έργου του «Προγράμματος Διαύγεια», οι οποίες
συγκροτήθηκαν δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112). Οι φορείς του
δημοσίου τομέα μπορούν να ενισχύσουν τις ομάδες του προηγούμενου εδαφίου με
επιπλέον προσωπικό, ειδικά για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
Άρθρο 11
Αποφυγή διακρίσεων
1. Οι όροι που επιβάλλονται για την περαιτέρω χρήση εγγράφων δεν επιτρέπεται να
επιφέρουν διακρίσεις μεταξύ όμοιων κατηγοριών περαιτέρω χρήσης.
2. Αν τα έγγραφα χρησιμοποιούνται περαιτέρω από φορέα του δημόσιου τομέα ως αρχικό
υλικό για οικονομικές δραστηριότητές του, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
δημόσιας αποστολής του, τα έγγραφα αυτά παρέχονται με τα ίδια τέλη και τους ίδιους όρους
που ισχύουν για τους άλλους χρήστες.
Άρθρο 12
Απαγόρευση αποκλειστικών ρυθμίσεων
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, συμβάσεις ή
άλλες ρυθμίσεις μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα που κατέχουν τα έγγραφα και
τρίτων δεν θεμελιώνουν αποκλειστικά δικαιώματα και δεν εμποδίζουν την περαιτέρω χρήση
των εγγράφων αυτών.
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2. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται δυνατότητα χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων
για την παροχή υπηρεσίας δημόσιου συμφέροντος, η βασιμότητα του λόγου για τη χορήγηση
αυτή υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον κάθε
τριετία. Συμβατικές ή άλλες ρυθμίσεις που προβλέπουν μετά την 31.12.2003 αποκλειστικά
δικαιώματα, δημοσιοποιούνται. Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρμογή στην ψηφιοποίηση
των πολιτιστικών πόρων.
2Α. Στις περιπτώσεις που ένα αποκλειστικό δικαίω μα αφορά την ψηφιοποίηση πολιτιστικών
πόρων, η περίοδος αποκλειστικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στις οικείες συμβάσεις. Εφόσον η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα δέκα
(10) έτη, η διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώματος υπόκειται σε επανεξέταση κατά το
ενδέκατο έτος και, τουλάχιστον, κάθε επτά (7) έτη, εν συνεχεία.
Οι συμφωνίες περί παροχής αποκλειστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο, τηρούν την αρχή της διαφάνειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
2251/1994 (Α΄ 191), και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην
ιστοσελίδα του φορέα.
Σε περίπτωση αποκλειστικού δικαιώματος αναφερομένου στο πρώτο εδάφιο, σχετικά με την
ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, παρέχεται στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα
τουλάχιστον ένα δωρεάν αντίγραφο των ψηφιοποιημένων πολιτιστικών πόρων ως μέρος της
εν λόγω συμφωνίας. Το αντίγραφο αυτό διατίθεται για περαιτέρω χρήση στο τέλος της
περιόδου αποκλειστικότητας.
3. Υφιστάμενες συμβάσεις ή άλλες ρυθμίσεις που προβλέπουν αποκλειστικά δικαιώματα, οι
οποίες δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, παύουν να ισχύουν με τη λήξη
της σύμβασης ή, με τη λήξη του τυχόν χρονικού ορίου της ρύθμισης και σε κάθε περίπτωση,
το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι αποκλειστικές συμφωνίες οι οποίες υφίστανται
στις 17 Ιουλίου 2013 και οι οποίες δεν εμπίπτουν σε εξαίρεση σύμφωνα με τις παραγράφους
2 και 2Α, παύουν να ισχύουν στο τέλος της σύμβασης ή, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο
στις 18 Ιουλίου 2043.
Άρθρο 12Α
Ετήσιος διαγωνισμός αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων
1. Καθιερώνεται ετήσιος διαγωνισμός για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων που
διαθέτουν οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η
ανάπτυξη εφαρμογών για την αποδοτική αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων, τη βελτίωση
της απόδοσης του δημόσιου τομέα, την ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας, της διαφάνειας
και της επιχειρηματικότητας. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι του διαγωνισμού, η συγκρότηση της επιτροπής
αξιολόγησης από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με
επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, ο χρόνος διεξαγωγής, η
αποδοχή και διάθεση χορηγιών για τους σκοπούς του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορούν να καθορίζονται χρηματικά έπαθλα
για τους νικητές του διαγωνισμού.
Άρθρο 12Β
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Καθιέρωση Βραβείων Αριστείας για δημόσιους φορείς
1. Καθιερώνονται ετήσια βραβεία σε όσους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 έχουν
εφαρμόσει αποτελεσματικές, καινοτόμες και πρωτοπόρες διαδικασίες ανοικτής διάθεσης
και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
καθορίζονται οι διαδικασίες και οι όροι του διαγωνισμού, η συγκρότηση της επιτροπής
αξιολόγησης από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με
εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση σε συναφές αντικείμενο, ο χρόνος διεξαγωγής, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 12Γ
Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων
1. Εντός των δύο πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους ο Υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής
ετήσια έκθεση σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Πριν την
υποβολή της κατά το προηγούμενο εδάφιο, η έκθεση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για
διάστημα δεκαπέντε τουλάχιστον ημερών.
2. Η έκθεση της παραγράφου 1 συζητείται σε κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και των Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
Θεσμών και Διαφάνειας και Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.
3. Η έκθεση της παραγράφου 1 αναρτάται στην ιστο-σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο διαδικτυακό τόπο
www.data.gov.gr.
Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα, καθώς και ζητήματα τεχνικού ή λεπτομερειακού
χαρακτήρα ή διαδικαστικά ζητήματα για την εφαρμογή της αρχής της ανοικτής διάθεσης και
περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα
με τα άρθρα 1 έως 11 του παρόντος νόμου. Με όμοια απόφαση μπορεί να εξειδικεύονται τα
κριτήρια των άρθρων 7 και 8 και να καταρτίζεται η Εθνική Ανοικτή Άδεια και λοιπές
προτυποποιημένες άδειες προς διευκόλυνση των δημόσιων φορέων. Με όμοια απόφαση
ορίζονται οι κανόνες, τα πρότυπα, τα μέσα και οι προδιαγραφές για τη λειτουργία του
διαδικτυακού τόπου www.data.gov.gr και του Μητρώου Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
2. Ο καθορισμός των όρων της παραγράφου 1 του άρθρου 7, καθώς και το ύψος των
επιβαλλόμενων τελών ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμοδίου
οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου ή της ανεξάρτητης αρχής. Οι αποφάσεις του
προηγούμενου εδαφίου κοινοποιούνται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 20
Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης Αρχές Πιστοποίησης
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για την εθνική άμυνα και ασφάλεια, η
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
119

118

(Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης) είναι αρμόδια για την πιστοποίηση, τον καθορισμό των
κατευθύνσεων και το συντονισμό των άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή φορέων του δημόσιου
τομέα (Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης), οι οποίοι εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά για την
παροχή υπηρεσιών από φορείς του δημόσιου τομέα, μέσω του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ή άλλων
δημόσιων δικτύων επικοινωνιών. Έως ότου τεθεί σε λειτουργία η Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, τις αρμοδιότητες ασκεί η
Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής.
2. Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), κυρώνονται Κανονισμοί Πιστοποίησης της
Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης (Π.Α.Π.), με τους οποίους καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης της Π.Α.Π. και των Υποκείμενων
Αρχών Πιστοποίησης (Υπ.Α.Π.). Στους παραπάνω Κανονισμούς περιλαμβάνονται διατάξεις
ιδίως για τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Υπ.Α.Π., για την έκδοση, έλεγχο και ανάκληση
των πιστοποιητικών, καθώς και διατάξεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους μηχανισμούς
ασφαλείας, την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων και τις
υποχρεώσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης προς τους τελικούς χρήστες.
3. Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Μεταφορών και Επικοινωνιών και μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται
ειδικότερες ρυθμίσεις ως και διατάξεις τεχνικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των Κανονισμών
Πιστοποίησης της Π.Α.Π., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για την έκδοση των
ψηφιακών πιστοποιητικών από τις Υπ.Α.Π..
4. Ο καθορισμός των υπηρεσιών ή φορέων του δημόσιου τομέα ως Υποκειμένων Αρχών
Πιστοποίησης για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του
άρθρου γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της
Π.Α.Π..
Με την ίδια ή όμοια απόφαση ορίζονται και οι Αρχές Εγγραφής που υπάγονται στην κάθε
Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης. Η Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης
(έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών) και για τους υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα,
οι οποίοι δεν έχουν ή δεν λειτουργεί ακόμη δική τους Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης. Οι
φορείς που θα συστήσουν δική τους Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης μπορεί να
εξυπηρετούνται από τις Αρχές Εγγραφής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης. Οι Προϊστάμενοι των Υποκείμενων Αρχών Πιστοποίησης και των Αρχών
Εγγραφής μπορούν με απόφασή τους να εκχωρούν το δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους
της οργανικής τους μονάδας
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί αρμοδιότητες αυτού του άρθρου, εφόσον δεν
έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, να εκχωρούνται σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός
ισχύει, που διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή και τεχνογνωσία ή στην Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανατίθεται η υποστήριξη ή η παροχή
υπηρεσιών πιστοποίησης και σε τρίτους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν το
νομικό, τεχνικό και λειτουργικό πλαίσιο της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης. Με
απόφαση του οικείου Υπουργού ορίζονται οι οργανικές μονάδες που θα λειτουργήσουν ως
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γραφεία υποδοχής (Εντεταλμένα Γραφεία) αιτήσεων υπαλλήλων του Υπουργείου και των
εποπτευόμενων από αυτό φορέων για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών. Στους φορείς,
οι οποίοι δεν έχουν δική τους Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης και εξυπηρετούνται από την
Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, οι οργανικές μονάδες που θα λειτουργήσουν ως γραφεία υποδοχής
(Εντεταλμένα Γραφεία) αιτήσεων των υπαλλήλων τους για την έκδοση ψηφιακών
πιστοποιητικών καθορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού.
Με απόφαση των οικείων Νομαρχών και Δημάρχων ορίζονται οι οργανικές μονάδες που θα
λειτουργήσουν ως γραφεία υποδοχής αιτήσεων υπαλλήλων (Εντεταλμένα Γραφεία) στις
Νομαρχίες και τους Δήμους για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών, ύστερα από πρόταση
της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να
ορίζονται τα Κ.Ε.Π., όλα ή ορισμένα, ως γραφεία υποδοχής (Εντεταλμένα Γραφεία) αιτήσεων
υπαλλήλων του δημόσιου τομέα για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών
6. α. Η Επιτελική Μονάδα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Αρχή
Πιστοποίησης) είναι αρμόδια για την πιστοποίηση, τον καθορισμό των κατευθύνσεων και το
συντονισμό των Σωμάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό (Υποκείμενες Αρχές) και
εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά για την παροχή υπηρεσιών, μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή
άλλων δημόσιων δικτύων επικοινωνιών.
β. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., κυρώνεται Κανονισμός
Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης, με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης. Στον Κανονισμό
περιλαμβάνονται διατάξεις ιδίως για τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Υποκείμενες
Αρχές για την έκδοση, ανάκληση και τον έλεγχο των πιστοποιητικών, καθώς και διατάξεις για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους μηχανισμούς ασφαλείας, την προστασία του απορρήτου
και των προσωπικών δεδομένων και τις υποχρεώσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών
πιστοποίησης προς τους τελικούς χρήστες.
γ. Ο καθορισμός των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη ως Υποκείμενων Αρχών, γίνεται με απόφαση του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
δ. Με απόφαση του οικείου Αρχηγού ή του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ορίζονται οι Αρχές
Εγγραφής που υπάγονται στην κάθε Υποκείμενη Αρχή, καθώς και οι οργανικές μονάδες που
λειτουργούν ως γραφεία υποδοχής (Εντεταλμένα Γραφεία) αιτήσεων υπαλλήλων του
εκάστοτε φορέα για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών.»
4. Με την παρ. 4 του άρθρου 108 καταργούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν.
3613/2007 (Α΄ 263), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 11
Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3320/2005 και 3448/2006
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Για τα οποία τρίτοι διαθέτουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

121

120

«Συμβατικές ή άλλες ρυθμίσεις που προβλέπουν μετά την 31.12.2003 αποκλειστικά
δικαιώματα, δημοσιοποιούνται.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4
του άρθρου 16 του ν. 3448/2006, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για την αξιολόγηση
υποψηφίων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης του
παρόντος άρθρου, βάσει προκηρύξεων που θα εκδοθούν μέχρι την 31.12.2010 και για χρόνο
εμπειρίας που αποκτήθηκε από το 1990 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης κάθε
προκήρυξης, με εξαίρεση την πλήρωση θέσεων των Κ.Ε.Π. για τις οποίες δεν ισχύουν οι
χρονικοί περιορισμοί της παρούσας παραγράφου.»
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.».
5. Με την παρ. 5 του άρθρου 108 καταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10Α και 10Β του
ν. 3861/2010 (Α’ 112), τα οποία έχουν ως εξής:
«Άρθρο 1
Αντικείμενο του νόμου
Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης των νόμων,
των προεδρικών διαταγμάτων, και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2
πρόσωπα και όργανα στο Διαδίκτυο και η δημιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών
για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα,
αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα
συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί
Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, τα όργανα
διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές
διοικητικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόμο, καθώς
και τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθμού. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις
που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν
χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα, καθώς και
οποιοδήποτε όργανο έχει από το νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται
στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα
νοούνται: α) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή
επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά
50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και β) οι δημόσιες επιχειρήσεις και
οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
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4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:
1) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα,
2) πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,
3) τα προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα,
4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που
αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των
Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας
προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας,
5) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας,
6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του παρόντος νόμου
6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της
οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε
επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.
Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία
δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά
αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.
Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και στοιχεία
δημόσιων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011. Τα στοιχεία αυτά
αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ.
7) πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης
των φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς
και οι τροποποιήσεις αυτών,
8) πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών
Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, μελών
συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δευτέρου βαθμού,
9) πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και
συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους
αμείβονται ή όχι,
10) πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών μονομελών και
συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και
συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας,
11)
προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών
στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και
φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και
οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, συμβολαιογράφων και άμισθων
υποθηκοφυλάκων,
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12) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του
πανεπιστημιακού τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) του τεχνολογικού τομέα
της ανώτατης εκπαίδευσης,
13) πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής
προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευση τους προβλέπεται από την
κείμενη νομοθεσία,
14) περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης,
λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, και
διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν δημόσιους λειτουργούς, των οποίων η
δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισμού και
συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συμβάσεων έργου στο Δημόσιο, τα
Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης
εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται
υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το
ΚΗΜΔΗΣ. Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και στοιχεία
δημόσιων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011. Τα στοιχεία αυτά
αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ.
15) το σύνολο των συμβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους,
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις
αναπτυξιακών νόμων και οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων,
Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία
δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά
αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.
Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και στοιχεία
δημόσιων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011. Τα στοιχεία αυτά
αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ.
16) περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων
συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.,
φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,
Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία
δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά
αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.
Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και στοιχεία
δημόσιων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011. Τα στοιχεία αυτά
αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ.
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17) πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε φορέα του ευρύτερου
δημόσιου τομέα ή σε φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθμού, καθώς και συμβάσεων πολιτιστικών χορηγιών του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄),
18) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από
το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε
φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου,
19) οι πράξεις: α) παραχώρησης δημόσιων και δημοτικών κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης
παραχωρούμενου δημόσιου κτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος, β)
καθορισμού εθνικών δρυμών, δασών και δασικών εκτάσεων, γ) χαρακτηρισμού εκτάσεων ως
αναδασωτέων, δ) καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και
χειμάρρων, ε) καθορισμού βιομηχανικών ζωνών, στ) καθορισμού λατομικών ζωνών, ζ)
σύνταξης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών και Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου, έγκρισης
και τροποποίησης χωροταξικών και ρυμοτομικών σχεδίων, προσδιορισμού ή τροποποίησης
ορίων οικισμού και έγκρισης της μεταφοράς αυτού, η) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών
Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), θ) καθορισμού και τροποποίησης όρων δόμησης, ι) χορήγησης,
αναστολής χορήγησης, τροποποίησης οικοδομικών αδειών, ια) χωροθέτησης, ιβ)
καθορισμού αρχαιολογικών χώρων, ιγ) χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων και
αποχαρακτηρισμών αυτών. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης των
παραπάνω πράξεων,
20) οι γνωμοδοτήσεις και τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους,
21) οι πράξεις και γνωμοδοτήσεις των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών διοικητικών αρχών, η
δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
22) ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη
νόμου.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο
Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα
αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων Υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις
του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του
Γραφείου Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των
οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί
αρμοδιότητα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των
οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους
δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.
2. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας η πράξη αναρτάται με μέριμνα των συναρμοδίων σε
όλους τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους.
3. Οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του
παρόντος νόμου αναρτώνται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και
να είναι ευχερώς προσβάσιμα στο μέσο χρήστη.
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4. Αν στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η ανάρτηση περίληψης της πράξης ή απόφασης
στο Διαδίκτυο αναρτάται η περίληψη αυτή.
5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται
στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε
ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.
6. Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία
δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά
αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.
Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά.
2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2
αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την
ανάρτησή τους.
3. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές
ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ούτε τις ρυθμίσεις που
ισχύουν για τις διοικητικές προσφυγές.
4. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης,
ισχύει το αναρτημένο, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος. Με ευθύνη
του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες
διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο.
5. Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1
έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος,
εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005,
όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του ν.
2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ
για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση
υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.
Άρθρο 5
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα
Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στο Διαδίκτυο και η οργάνωση της
αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των κανόνων για την
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν
αναρτώνται πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Η ανάρτηση των πράξεων που
αναφέρονται στο άρθρο 2 στο Διαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών
πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των κρατικών απορρήτων όπως προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και
εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις.
Άρθρο 6
Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο
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1. Σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε κεντρική, ειδική ή περιφερειακή δημόσια υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ.,
καθώς και στους φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθμού, καθώς και σε κάθε φορέα ή όργανο που είναι κατά τον παρόντα νόμο υπόχρεοι σε
ανάρτηση νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων στο Διαδίκτυο συγκροτείται ομάδα
διοίκησης έργου με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της
ανάρτησης νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο. Στα μέλη των ομάδων αυτών δεν
καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. Οι ομάδες διοίκησης έργου συγκροτούνται εντός μηνός
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και η σύνθεσή τους κοινοποιείται στον οικείο
δικτυακό τόπο. Οι ομάδες διοίκησης έργου των φορέων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού συγκροτούνται τριάντα (30) ημέρες πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για τους φορείς αυτούς κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στον παρόντα νόμο.
2. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για τον επιχειρησιακό
συντονισμό και τη διαχείριση της εφαρμογής του Προγράμματος «Διαύγεια» στους φορείς
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.
3. Σε κάθε φορέα που σύμφωνα με τον παρόντα νόμο έχει υποχρέωση ανάρτησης στο
Διαδίκτυο δημιουργείται και τηρείται αρχείο των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων
και αποφάσεων που αναρτώνται, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και με
ηλεκτρονικά μέσα.
4. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει την ευθύνη της λειτουργίας του
κεντρικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των νόμων και πράξεων, καθώς και της
τήρησης κεντρικού αρχείου των αναρτημένων νόμων και πράξεων, το οποίο είναι προσιτό σε
κάθε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικά μέσα.
5. Οι φορείς και τα όργανα που υποχρεούνται σε ανάρτηση των νόμων, προεδρικών
διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων κατά τον παρόντα νόμο λαμβάνουν όλα τα αναγκαία
και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η
προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
6. Κατά το σχεδιασμό και τη συντήρηση των δικτυακών τόπων και την ανάρτηση των νόμων
και πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να
διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο περιεχόμενο των δικτυακών τόπων.
7.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή του
παρόντος νόμου, ιδίως αυτά που αφορούν τη συλλογή, ταξινόμηση, καταχώριση και
επεξεργασία προς ανάρτηση των κειμένων των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και
πράξεων που λαμβάνονται προς ανάρτηση, την έκδοση κωδικού αριθμού διαδικτυακής
ανάρτησης, τη λήψη και καταχώριση του κωδικού αριθμού δημοσίευσης και στοιχείων του
Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο
και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις τεχνικές λεπτομέρειες της
ανάρτησης στους δικτυακούς τόπους των φορέων και οργάνων που κατά τον παρόντα νόμο
υποχρεούνται σε ανάρτηση, την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο
λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, τη δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου.
Άρθρο 8
Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων
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Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν να αναρτούν
στο δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και τη διάθρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την
περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόματα, τις
ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς
με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης.
Άρθρο 10Α
Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών
1. Το Δημόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν
στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο
«Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα
προϋπολογισθέ-ντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και
στο σκέλος των εξόδων τα προϋ-πολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα
ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους
γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 10Β
Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων
Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν.
2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν
στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου
αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη
αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του
ύψους της συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων
συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω
επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του προηγουμένου εδαφίου. Με απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η
διαδικασία πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του
«Προγράμματος Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και τεχνική
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»
6. Με την παρ. 6 του άρθρου 108 καταργούνται τα άρθρα 1 έως 37 του ν. 3979/2011 (Α’
138), τα οποία έχουν ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 1
Σκοπός του νόμου
Σκοπός του νόμου αυτού είναι:
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α) η αναγνώριση του δικαιώματος των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου (εφεξής Ν.Π.Ι.Δ.) να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται με τους φορείς
του δημόσιου τομέα με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (εφεξής ΤΠΕ) και
β) η ρύθμιση της χρήσης των ΤΠΕ από τους φορείς του δημόσιου τομέα εντός του πλαισίου
και για τις ανάγκες της λειτουργίας τους και την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων
και συναλλαγών τους.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται:
α) ως προς την άσκηση αρμοδιοτήτων από τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ,
β) ως προς την επικοινωνία και συναλλαγή μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα με χρήση
ΤΠΕ,
γ) ως προς την επικοινωνία και συναλλαγή με χρήση ΤΠΕ μεταξύ των φορέων του δημόσιου
τομέα και των φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ.,
δ) ως προς την πρόσβαση των φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ. σε δημόσια έγγραφα και τη
διάθεση τους για περαιτέρω χρήση με χρήση ΤΠΕ.
2.Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται και στην περίπτωση που μέρος της έκδοσης ή διεκπεραίωσης
πράξης ή ενέργειας, της επικοινωνίας ή της συναλλαγής πραγματοποιείται χωρίς χρήση ΤΠΕ.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται σε εκείνα τα στάδια της πράξης, ενέργειας, επικοινωνίας
ή συναλλαγής, τα οποία πραγματοποιούνται με χρήση ΤΠΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:
Αναγνωριστικά: οι τομεακοί αριθμοί του πολίτη, όπως αυτοί τηρούνται διακριτά στα επί
μέρους μητρώα των πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου τομέα.
Αρχή Εγγραφής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: η οντότητα που είναι αρμόδια για
τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και για την πιστοποίηση της ταυτότητας ενός
προσώπου που ζητεί να εγγραφεί σε κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία.
Αρχή Πιστοποίησης: η οντότητα που είναι αρμόδια για την τεχνική διαχείριση των ψηφιακών
πιστοποιητικών για ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων: ένα οργανωμένο πλαίσιο από έννοιες, αντιλήψεις,
αρχές, πολιτικές, διαδικασίες, τεχνικές και μέτρα που απαιτούνται για να προστατευθούν τα
στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος (εφεξής ΠΣ), αλλά και το σύστημα ολόκληρο, από
κάθε σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
Ασφάλεια Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ: η ασφάλεια της τεχνολογικής
υποδομής των ΠΣ, συμπεριλαμβανομένων και των επικοινωνιακών (υπο) συστημάτων του.
Ασφάλεια Πληροφοριών- δεδομένων: η ασφάλεια των πληροφοριών και δεδομένων που
διακινούνται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται στα στοιχεία του ΠΣ.
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο, η
ταυτότητα του οποίου είναι προσδιορισμένη ή μπορεί να προσδιοριστεί.
Διαπιστευτήρια: εχέγγυα που παρουσιάζει το πρόσωπο που είναι χρήστης υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκειμένου να αποδείξει την ταυτότητα του.
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Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση της βούλησης να γίνεται χρήση μιας
υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην υποβολή τυχόν δικαιολογητικών και
νομιμοποιητικών εγγράφων και στην παροχή αναγνωριστικών.
Επιβεβαίωση ταυτότητας (Αυθεντικόποίηση): η διαδικασία πιστοποίησης και επιβεβαίωσης
της ταυτότητας των φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία είναι χρήστες υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επικοινωνούν - συναλλάσσονται με φορείς του δημόσιου
τομέα με χρήση ΤΠΕ, που βασίζεται στα διαπιστευτήρια που κατέχουν και με την οποία
αναγνωρίζεται και επιβεβαιώνεται η ορθότητα της ταυτότητας ενός προσώπου.
Ευρετηρίαση: η δημιουργία υποδομής για την ταχεία αναζήτηση πληροφοριών και
δεδομένων σε ένα αρχείο ή συλλογή πληροφορίας και εγγράφων.
Ηλεκτρονικό αρχείο: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων ή εγγράφων, τα οποία είναι
προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια και υποβάλλονται σε επεξεργασία με χρήση
ΤΠΕ.
Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων: Το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται με
χρήση ΤΠΕ και που αποσκοπούν στην καταχώριση, πρωτοκόλληση, οργάνωση, ταξινόμηση
και συντήρηση των εγγράφων που δημιουργήθηκαν από τους φορείς δημόσιου τομέα ή των
εγγράφων που περιήλθαν σε αυτούς από τρίτους.
Ηλεκτρονικό έγγραφο: κάθε μέσο, το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστικό πληροφοριακό σύστημα, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή,
αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων που δεν μπορούν να αναγνωστούν
άμεσα, όπως και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό, στο οποίο εγγράφεται
οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό, εφόσον το
εν λόγω περιεχόμενο επιφέρει έννομες συνέπειες ή προορίζεται ή είναι πρόσφορο να
αποδείξει γεγονότα που μπορούν να έχουν έννομες συνέπειες.
Ηλεκτρονική πληρωμή: η καταβολή χρηματικού ποσού που διενεργείται με χρήση ΤΠΕ και
παρέχει τη δυνατότητα απόδειξης της διενέργειας αυτής, ανεξάρτητα από το μέσο
πληρωμής.
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο: Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο είναι το πληροφοριακό σύστημα που
εξυπηρετεί τη συλλογή, καταγραφή και διανομή των διακινούμενων εγγράφων με όποιο
μέσο κι αν αυτά παράγονται, καταχωρίζονται ή διακινούνται.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: κάθε μήνυμα με κείμενο, φωνή, ήχο ή εικόνα που αποστέλλεται
μέσω δημόσιου δικτύου επικοινωνιών, το οποίο μπορεί να αποθηκεύεται στο δίκτυο ή στον
τερματικό εξοπλισμό του παραλήπτη έως ότου παραληφθεί από αυτόν.
Ηλεκτρονική υπογραφή: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι συνημμένα σε
άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με αυτά και τα οποία χρησιμεύουν ως
μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας.
Πιστοποιητικό: ηλεκτρονική βεβαίωση, η οποία συνδέει δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής
με ένα άτομο και επιβεβαιώνει την ταυτότητα του.
Πολιτική Ασφάλειας: δήλωση που περιγράφει τις στρατηγικές, επιλογές, προτεραιότητες,
διαδικασίες και μέτρα της διοίκησης του φορέα σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και
δεδομένων, ασφάλειας τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερα
ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Με τη δήλωση αυτή καθορίζονται οι ρόλοι, οι
αρμοδιότητες και οι ευθύνες καθεμιάς εκ των οντοτήτων που συμμετέχουν στο
πληροφοριακό σύστημα για την εφαρμογή των επιλεγμένων διαδικασιών και μέτρων
ασφάλειας.
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Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή: ηλεκτρονική υπογραφή, που πληροί τους εξής όρους:
α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, β) είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και
αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος, γ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο
υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και δ) συνδέεται με τα
δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί να εντοπισθεί
οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων.
Ταυτοποίηση: οποιαδήποτε μέθοδος που χρησιμοποιεί το πρόσωπο που είναι χρήστης
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη δήλωση και αναγνώριση της ταυτότητας του
αναφορικά με την πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική υπηρεσία και η οποία βασίζεται στο
αναγνωριστικό που κατέχει.
Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: υπηρεσίες που συνίστανται στην παραγωγή,
διακίνηση και διαχείριση πληροφοριών, δεδομένων κα ηλεκτρονικών εγγράφων και στην
παροχή υπηρεσιών από φορείς του δημόσιου τομέα ή στην πραγματοποίηση συναλλαγών
με αυτούς τους φορείς με χρήση ΤΠΕ.
Υπηρεσία χρονοσήμανσης: η δημιουργία των απαραίτητων τεκμηρίων για ένα σύνολο
δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, έτσι ώστε να μπορεί να αποδειχθεί ότι τα δεδομένα αυτά
υπήρχαν σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Υποστηρικτικές τεχνολογίες: ΤΠΕ, όπως υλικό υπολογιστή, λογισμικό, εφαρμογές, εργαλεία
ανάπτυξης, και βοηθήματα, για άτομα με αναπηρία γενικά ή και εξειδικευμένα για
συγκεκριμένους τύπους αναπηρίας.
Φορείς του δημόσιου τομέα: οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, αυτοτελείς
δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητες και ρυθμιστικές
διοικητικές αρχές, οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
αυτών.
Φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα: α) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και β) οι
δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
3429/2005.
Χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: τα φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. που
χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ως χρήστες υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης νοούνται και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων
δημόσιου τομέα που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο
της άσκησης των καθηκόντων τους.
Χρονοσήμανση: αλληλουχία χαρακτήρων ή στοιχεία που δηλώνουν με ασφάλεια την
ημερομηνία και ώρα που έχει λάβει χώρα μία πράξη ή ενέργεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 4
Γενικές αρχές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ και τις υπηρεσίες και εφαρμογές
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τηρώντας τις αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και
της διαφάνειας.
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2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ και τις υπηρεσίες και εφαρμογές
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, μεριμνώντας
για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες και
εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την πρόσβαση σε αυτές. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε
συναρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι υπηρεσίες ή οι κατηγορίες υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
(εφεξής ΚΕΠ) και των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), της Κεντρικής Διαδικτυακής
Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου και, κατά περίπτωση, άλλων πυλών ή τόπων πρόσβασης που
ορίζονται ειδικά.
3. Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν για την εγκυρότητα, νομιμότητα, ακεραιότητα,
ακρίβεια και επικαιροποίηση των πληροφοριών, στις οποίες τα συναλλασσόμενα με τον
φορέα φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. έχουν πρόσβαση με χρήση ΤΠΕ.
4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν για την ασφάλεια των πληροφοριών, των
δεδομένων και των ηλεκτρονικών εγγράφων που παράγουν, καταχωρίζουν, τηρούν,
διακινούν ή με οποιονδήποτε τρόπο διαχειρίζονται, καθώς και για την ασφάλεια των ΤΠΕ και
των υπηρεσιών που παρέχουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί σε
αυτούς.
5. Οι φορείς του δημόσιου τομέα διασφαλίζουν ότι η παροχή των υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης γίνεται κατά τρόπο που υποστηρίζει και ενθαρρύνει, ιδίως με τεχνικά μέσα
και με την επιλογή των κατάλληλων μορφών αδειών χρήσης, την πρόσβαση στην
πληροφορία του δημόσιου τομέα και την περαιτέρω χρήση αυτής κατά τα οριζόμενα στο ν.
3448/2006 και στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση αυτού.
6. Οι φορείς του δημόσιου τομέα οργανώνουν και χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ και τις υπηρεσίες
και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο ώστε να ενισχύουν την ανάπτυξη
των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, καθώς και τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων
και Ν.Π.Ι.Δ. που κατοικούν ή ασκούν δραστηριότητες σε αυτές τις περιοχές να επικοινωνούν
και να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ.
7. Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν
γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές
προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε
πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις
ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με
αναπηρία.
8. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η
διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών
συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής
προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών
υπηρεσιών από αυτά.
9.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται οι
πολιτικές ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα,
καθώς και οι σχετικές διαδικασίες για την ασφάλεια των υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Άρθρο 5
Δημιουργία δικτυακού τόπου
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1.Κάθε φορέας δημόσιου τομέα υποχρεούται να δημιουργεί και να διατηρεί δικτυακό τόπο
με τις κατάλληλες εφαρμογές, ιδίως για την υποβολή αναφορών, δηλώσεων και αιτήσεων
από τα συναλλασσόμενα με αυτόν φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. Η υποχρέωση αυτή
εκπληρώνεται και με απλή φιλοξενία σχετικής με το συγκεκριμένο φορέα ιστοσελίδας σε
δικτυακό τόπο που διαχειρίζεται ιεραρχικά προϊσταμένη ή εποπτεύουσα αυτού αρχή, υπό
την προϋπόθεση ότι διατίθεται εμφανώς η διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το
συγκεκριμένο φορέα.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
προσδιορίζονται οι γενικοί όροι και οι λειτουργικές προδιαγραφές, οι γενικοί όροι χρήσης,
καθώς και οι γενικοί όροι ως προς την πολιτική ασφάλειας και την πολιτική προστασίας
ιδιωτικότητας των δικτυακών τόπων που διατηρούν οι φορείς του δημόσιου τομέα.
2.Ο δικτυακός τόπος οφείλει να παρέχει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη δυνατότητα
επικοινωνίας των φυσικών προσώπων και των Ν.Π.Ι.Δ. με τον φορέα του δημόσιου τομέα,
ιδίως με τη διάθεση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη διαμόρφωση ειδικού
χώρου για τη διατύπωση των ερωτημάτων κάθε ενδιαφερόμενου.
3.Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα προσδιορίζει τους όρους και τα εργαλεία τήρησης του
δικτυακού τόπου, τηρώντας τις αρχές της δημοσιότητας, της ποιότητας, της ασφάλειας, της
προσβασιμότητας και της διαλειτουργικότητας. Στο δικτυακό τόπο περιλαμβάνεται αναφορά
των στοιχείων του υπευθύνου τήρησης και του αναπληρωτή του και των στοιχείων
επικοινωνίας αυτών.
4.Οι δικτυακοί τόποι που δημιουργούνται και τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
προηγούμενων παραγράφων είναι τόποι ελεύθερης και χωρίς περιορισμούς πρόσβασης,
εκτός αν προβλέπεται άλλως από τον οικείο φορέα για λόγους διαφύλαξης κρατικού
απορρήτου ή απορρήτου που προστατεύεται από διάταξη νόμου. Κάθε φορέας της γενικής
κυβέρνησης εκπληρώνει την υποχρέωση του παρόντος άρθρου με τη φιλοξενία σχετικής με
το συγκεκριμένο φορέα ιστοσελίδας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται η διαδικασία και τα
απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που οφείλουν να εφαρμόσουν οι ως άνω Φορείς
της γενικής κυβέρνησης για τη δημιουργία και λειτουργία των οικείων δικτυακών τόπων των
φορέων κάτω από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.
Άρθρο 6
Πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων του δημόσιου τομέα
1. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων, των όρων και των περιορισμών που προβλέπονται
από την κείμενη νομοθεσία ως προς την πρόσβαση στα έγγραφα (άρθρο 5 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας), ως προς την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου
τομέα (ν. 3448/2006) και ως προς την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997), οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να
δημοσιοποιούν και να καθιστούν προσιτές, ιδίως στους δικτυακούς τόπους τους, τις
πληροφορίες που διαθέτουν και εμπίπτουν στο πεδίο της αρμοδιότητας και δραστηριότητας
τους. Οφείλουν ιδίως να καθιστούν με εύληπτο τρόπο προσιτά σε κάθε ενδιαφερόμενο τη
βασική νομοθεσία που αναφέρεται στα εκάστοτε πεδία αρμοδιότητας ή δραστηριότητας
τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες και συναλλαγές, οι οποίες παρέχονται από αυτούς ιδίως
με χρήση ΤΠΕ, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία, η πρόσβαση στην οποία διευκολύνει την
άσκηση δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων που προβλέπει ο νόμος.
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2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαθέτουν τις ανωτέρω πληροφορίες και έγγραφα σε
μορφή δεκτική περαιτέρω χρήσης και επεξεργάσιμη, με αυτοματοποιημένα μέσα. Οι φορείς
του δημόσιου τομέα οφείλουν ιδίως να διαθέτουν στους δικτυακούς τόπους τους, σε μορφή
δεκτική περαιτέρω χρήσης και επεξεργάσιμη, με αυτοματοποιημένα μέσα, τα υποδείγματακείμενα αιτήσεων, δηλώσεων, παραστατικών που είναι αναγκαία για την άσκηση
δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων των συναλλασσομένων με αυτούς,
ανεξάρτητα από το εάν η σχετική επικοινωνία ή συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί με
ηλεκτρονικό ή μη τρόπο.
3. Οι φορείς του δημόσιου τομέα εγγυώνται την εγκυρότητα και νομιμότητα και μεριμνούν
για την ποιότητα και επικαιροποίηση των πληροφοριών και εγγράφων που αναρτούν ή
κοινοποιούν προς ανάρτηση στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου ή
στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη πύλη ή τόπο πρόσβασης.
4.Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των διατάξεων για την προστασία της πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των διατάξεων για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του
δημόσιου τομέα, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται, ανακοινώνονται και
κοινοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν ελεύθερα να
μεταφορτώνονται, να προσκτώνται, να αποθηκεύονται, να τυγχάνουν επεξεργασίας, να
διαδίδονται και να χρησιμοποιούνται περαιτέρω υπό τον όρο ότι μνημονεύεται κατάλληλα
η πηγή τους και δεν εμφανίζονται ως πρωτότυπες πληροφορίες, εάν έχουν υποστεί
μετατροπές.
5.Οι περιορισμοί και οι όροι χρήσης των πληροφοριών και εγγράφων που αναρτώνται
πρέπει να δημοσιεύονται κατά σαφή και εμφανή τρόπο στο δικτυακό τόπο του φορέα του
δημόσιου τομέα. Οι τροποποιήσεις των περιορισμών και των όρων χρήσης πρέπει να είναι
άμεσα και ευχερώς αναγνωρίσιμες.
6. Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να μεριμνούν για την ευρετηρίαση και
τεκμηρίωση της πληροφορίας που διαθέτουν, όπως και για την παροχή υπηρεσιών
καταλόγου, αναζήτησης και αυτοματοποιημένης αίτησης και διάθεσης πληροφοριών και
εγγράφων του δημόσιου τομέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Άρθρο 7
Γενικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1.Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με
σεβασμό του δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της
ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων.
2.Κατά το σχεδιασμό, διαμόρφωση και προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γίνεται αξιολόγηση των επιπτώσεων τους στην
ιδιωτικότητα και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
3.Ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη το
δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ανάγκη διαμόρφωσης των
συστημάτων και υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επεξεργασία όσο το
δυνατόν λιγότερων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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4.Όπου ο παρών νόμος απαιτεί τη συγκατάθεση του προσώπου για την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η σχετική δήλωση μπορεί να δίδεται και με χρήση ΤΠΕ.
Ο φορέας του δημόσιου τομέα που είναι υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι η
δήλωση, η οποία καταγράφεται με ασφαλή τρόπο, είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη και
μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.
Άρθρο 8
Δικαιώματα των προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα για σκοπούς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
1. Αν τα φυσικά πρόσωπα επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που τα αφορούν και έχουν γνωστοποιήσει σε φορείς του δημόσιου τομέα για
μελλοντικές ηλεκτρονικές συναλλαγές τους με τους φορείς αυτούς, παρέχουν προς τούτο την
έγγραφη συγκατάθεση τους μετά από ενημέρωση για τις ενδεχόμενες μελλοντικές χρήσεις
και τους σκοπούς που επιδιώκονται, τους αποδέκτες και τις κατηγορίες αποδεκτών, καθώς
και την ύπαρξη δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης.
2. Περαιτέρω χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για στατιστικούς λόγους ή για τη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών επιτρέπεται, εφόσον τα δεδομένα αυτά καταστούν
ανώνυμα σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 είτε με έγγραφη συγκατάθεση των φυσικών
προσώπων ή των νομίμων εκπροσώπων τους.
3. Με πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ρυθμίζονται τα
ειδικότερα θέματα που αφορούν την ενημέρωση των προσώπων και την παροχή της
συγκατάθεσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.
4. Οι δημόσιες αρχές δεν επιτρέπεται να εξαρτούν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης από τη συγκατάθεση των προσώπων για την περαιτέρω επεξεργασία
δεδομένων που τα αφορούν είτε για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς βελτίωσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών είτε για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο
μέλλον.
5. Με την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) και της
ασφάλειας, τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ασκούν και με χρήση ΤΠΕ τα δικαιώματα
πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του ν. 2472/1997.
Άρθρο 9
Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των φορέων του δημόσιου τομέα
1. Η πρόσβαση στα έγγραφα, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2690/1999 αφορά και στα
ηλεκτρονικά έγγραφα και μπορεί να ασκηθεί και με χρήση ΤΠΕ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στον παρόντα νόμο.
2. Όταν ασκείται το κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δικαίωμα
πρόσβασης σε έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά από φορέα του δημόσιου τομέα, η
μελέτη του εγγράφου ή η χορήγηση αντιγράφου μπορεί να γίνει και με χρήση ΤΠΕ.
3.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ρυθμίζεται ο τρόπος πρόσβασης, της μελέτης των εγγράφων και της χορήγησης αντιγράφων
με χρήση ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών, οι υποχρεώσεις του
αιτούντος και κάθε σχετικό θέμα.
Άρθρο 10
Δικαίωμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και χρήσης ΤΠΕ
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1. Τα φυσικά πρόσωπα και τα Ν.Π.Ι.Δ. έχουν δικαίωμα να επικοινωνούν και να
συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ και ιδίως να κάνουν
χρήση ηλεκτρονικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων προκειμένου να
χρησιμοποιούν προσφερόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να λαμβάνουν και
να δίδουν πληροφορίες, να έχουν πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, να καταθέτουν αιτήσεις,
δηλώσεις, δικαιολογητικά ή άλλα έγγραφα και να λαμβάνουν διοικητικά ή άλλα έγγραφα
που απευθύνουν σε αυτά οι φορείς του δημόσιου τομέα.
2. Τα φυσικά πρόσωπα και τα Ν.Π.Ι.Δ. έχουν δικαίωμα να επιλέγουν μεταξύ των διαθέσιμων
μέσων και τρόπων επικοινωνίας και συναλλαγής με τους φορείς του δημόσιου τομέα. Η
επιλογή του τρόπου επικοινωνίας ή συναλλαγής δηλώνεται κατά την έναρξη της
επικοινωνίας ή συναλλαγής με τον φορέα του δημόσιου τομέα και μπορεί να μεταβάλλεται
από το συναλλασσόμενο με τον φορέα του δημόσιου τομέα πρόσωπο σε μεταγενέστερο
στάδιο της διαδικασίας, εφόσον υπάρξει έγκαιρη και σαφής δήλωση της μεταβολής της
προηγούμενης επιλογής. Οι υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα και ιδίως οι υπάλληλοι
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών επικουρούν κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο που
αδυνατεί να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ για την επικοινωνία και συναλλαγή του με φορείς του
δημόσιου τομέα.
3. Ο φορέας του δημόσιου τομέα που επικοινωνεί ή συναλλάσσεται με φυσικά πρόσωπα ή
Ν.Π.Ι.Δ. μπορεί, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να μεταβάλλει τον τρόπο επικοινωνίας ή
συναλλαγής, εφόσον αυτό επιβάλλεται από επιτακτικές οργανωτικές ανάγκες και τα
συναλλασσόμενα με αυτόν πρόσωπα ενημερώνονται εγκαίρως και σαφώς για τη μεταβολή
του τρόπου επικοινωνίας ή συναλλαγής.
4. Με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού μπορεί να προσδιορίζεται η επικοινωνία
ή συναλλαγή με χρήση ΤΠΕ ως μοναδικός τρόπος επικοινωνίας ή συναλλαγής, εφόσον οι
φορείς του δημόσιου τομέα, των οποίων προΐσταται ή τους οποίους εποπτεύει,
απευθύνονται ή συναλλάσσονται με Ν.Π.Ι.Δ., ενώσεις προσώπων ή φυσικά πρόσωπα που
λόγω της φύσης τους, των τεχνικών-οικονομικών δυνατοτήτων τους και του πεδίου
δραστηριότητας τους τεκμαίρεται ότι έχουν πρόσβαση σε ΤΠΕ και στη χρήση αυτών.
Άρθρο 11
Διαρκής συμμετοχή στη βελτίωση λειτουργιών και υπηρεσιών
1. Τα φυσικά πρόσωπα και τα Ν.Π.Ι.Δ. δια των εκπροσώπων τους μπορούν να διατυπώνουν
παρατηρήσεις και προτάσεις αναφορικά με τη λειτουργία των φορέων του δημόσιου τομέα
και την παροχή υπηρεσιών από αυτούς, ιδίως με χρήση ΤΠΕ.
2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται, αξιολογούν και αξιοποιούν τις
παρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης και της παροχής υπηρεσιών
από αυτούς.
3.
Για το σκοπό αυτόν ιδρύεται και λειτουργεί δικτυακός τόπος υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζονται τα
πρότυπα, οι προδιαγραφές, οι διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού
τόπου και για τη χρήση των υπηρεσιών των ΚΕΠ και των υπηρεσιών επικοινωνίας των
φορέων της δημόσιας διοίκησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του
παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
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Άρθρο 12
Έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων
1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων όλες οι διαδικασίες για την έκδοση διοικητικών
πράξεων και λοιπών εγγράφων από τους φορείς του Δημοσίου, όπως η σύνταξη, η προώθηση
για υπογραφή, η θέση υπογραφής, η χρέωση προς ενέργεια εισερχομένων εγγράφων, η
εσωτερική διακίνηση, καθώς και η αρχειοθέτησή τους πραγματοποιούνται αποκλειστικά
μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), με χρήση εγκεκριμένης
ηλεκτρονικής υπογραφής και εγκεκριμένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού
δύναται να οριστούν εξαιρέσεις από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. Κάθε φο
ρέας του δημόσιου τομέα μεριμνά για την προσαρμογή των επιχειρησιακών διαδικασιών του
προς το σκοπό της βέλτιστης εφαρμογής της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων.
2. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και
ανακοίνωση διοικητικών πράξεων και εγγράφων κάθε είδους μεταξύ φορέων του δημόσιου
τομέα πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση Τ.Π.Ε..
3. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και
ανακοίνωση διοικητικών πράξεων και εγγράφων κάθε είδους μεταξύ φορέων του δημόσιου
τομέα και τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων, επιτρέπεται να πραγματοποιείται με
χρήση Τ.Π.Ε..
4. Από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 εξαιρούνται ως προς τη διακίνηση, διαβίβαση,
κοινοποίηση και ανακοίνωση τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται από το νόμο
απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων. Αν η επιδιωκόμενη από τρίτο, φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή απευθυνόμενη σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πράξη αφορά έγγραφα, τα
οποία περιλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο, ο φορέας του δημόσιου τομέα
υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως και με τον προσφορότερο κάθε φορά τρόπο τον
ενδιαφερόμενο.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ορίζονται τα πρότυπα και οι
ελάχιστες προδιαγραφές μορφής και αναγκαίων στοιχείων των ηλεκτρονικών εγγράφων που
εκδίδουν οι φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
6. α) Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μεριμνούν για την ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού
ηλεκτρονικού συστήματος για την αυτόματη ηλεκτρονική ανταλλαγή και διακίνηση
εγγράφων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, καθώς και για την ανταλλαγή εγγράφων με
φορείς άλλων χωρών. Το κεντρικό αυτό ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο παρέχεται ως
υπηρεσία σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, αξιοποιεί για τη λειτουργία του το Ψηφιακό
Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του παρόντος. Κάθε φορέας μεριμνά για τη διαλειτουργία της
υφιστάμενης υποδομής, διαχείρισης εγγράφων ή του Σ.Η.Δ.Ε., που διαθέτει με το κεντρικό
σύστημα, καθώς και για την απόκτηση εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής από την Αρχή
Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) ή από άλλο πιστοποιημένο πάροχο
αναγνωρισμένων πιστοιποιητικών.
β) Όσοι φορείς διαθέτουν Σ.Η.Δ.Ε. δύναται να συνεχίσουν την αυτοτελή λειτουργία του για
περιορισμένο χρονικό διάστημα, έως ότου ολοκληρώσουν τη διασύνδεσή του με το κεντρικό
σύστημα της ανωτέρω παραγράφου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
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καθορίζονται τα κοινά πρότυπα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των Σ.Η.Δ.Ε., οι
διαδικασίες, καθώς και τα σχέδια διαλειτουργίας με το κεντρικό σύστημα.
7. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι αρμόδιο για
τη διατύπωση των σχετικών προτύπων και το συντονισμό της εφαρμογής των διατάξεων του
παρόντος άρθρου. Η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι αρμόδια για την
υποστήριξη των φορέων του δημοσίου τομέα.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού
καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου για τα Υπουργεία και τους
υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου, όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., τις ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές,
το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού. «Σε κάθε περίπτωση, η
ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την «31η Μαΐου 2020».
9. Με την παρέλευση των ανωτέρω ημερομηνιών κάθε πράξη και κάθε απόφαση που
εκδίδονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν εκτελούνται.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ρυθμίζονται τεχνικά θέματα και
λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 13
Κύρος και αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών εγγράφων
1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που συντάσσονται από όργανο φορέα του δημόσιου τομέα και
φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εξουσιοδοτημένου οργάνου που βασίζεται
σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας
υπογραφής έχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη
υπογραφή και σφραγίδα.
2. Τα ηλεκτρονικά διοικητικά έγγραφα φέρουν υποχρεωτικά ασφαλή χρονοσήμανση.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ορίζονται τα τεχνικά θέματα και διαδικασίες, καθώς και τα πρότυπα που
απαιτούνται σε περίπτωση που ένα ηλεκτρονικό έγγραφο ή πράξη ή ένα σχέδιο εγγράφου
προσυπογράφεται από περισσότερους υπαλλήλους-λειτουργούς διάφορων ιεραρχικών
βαθμίδων.
Άρθρο 14
Αντίγραφα
1.Αντίγραφα εγγράφων που παράγονται με ΤΠΕ έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου, εφόσον:
α) το πρωτότυπο ηλεκτρονικό ή έντυπο έγγραφο βρίσκεται στην κατοχή φορέα του δημόσιου
τομέα και κατά τη διαδικασία της καταχώρισης, της ψηφιοποίησης, της αναπαραγωγής και
της εκτύπωσης καθίσταται δυνατή η ταύτιση πρωτοτύπου και ηλεκτρονικού αντιγράφου ή β)
το αντίγραφο φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και ασφαλή χρονοσήμανση.
«Έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που παράγονται με χρήση Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ιδίως μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του
Ελληνικού Δημοσίου, γίνονται δεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 3 το
Ν.3979/ 2011 για την διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων. Τα παραπάνω
έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις μπορούν να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε ασφαλή
αποθηκευτικό χώρο (ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη) της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης.
Πρόσβαση στην ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη, μπορούν να έχουν όλοι οι φορείς του δημόσιου
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τομέα του άρθρου 3 του Ν.3979/2011 προκειμένου να γνωστοποιούν ή να κοινοποιούν,
έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, καθώς και να παραλαμβάνουν μετά από
εξουσιοδότηση του χρήστη δικαιολογητικά που έχουν αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική θυρίδα
του. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται
οι τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου.»
2. Ο φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί να ψηφιοποιεί ή να αναπαράγει με χρήση ΤΠΕ
έντυπα έγγραφα που εκδίδει ή έχει εκδώσει ή άλλα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα που
κατέχει στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της και να πιστοποιεί την ταύτιση
πρωτοτύπου και ακριβούς ηλεκτρονικού αντιγράφου, βεβαιώνοντας την ακεραιότητα και
αυθεντικότητα του.
3.
Σε περίπτωση καταστροφής πρωτότυπων έντυπων εγγράφων μετά την παραγωγή
ψηφιοποιημένου ισόκυρου αντιγράφου στο πρωτόκολλο καταστροφής μνημονεύονται τα
ειδικότερα στοιχεία που αναφέρονται στην παραγωγή και αρχειοθέτηση του
ψηφιοποιημένου ισόκυρου αντιγράφου.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ορίζονται οι διαδικασίες, οι τεχνικές και
κάθε άλλο σχετικό θέμα που αναφέρεται στην ψηφιοποίηση εγγράφων και στην καταστροφή
των έντυπων εγγράφων.
Άρθρο 15
Δημιουργία και τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων
1. Η δημιουργία ή επικύρωση επί μέρους αρχείου της εκάστοτε διαδικασίας ή υπόθεσης
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής ένδειξης από το κάθε φορά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο όργανο του φορέα δημόσιου τομέα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της
διαδικασίας.
2. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία των ηλεκτρονικών εγγράφων,
τα οποία εκδίδει, κατέχει ή διακινεί και σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ή
το πεδίο των δραστηριοτήτων του.
3. Οι διαδικασίες και τα μέσα καταχώρισης, τήρησης και εν γένει της επεξεργασίας των
ηλεκτρονικών εγγράφων στα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να πληρούν τους όρους και
προϋποθέσεις ασφαλείας και να εγγυώνται ιδίως την ακεραιότητα, αυθεντικότητα,
εμπιστευτικότητα, και την ποιότητα των εγγράφων, καθώς και των δεδομένων και
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα ζητήματα που
αναφέρονται στη συγκρότηση, τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση, ευρετηρίαση και
αναζήτηση ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές, τα
πρότυπα, τα μέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης-αρχειοθέτησης
και αναζήτησης εγγράφων και δεδομένων, καθώς και οι κατευθύνσεις για τα μέτρα
οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας.
5. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα μεριμνά ώστε τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα ψηφιακά
Αντίγραφα εντύπων και εγχάρτων εγγράφων και τα ηλεκτρονικά αρχεία τηρούνται με τρόπο,
σε μορφή και υλικούς φορείς που εξασφαλίζουν τη διατηρησιμότητα, την προσβασιμότητα
και την αναγνωσιμότητα τους. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα
139

138

ζητήματα της τήρησης και διατήρησης των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων, καθώς και
της κατάθεσης αρχείων, ηλεκτρονικών εγγράφων ή ψηφιακών αντιγράφων εντύπων ή
εγχάρτων εγγράφων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 16
Τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
1.
Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα τηρεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, στο οποίο
καταχωρίζονται πράξεις, όπως η έκδοση, παραλαβή, κοινοποίηση, διαβίβαση εγγράφων, τα
οποία είτε εκδίδονται από αυτόν είτε βρίσκονται ή περιέρχονται στην κατοχή του στο πλαίσιο
της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
2. Η καταχώριση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο που τηρείται από τον φορέα του δημόσιου
τομέα πραγματοποιείται, ανεξάρτητα εάν η παραγωγή, έκδοση ή διακίνηση εγγράφων
πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό ή μη τρόπο και ανεξάρτητα εάν η διοικητική πράξη ή
ενέργεια διεκπεραιώνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με ηλεκτρονικό τρόπο.
3. Τα συστήματα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εκδίδουν ηλεκτρονικό αποδεικτικό
καταχώρισης που περιλαμβάνει στοιχεία ταυτοποίησης του εγγράφου, όπως εκδότης, θέμα,
ημερομηνία και ώρα καταχώρισης, καθώς και το μοναδικό αριθμό ηλεκτρονικού
πρωτοκόλλου. Ως χρόνος καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο λογίζεται η ημερομηνία
και ώρα που αναγράφεται στο αποδεικτικό καταχώρισης.
4. Η βεβαίωση καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο γνωστοποιείται στο φυσικό
πρόσωπο ή στο Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ, εκτός εάν αυτό έχει αιτηθεί ή επιλέξει διαφορετικά
κατά την αρχική επικοινωνία. Με την προϋπόθεση της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης
ταυτότητας (αυθεντικόποίηση), τα συναλλασσόμενα με τον φορέα του δημόσιου τομέα
φυσικά πρόσωπα ή τα Ν.Π.Ι.Δ. δια των εξουσιοδοτημένων από αυτά πρόσωπων μπορούν να
ενημερώνονται με χρήση ΤΠΕ αναφορικά με τη διακίνηση των εγγράφων που έχουν
πρωτοκολληθεί και εν γένει για την πορεία της υπόθεσης που τα αφορά.
Άρθρο 17
Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα
1. Οι φορείς δημόσιου τομέα διακινούν ή ανταλλάσσουν με χρήση ΤΠΕ έγγραφα και
δεδομένα στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και για την
εκπλήρωση αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι ασφαλείας στο επίπεδο που
κάθε φορά επιβάλλεται από τη φύση των διακινούμενων εγγράφων και επιβεβαιώνεται η
ταυτότητα (αυθεντικοποίηση) των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. Οι όροι ασφάλειας
που πρέπει να τηρούνται για τη διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Εφόσον τηρούνται οι όροι ασφαλείας στο επίπεδο που κάθε φορά επιβάλλεται από την
κατηγορία, τη φύση και το σκοπό των διακινούμενων εγγράφων ή δεδομένων, οι φορείς του
δημόσιου τομέα μπορούν να αναζητούν δημόσια έγγραφα ή έγγραφα που βρίσκονται στην
κατοχή των ίδιων ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και να διακινούν και να
διαβιβάζουν αυτά με χρήση ΤΠΕ, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση διαδικασίας,
συναλλαγής ή αιτήματος φυσικού προσώπου ή Ν.Π.Ι.Δ. και το πρόσωπο αυτό έχει
συγκατατεθεί στην αναζήτηση και διακίνηση των εγγράφων αυτών.
3. Οι φορείς του δημόσιου τομέα κάνουν χρήση ΤΠΕ στη μεταξύ τους επικοινωνία, διακίνηση
και ανταλλαγή εγγράφων και δεδομένων εφαρμόζοντας τα πρότυπα και τις τεχνικές, με βάση
το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 του ν. 3731/2008 Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
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Διακυβέρνησης, όπως εκάστοτε ισχύει, προκειμένου να εξασφαλίσουν το απαιτούμενο
επίπεδο διαλειτουργικότητας.
4. Το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επικαιροποιείται με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όταν
αυτό επιβάλλεται είτε από τη μεταβολή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την παροχή
υπηρεσιών είτε από τη μεταβολή του τεχνολογικού περιβάλλοντος και της αντίστοιχης
υποδομής.
Άρθρο 18
Αυτοματοποιημένη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
1. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η εκπλήρωση αιτημάτων που
υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή μη, μπορεί να γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο με
την υποστήριξη ΤΠΕ, με την προϋπόθεση της ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης ταυτότητας
(αυθεντικόποίησης) των αιτούντων και των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων και της
τήρησης των όρων ασφαλείας στο επίπεδο που επιβάλλεται από τη φύση των παρεχόμενων
υπηρεσιών και των αντίστοιχων δεδομένων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου
32 του παρόντος. Οι πράξεις που εκδίδονται συνιστούν διοικητικές πράξεις.
2. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η ανταπόκριση σε αιτήματα
φυσικών προσώπων είτε με διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ φορέων
του δημόσιου τομέα είτε με διασύνδεση ηλεκτρονικών αρχείων ή βάσεων δεδομένων που
τηρούνται από φορείς του δημόσιου τομέα είτε με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο με την
υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων, πραγματοποιείται, με
τήρηση των προϋποθέσεων και εγγυήσεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του
ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 19
Κοινή χρήση και αξιοποίηση υποδομών, ΤΠΕ και δεδομένων
1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων και ιδίως των διατάξεων για την προστασία
δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των διατάξεων που
αναφέρονται στην προστασία κρατικών απορρήτων ή άλλων απορρήτων που προβλέπονται
σε ειδικές διατάξεις, και την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου Θ`, οι φορείς του
δημόσιου τομέα μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού υπολογιστικές λειτουργίες,
υποδομές των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και εν γένει ΤΠΕ, καθώς και
δεδομένα, με εξαίρεση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να εξασφαλίζουν
τη συνεχή και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να
βελτιώνουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους. Η κοινή χρήση
υπολογιστικών λειτουργιών, υποδομών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων,
καθώς και δεδομένων πραγματοποιείται ιδίως με τη δημιουργία κοινών υπολογιστικών
κέντρων, τη διασύνδεση των υφιστάμενων ή νέων υπολογιστικών κέντρων των φορέων του
δημοσίου τομέα, τη λειτουργία τους με ενιαία πολιτική διαχείρισης και διάθεσης. Οι αρχές,
διαδικασίες, προϋποθέσεις και όροι κοινής χρήσης και αξιοποίησης υπολογιστικών
λειτουργιών, υποδομών πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και
δεδομένων, καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις για την κτήση και άσκηση δικαιωμάτων
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας από τους φορείς του δημόσιου τομέα
καθορίζονται, προτυποποιούνται και επικαιροποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρμόδιου
Υπουργού.
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2. Οι δημόσιοι φορείς τηρούν μητρώο των πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδομών
και συστημάτων, του λογισμικού, καθώς και των κατηγοριών αρχείων και δεδομένων που
χρησιμοποιούν ή τηρούν. Το μητρώο περιλαμβάνει λεπτομερή αναφορά στις άδειες
χρήσης/εκμετάλλευσης και εν γένει στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας του φορέα του δημόσιου τομέα και είναι με την επιφύλαξη ειδικότερων
ρυθμίσεων, προσιτό σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ορίζονται οι γενικές προδιαγραφές και η μορφή τήρησης των μητρώων αυτών και οι
διαδικασίες πρόσβασης και διάθεσης του περιεχομένου τους.
3. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα οφείλει πριν από την προμήθεια, αναβάθμιση ή
επικαιροποίηση λογισμικού, υποδομών, πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων
και εν γένει ΤΠΕ να εξετάζει με τον πλέον πρόσφορο τρόπο τη διαθεσιμότητα τους στον ίδιο
φορέα ή σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και τη δυνατότητα κοινής χρήσης αυτών κατά
τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Κατά
την προμήθεια, αναβάθμιση ή επικαιροποίηση λογισμικού, υποδομών, πληροφοριακών και
επικοινωνιακών συστημάτων και εν γένει ΤΠΕ κάθε φορέας του δημόσιου τομέα οφείλει να
αιτιολογεί ρητά και ειδικά την έλλειψη της δυνατότητας αξιοποίησης αντίστοιχων
διαθέσιμων υποδομών και συστημάτων στον ίδιο ή σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα.
4. Κατά την κατάρτιση συμβάσεων για την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού για λογαριασμό
φορέων του δημόσιου τομέα θα πρέπει να προβλέπεται ότι το προϊόν λογισμικού που
παραδίδεται από τον ανάδοχο στον φορέα του δημόσιου τομέα περιλαμβάνει τον πηγαίο
κώδικα και την αναγκαία τεκμηρίωση, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, τα οποία θα
πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο της παραγράφου 2. Η σχετική σύμβαση θα πρέπει να
προβλέπει, επίσης, ότι το προϊόν λογισμικού παραδίδεται στον φορέα του δημόσιου τομέα
με όρους ώστε ο φορέας να μπορεί να μελετά τον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος
λογισμικού, να το προσαρμόζει στις ανάγκες του, να αναδιανέμειΑντίγραφα αυτού για
οποιονδήποτε σκοπό και σε οποιονδήποτε, ιδίως μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα, να
βελτιώνει και να δημοσιεύει ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο τις βελτιώσεις του προϊόντος
λογισμικού που έχει επιφέρει σε οποιονδήποτε, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η
διανομή, δημοσίευση και διάθεση του προϊόντος λογισμικού και των βελτιώσεων του
δυσχεραίνει την εκτέλεση της αποστολής και την άσκηση αρμοδιοτήτων του οικείου φορέα
του δημόσιου τομέα ή προσκρούει στην προστασία κρατικών ή άλλων απορρήτων που
προβλέπονται από τον νόμο. Ο φορέας του δημόσιου τομέα οφείλει να τεκμηριώνει ρητά και
ειδικά την εξαίρεση αυτή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης δημιουργείται στο Εθνικό Τυπογραφείο αποθετήριο πληροφοριών και
προϊόντων λογισμικού του δημόσιου τομέα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι γενικές
προδιαγραφές, τα πρότυπα, οι διαδικασίες και η μορφή τήρησης του αποθετηρίου, οι
διαδικασίες και οι όροι πρόσβασης, διάθεσης και χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου
τομέα και προϊόντων λογισμικού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
6. Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να θέτουν σε παραγωγική λειτουργία και να
αξιοποιούν υπολογιστικές και επικοινωνιακές υποδομές, πληροφοριακά και επικοινωνιακά
συστήματα ή εφαρμογές λογισμικού, τα οποία έχουν αναπτυχθεί για λογαριασμό τους και
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έχουν παραληφθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι φορείς του δημόσιου τομέα
οφείλουν να τεκμηριώνουν ειδικά τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής.
Άρθρο 20
Στατιστική επεξεργασία δεδομένων
1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται και εξάγουν στατιστικά στοιχεία που
προκύπτουν από τις ολοκληρωμένες διοικητικές διαδικασίες ή από την έκδοση πράξεων με
χρήση ΤΠΕ. Τα στατιστικά στοιχεία τηρούνται ηλεκτρονικά από τους φορείς του δημόσιου
τομέα με σκοπό την εξαγωγή αναφορών και στοιχείων σχετικά με τη διεκπεραίωση
διοικητικών πράξεων και συναλλαγών, όπως ιδίως ο χρόνος και το κόστος διεκπεραίωσης της
διαδικασίας.
2. Τα στατιστικά στοιχεία που συνάγονται από την επεξεργασία σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο δημοσιεύονται περιοδικά στο δικτυακό τόπο του φορέα του
δημόσιου τομέα.
3.
Αν στα δεδομένα που θα υποστούν στατιστική επεξεργασία περιλαμβάνονται
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία λαμβάνει χώρα αφού αυτά καταστούν
ανώνυμα. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γνώμη της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ορίζονται οι μέθοδοι, οι διαδικασίες και
τα μέσα με τα οποία καθίστανται ανώνυμα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι μέθοδοι
στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων και δεδομένων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 21
Ηλεκτρονική επικοινωνία των φορέων δημόσιου τομέα με φυσικά ή νομικά πρόσωπα
1.
Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση ΤΠΕ για
την επικοινωνία και τη συναλλαγή με φορέα του δημόσιου τομέα, ο φορέας του δημόσιου
τομέα «οφείλει» να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με φυσικά πρόσωπα ή
Ν.Π.Ι.Δ. και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε αυτά, εφόσον τα πρόσωπα
αυτά έχουν ζητήσει τη χρήση του τρόπου αυτού ή έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεση τους.
Η αίτηση και η παροχή της συγκατάθεσης, καθώς και η ανάκληση της μπορούν να
διαβιβάζονται και με ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της
ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης).
2.
Οι φορείς του δημόσιου τομέα επικοινωνούν και συναλλάσσονται με φυσικά
πρόσωπα και Ν.Π.Ι.Δ. και εν γένει παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε
αυτά, τηρώντας τις προϋποθέσεις και τους όρους ασφάλειας που περιέχονται στο
προβλεπόμενο στο άρθρο 27 του ν. 3731/2008 Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ή στην πολιτική ασφάλειας του εκάστοτε φορέα του δημόσιου τομέα.
Άρθρο 22
Διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ.
1.`Εγγραφα που αφορούν σε ατομικές διοικητικές πράξεις, αποφάσεις, κοινοποιήσεις,
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις διακινούνται μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και των
φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ. ή κοινοποιούνται σε αυτά με ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον
τηρούνται οι όροι ασφαλείας στο επίπεδο που επιβάλλεται από τη φύση των διακινούμενων
εγγράφων και είτε φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή είτε πληρούνται οι κατά
περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν την παροχή των αναγνωριστικών και
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διαπιστευτηρίων και εν γένει της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης ταυτότητας
(αυθεντικοποίησης). Οι όροι ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται για τη διακίνηση εγγράφων
μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού.
2. Η διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία φέρουν μόνο ηλεκτρονική υπογραφή
επιτρέπεται στις περιπτώσεις που η αναφερόμενη διακίνηση δεν συνδέεται με την
παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων ή με την άσκηση δικαιώματος. Στα έγγραφα αυτά
περιλαμβάνονται ιδίως ερωτήματα, εγκύκλιοι, οδηγίες, μελέτες, στατιστικά στοιχεία,
αιτήσεις παροχής πληροφοριών.
Άρθρο 23
Υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων και δικαιολογητικών
1. Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων που προβλέπονται σε ειδικές ρυθμίσεις, φυσικά πρόσωπα
και Ν.Π.Ι.Δ. μπορούν να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις,
νομιμοποιητικά έγγραφα, δικαιολογητικά συμμετοχής, δικαιολογητικά, καθώς και
προσφορές για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, εφόσον πληρούνται οι κατά
περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις που αφορούν την παροχή των αναγνωριστικών και
διαπιστευτηρίων, της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης της ταυτότητας
(αυθεντικοποίησης) και εν γένει της πολιτικής ασφάλειας του φορέα.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται ειδικότερα οι
αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, νομιμοποιητικά έγγραφα, δικαιολογητικά συμμετοχής,
δικαιολογητικά, καθώς και προσφορές που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, καθώς και το
περιεχόμενο και ο τύπος τους. Με όμοια απόφαση εξειδικεύονται οι όροι, τα κριτήρια και οι
προϋποθέσεις ηλεκτρονικής κατάθεσης και υποβολής εγγράφων, αιτήσεων, δηλώσεων,
βεβαιώσεων, νομιμοποιητικών εγγράφων, προσφορών και δικαιολογητικών και κάθε άλλο
σχετικό θέμα. Αν η υποβολή από φυσικό ή Ν.Π.Ι.Δ. και η αντίστοιχη διακίνηση αφορά
έγγραφα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στοΠεδίο εφαρμογής του παρόντος, ο φορέας του
δημόσιου τομέα υποχρεούται να ενημερώνει σχετικώς και εγκαίρως με τον εκάστοτε πλέον
πρόσφορο τρόπο τον ενδιαφερόμενο.
3. Ο φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί, κατ` εξαίρεση, να απαιτήσει την ηλεκτρονική
υποβολή εγγράφων και ιδίως αιτήσεων και δηλώσεων, εφόσον πιθανολογείται ότι τα
αιτούντα ή δηλούντα φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. λόγω της φύσης τους, των τεχνικώνοικονομικών δυνατοτήτων τους και του πεδίου δραστηριότητας τους έχουν πρόσβαση σε
ΤΠΕ και στη χρήση αυτών.
4. Ο φορέας του δημόσιου τομέα οφείλει να θέτει στη διάθεση του προσώπου που
υποβάλλει με ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.ά. κατάλληλα,
αποτελεσματικά και προσιτά μέσα που θα επιτρέψουν να διορθώσει τυχόν λάθη κατά τον
ηλεκτρονικό χειρισμό της υπηρεσίας πριν από την οριστική υποβολή. Ο φορέας του
δημόσιου τομέα οφείλει να ενημερώνει με τον κατά περίπτωση πλέον πρόσφορο τρόπο για
την ύπαρξη δυνατότητας μεταγενέστερης διορθωτικής ή συμπληρωματικής υποβολής με
ηλεκτρονικό ή μη τρόπο ενημερώνοντας ταυτόχρονα για τις έννομες συνέπειες της
διορθωτικής ή συμπληρωματικής υποβολής.
5.
Εφόσον τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τηρούνται ήδη σε
ηλεκτρονικό αρχείο ή με οποιονδήποτε τρόπο σε φορέα του δημόσιου τομέα, ο φορέας του
δημόσιου τομέα στον οποίο απευθύνονται οι αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις κ.ά. αναζητεί
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αυτεπαγγέλτως τα έγγραφα αυτά. Ο φορέας του δημόσιου τομέα που διαθέτει τα έγγραφα
αυτά οφείλει σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνει την ακρίβεια και την ισχύ τους. Το φυσικό
πρόσωπο ή Ν.Π.Ι.Δ. που επικοινωνεί ή συναλλάσσεται με φορέα του δημόσιου τομέα μπορεί
να αιτηθεί την αναζήτηση των εγγράφων αυτών, βεβαιώνοντας με υπεύθυνη δήλωση την
ακρίβεια των αναγραφόμενων ή βεβαιούμενων σε αυτά στοιχείων δεδομένων.
Άρθρο 24
Προσδιορισμός χρόνου παραλαβής και υπολογισμός προθεσμιών κατάθεσης
1.
Οι δηλώσεις, αιτήσεις, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αποστέλλονται
ηλεκτρονικά σε έναν φορέα του δημόσιου τομέα θεωρείται ότι έχουν περιέλθει σε αυτόν,
εφόσον υπάρξει ηλεκτρονική επιβεβαίωση της λήψης με ασφαλή χρονοσήμανση. Με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ορίζονται τα ζητήματα που αναφέρονται στη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής
επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Εάν το σύστημα που χρησιμοποιεί ο φορέας του δημόσιου τομέα, στον οποίο
απευθύνονται οι αιτήσεις, δηλώσεις, δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα δεν υποστηρίζει την
αυτόματη επιβεβαίωση της λήψης, ο φορέας του δημόσιου τομέα υποχρεούται να
ενημερώνει για αυτό με κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως με πληροφόρηση στον οικείο
δικτυακό τόπο. Στην περίπτωση αυτή τα έγγραφα που περιέρχονται σε φορέα του δημόσιου
τομέα με χρήση ΤΠΕ πρωτοκολλούνται αυθημερόν, εφόσον έχουν κατατεθεί εντός ωραρίου
εργασίας, ειδάλλως πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ο φορέας του
δημόσιου τομέα αποστέλλει αμελλητί, με ηλεκτρονικό τρόπο, στο πρόσωπο που έχει
υποβάλλει δηλώσεις, αιτήσεις, δικαιολογητικά ή άλλα έγγραφα αποδεικτικό υποβολής, στο
οποίο αναφέρεται ο ακριβής χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο.
3. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, ως χρόνος υποβολής θεωρείται ο χρόνος της
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και, σε περίπτωση που δεν είναι τεχνικά δυνατή η
υποστήριξη της λειτουργίας αυτής, ο χρόνος καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, που
αναγράφεται στο αποδεικτικό υποβολής.
4. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, όταν προβλέπεται προθεσμία για την
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων η
προθεσμία αυτή λήγει την δωδέκατη νυχτερινή ώρα Ελλάδας της ημέρας κατά την οποία
παρέρχεται η προθεσμία. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ηλεκτρονικής υποβολής το πρόσωπο
που έχει προβεί στην εκπρόθεσμη υποβολή ενημερώνεται αμελλητί και με τον πλέον
πρόσφορο τρόπο για τον εκπρόθεσμο χαρακτήρα της υποβολής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού
καθορίζεται η διαδικασία και η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων,
δηλώσεων, δικαιολογητικών, όταν για την αποδοχή τους απαιτείται η καταβολή τελών,
παραβόλων ή οφειλών προς το Δημόσιο.
Άρθρο 25
Γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό τρόπο
1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να γνωστοποιούν έγγραφα σε φυσικά πρόσωπα
ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ, εφόσον αυτά έχουν αιτηθεί ή υποδείξει το συγκεκριμένο μέσο ως
προτιμώμενο ή έχουν συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του. Τόσο η αίτηση για τη χρήση ή η
υπόδειξη του προτιμώμενου ηλεκτρονικού μέσου όσο και η σχετική συγκατάθεση μπορεί να
μεταδίδονται και να αποστέλλονται, σε κάθε περίπτωση, με χρήση ΤΠΕ, εφόσον τηρούνται
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οι προϋποθέσεις ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) των
προσώπων.
2. Το σύστημα γνωστοποίησης πρέπει να επιτρέπει την εξακρίβωση του ακριβούς χρόνου,
κατά τον οποίο έλαβε χώρα η αποστολή, παραλαβή και η πρόσβαση στο περιεχόμενο του εν
λόγω εγγράφου, η οποία συνεπάγεται έναρξη των έννομων συνεπειών και των προθεσμιών,
όπως αυτές που αφορούν την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται κάθε
αναγκαίο τεχνικό θέμα ως προς τις προδιαγραφές και τα πρότυπα για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση του συστήματος γνωστοποίησης, με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στο σκοπό
της εξακρίβωσης του ακριβούς χρόνου αποστολής και παραλαβής ενός εγγράφου και
πρόσβασης στο περιεχόμενο του. Τεκμαίρεται ότι το πρόσωπο που είναι αποδέκτης του
εγγράφου που γνωστοποιείται αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο της γνωστοποίησης το
αργότερο δέκα πλήρεις ημέρες από τη γνωστοποίηση, εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει τη
συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο του
εγγράφου που γνωστοποιήθηκε με χρήση ΤΠΕ ή εφόσον αυτή η αδυναμία οφείλεται σε
λόγους που αφορούν στον φορέα του δημόσιου τομέα.
3.
Με γνωστοποίηση ισοδυναμεί η ηλεκτρονική πρόσβαση από τους ενδιαφερομένους
στο περιεχόμενο των ενεργειών και των αντίστοιχων εγγράφων του φορέα του δημόσιου
τομέα, εφόσον ο φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί να αποδείξει με βέβαιο και ασφαλή
τρόπο την πρόσβαση του ενδιαφερομένου.
Άρθρο 26
Ηλεκτρονικές πληρωμές
1. Επιτρέπεται η είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών ενσήμων, χαρτοσήμων,
προστίμων και εν γένει η οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ.
προς φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και τους Ο.Τ.Α. α` και
β` βαθμού με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής που τηρούν οι
υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών πληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους.
2. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ταυτοποίηση και την επιβεβαίωση
ταυτότητας του υπόχρεου η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιείται είτε άμεσα από τον ίδιο
είτε μέσω των ΚΕΠ, των ΕΚΕ και των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού προσδιορίζονται ειδικότερα οι φόροι, παράβολα, τέλη, ένσημα και χαρτόσημα
που μπορούν να καταβληθούν και εισπραχθούν ηλεκτρονικά, οι αποδιδόμενοι σε κάθε
περίπτωση κωδικοί υποχρέωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 27
Πληροφορίες και υπολογισμός χρόνου καταβολής στιςΗλεκτρονικές πληρωμές
1. Για την εκτέλεση πράξης ηλεκτρονικής πληρωμής ο υπόχρεος υποβάλλει τουλάχιστον τις
ακόλουθες πληροφορίες: α) κωδικό υποχρέωσης που αντιστοιχεί στην οφειλή, β) ποσό
καταβολής, γ) ημερομηνία και προθεσμία καταβολής.
2. Η ηλεκτρονική πληρωμή ολοκληρώνεται όταν στον υπόχρεο κοινοποιηθεί με χρήση ΤΠΕ η
επιβεβαίωση της συναλλαγής, η χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού ή της κάρτας που
χρησιμοποιείται ως μέσο ηλεκτρονικής καταβολής και ο ακριβής χρόνος που ολοκληρώθηκε
η συναλλαγή (χρονοσήμανση).
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3. Εάν η ηλεκτρονική πληρωμή δεν είναι επιτυχής ή δεν ολοκληρωθεί ο υπόχρεος
ενημερώνεται αυτόματα για την αδυναμία χρήσης της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής
υπηρεσίας και, εφόσον είναι δυνατόν, για τους λόγους της ανεπιτυχούς συναλλαγής.
Η ως άνω ενημέρωση δεν αντικαθιστά την υποχρέωση του παρόχου της υπηρεσίας
πληρωμών για πληροφόρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3862/2010 (Α`113).
4.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε συναρμόδιου
Υπουργού καθορίζονται ο τρόπος, οι μέθοδοι, οι διαδικασίες και κάθε άλλο ειδικότερο
τεχνικό θέμα, σχετικό με τη διεξαγωγή, ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της επιτυχούς
ηλεκτρονικής πληρωμής ή την ενημέρωση για τη μη επιτυχή ολοκλήρωση αυτής, καθώς και
η μορφή και το περιεχόμενο του αποδεικτικού πληρωμής και η διαδικασία επαλήθευσης του.
Άρθρο 28
Ηλεκτρονική καταβολή οφειλών των Φορέων του δημόσιου τομέα
1. Με την προϋπόθεση της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης της ταυτότητας
(αυθεντικοποίησης) του δικαιούχου, μπορούν να καταβάλλονται οφειλές των φορέων του
δημόσιου τομέα προς φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. μέσω της πίστωσης λογαριασμών του
δικαιούχου.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού
καθορίζονται ο τρόπος, οι μέθοδοι, οι διαδικασίες και κάθε άλλο τεχνικό θέμα σχετικό με τη
διεξαγωγή, ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της επιτυχούς συναλλαγής ή την ενημέρωση για
τη μη επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ`
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 29
Ηλεκτρονική επικοινωνία χωρίς ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας
(αυθεντικοποίηση)
1.Όταν το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής με το φορέα του
δημόσιου τομέα αφορά πληροφορίες που είναι εν γένει προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο,
όπως εγκύκλιοι, γενικές οδηγίες, έντυπα αιτήσεων και δηλώσεων, εκθέσεις, μελέτες,
ενημερωτικό υλικό, στατιστικά στοιχεία, πρακτικά δημόσιων συνεδριάσεων δεν απαιτείται
ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση φυσικών προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ.
2. Στην περίπτωση υπηρεσιών πληροφόρησης, αυτές μπορούν να παρέχονται χωρίς να είναι
αναγκαία η καταχώριση στοιχείων του αποδέκτη της υπηρεσίας, όπως η διαδικτυακή
διεύθυνση αυτού, εφόσον δεν είναι αναγκαίο για την παροχή της υπηρεσίας ή την τυχόν
χρέωση της.
3. Στην περίπτωση υπηρεσιών περιοδικής γενικής πληροφόρησης με χρήση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, αυτές μπορούν να παρέχονται με αναγκαία μόνη την καταχώριση της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης του παραλήπτη, χωρίς να είναι αναγκαία η συλλογή και
επεξεργασία άλλων δεδομένων.
Άρθρο 30
Υποχρέωση ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης)
1. Η ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση των φυσικών προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ. που
επικοινωνούν και συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα είναι υποχρεωτική:
α) εφόσον η επικοινωνία ή η συναλλαγή:
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αα) αφορά αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, η υποβολή και παροχή των οποίων προβλέπεται
ως υποχρεωτική από το νόμο,
ββ) αφορά υποβολή νομιμοποιητικών εγγράφων, δικαιολογητικών, προσφορών,
δικαιολογητικών συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς,
γγ) αφορά την έκδοση, αναπαραγωγή ή κοινοποίηση πράξεων, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και εν γένει εγγράφων, τα οποία περιέχουν ή σχετίζονται με δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με τη διοίκηση,
δδ) αφορά την έκδοση, αναπαραγωγή ή κοινοποίηση πράξεων, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και εν γένει εγγράφων, τα οποία περιέχουν ή σχετίζονται με φορολογικά,
περιουσιακά, οικονομικά ή άλλα στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν Ν.Π.Ι.Δ.
και καλύπτονται από απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, όπως το φορολογικό
απόρρητο,
εε) αφορά την καταβολή φόρων, παραβόλων, τελών, ενσήμων, χαρτοσήμων προστίμων ή
άλλων οφειλών προς δημόσια αρχή που λαμβάνει χώρα με ηλεκτρονικά μέσα και
β) σε κάθε περίπτωση που το περιεχόμενο της επικοινωνίας και της συναλλαγής με τη
δημόσια αρχή αφορά ή σχετίζεται με δήλωση, αίτηση, πράξη, απόφαση ή ενέργεια, από την
οποία απορρέουν έννομες συνέπειες για το φυσικό πρόσωπο ή το Ν.Π.Ι.Δ. που επικοινωνεί
ή συναλλάσσεται με τη δημόσια αρχή.
2 Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του εκάστοτε καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται ειδικότερα
οι συναλλαγές και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για τη χρήση και παροχή των
οποίων απαιτείται η ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση των φυσικών προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ.
και κάθε σχετικό τεχνικό θέμα.
3. Εάν για τη διοικητική πράξη ή ενέργεια των φορέων του δημόσιου τομέα ή για την
επικοινωνία ή συναλλαγή αυτών με άλλους φορείς, φυσικά πρόσωπα και Ν.Π.Ι.Δ. απαιτείται
από το νόμο προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ο φορέας του δημόσιου τομέα δύναται να
απαιτεί ότι ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης πρέπει να έχει διαπίστευση από τον αρμόδιο
φορέα.
Άρθρο 31
Εγγραφή σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
1. Η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις οποίες απαιτείται ταυτοποίηση
και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) προϋποθέτει την εγγραφή στην Κεντρική
Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου ή κατά περίπτωση σε άλλες πύλες ή τόπους
πρόσβασης ή σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από επί μέρους φορείς του
δημόσιου τομέα.
2. Κατά την αρχική εγγραφή το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να κάνει χρήση υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να προσκομίζει ή να αποστέλλει υπογεγραμμένα με
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή στην αρμόδια Αρχή Εγγραφής τα στοιχεία που
αποδεικνύουν την ταυτότητα του. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση
εγγραφής, όταν πρόκειται για`Ελληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή
τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο. Η ταυτότητα των
αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από το
διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος τους στη Χώρα, ή τα
έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.
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3. Κατά την αρχική εγγραφή το Ν.Π.Ι.Δ. που επιθυμεί να κάνει χρήση υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να προσκομίζει τα στοιχεία που αποδεικνύουν την
επωνυμία ή διακριτικό τίτλο, τη νομική μορφή, την έδρα και την εξουσία εκπροσώπησης του
προσώπου που προβαίνει στην εγγραφή.
4. Η αρχική εγγραφή μπορεί να γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο. Αιτήσεις για εγγραφή που υποβάλλονται
μέσω ΚΕΠ τα οποία έχουν την ευθύνη ελέγχου των στοιχείων της ταυτότητας, θεωρείται ότι
υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην αρμόδια για την εγγραφή υπηρεσία, εφόσον υπάρχει η
κατάλληλη ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ του ΚΕΠ και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.
5. Κατά την εγγραφή σε μία υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τα πρόσωπα
ενημερώνονται με τρόπο πρόσφορο και σαφή για τους σκοπούς της συλλογής και
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες δεδομένων που
υπόκεινται σε επεξεργασία, τους υπεύθυνους επεξεργασίας και τους αποδέκτες των
δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
6. Με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και
λεπτομερειακά ζητήματα που αναφέρονται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 32
Έκδοση αναγνωριστικών - διαπιστευτηρίων και διαδικασία επιβεβαίωσης ταυτότητας
(αυθεντικοποίησης)
1. Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προσδιορίζονται τα
αναγνωριστικά που απαιτεί κάθε φορέας του δημόσιου τομέα για την ταυτοποίηση και τα
διαπιστευτήρια για την περαιτέρω επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου που κάνει
χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα
αναγνωριστικά και τα αντίστοιχα διαπιστευτήρια αποδίδονται στο νόμιμο εκπρόσωπο του ή
σε πρόσωπο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από το όργανο διοίκησης του νομικού
προσώπου.
Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορεί να χρησιμοποιούνται
διαπιστευτήρια που έχουν εκδοθεί για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη από
άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και είναι διασυνδεμένα με ένα ή
περισσότερα αναγνωριστικά που σχετίζονται με βασικά μητρώα, όπως ιδίως: α) το μητρώο
ταυτοτήτων, β) το μητρώο κοινωνικής ασφάλισης, γ) το φορολογικό μητρώο, και δ) το
δημοτολόγιο. Οι φορείς που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιβεβαίωσης της
ταυτότητας σε άλλους φορείς και συστήματα του δημόσιου τομέα λειτουργούν, σύμφωνα
με τον Κανονισμό 910/2014 της 23ης Ιουλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας
1999/93/ΕΚ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού καθορίζονται τα
ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα που αναφέρονται στη διασύνδεση των
διαπιστευτηρίων και των αναγνωριστικών με βασικά μητρώα των φορέων του δημόσιου
τομέα. Σε καμιά περίπτωση στο σύστημα ταυτοποίησης δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται
σύστημα εντοπισμού θέσης ή βιομετρικά στοιχεία.
2. Το πρόσωπο, στο οποίο αποδίδονται αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια οφείλει να
λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την εμπιστευτικότητα των αναγνωριστικών και
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διαπιστευτηρίων και την ασφαλή φύλαξη των μέσων που τυχόν έχουν διατεθεί για την
αποθήκευση και χρησιμοποίηση των αναγνωριστικών και των διαπιστευτηρίων.
Οφείλει να ειδοποιεί αμελλητί τους φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν εκδώσει τα
αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια για οποιαδήποτε παραβίαση της εμπιστευτικότητας ή
ηλεκτρονική επικοινωνία ή συναλλαγή που έλαβε χώρα χωρίς τη γνώση και έγκριση του,
καθώς και για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, όπως αποκάλυψη αναγνωριστικών, κλοπή ή
απώλεια διαπιστευτηρίων ή των μέσων που έχουν διατεθεί για την αποθήκευση και
χρησιμοποίηση αυτών.
3. Τα αναγνωριστικά και οι μέθοδοι ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης ταυτότητας των
προσώπων διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο εμπιστοσύνης, το οποίο απαιτείται για
την εκάστοτε χρήση υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Για την κατανομή σε επίπεδα
εμπιστοσύνης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η φύση της διοικητικής πράξης, η σοβαρότητα των
έννομων συνεπειών για το πρόσωπο το οποίο αιτείται ή είναι αποδέκτης της επικοινωνίας ή
της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η φύση των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που περιέχονται στα οικεία έγγραφα, η φύση των επιχειρηματικών ή άλλων
απορρήτων που περιέχονται στα οικεία έγγραφα.
4. Με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζεται το επίπεδο εμπιστοσύνης
που απαιτείται για τη δυνατότητα χρήσης μίας υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα
αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια, καθώς και οι μέθοδοι ταυτοποίησης επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης), καθώς και τα διακριτικά που αξιοποιούνται
για τη δημιουργία αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της Κεντρικής Διαδικτυακής
Πύλης και του εκάστοτε φορέα.
Άρθρο 33
Τήρηση και αποθήκευση αναγνωριστικών
1. Η τήρηση και αποθήκευση των αναγνωριστικών στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του
Ελληνικού Δημοσίου ή σε κατά περίπτωση άλλες πύλες ή τόπους πρόσβασης δεν είναι
υποχρεωτική. Τα πρόσωπα μπορούν να εισάγουν εκ νέου τα αναγνωριστικά κάθε φορά που
αιτούνται ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) προκειμένου να
κάνουν χρήση μίας υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τα αναγνωριστικά των
προσώπων μπορούν να τηρούνται στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου
με έγγραφη συγκατάθεση των προσώπων και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν.
2472/1997. Με πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζονται
οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την ενημέρωση των προσώπων και την παροχή της
συγκατάθεσης.
2. Αν η ταυτοποίηση και η επιβεβαίωση της ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) δεν είναι
επιτυχής, ο χρήστης ενημερώνεται από την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού
Δημοσίου για τους λόγους της ανεπιτυχούς αναγνώρισης και για την αδυναμία χρήσης της
συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η`
ΟΡΓΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 34
Γενικές Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Γενική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. Κατά περίπτωση στη Γενική Διεύθυνση ή στη Διεύθυνση υπάγονται όλες οι
υφισταμένες οργανικές μονάδες του Υπουργείου με αρμοδιότητες σχετικές με την
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αξιοποίηση των ΤΠΕ, την ενίσχυση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών, την απλούστευση
των διαδικασιών και γενικότερα την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Ειδικότερα, οι οργανικές μονάδες που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση ή στη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρέχουν τεχνική υποστήριξη για την κάλυψη των
μηχανογραφικών αναγκών του Υπουργείου και την οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση
των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών του Υπουργείου και μεριμνούν ιδίως για την
ορθολογική αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, την απλούστευση των
διοικητικών διαδικασιών, τη βελτίωση των σχέσεων κράτους - πολίτη, την παροχή
υποστήριξης προς όλες τις υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου και τους εποπτευόμενους
φορείς για την υλοποίηση της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ν.
3448/2006) και την υλοποίηση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ν.
3882/2010), το σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ, καθώς και για κάθε άλλο
ζήτημα σχετικό με την ανάπτυξη της πληροφορικής και των επικοινωνιών στο δημόσιο τομέα.
2. Στις Γενικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐστανται
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. Στη Γενική Διεύθυνση ή στη Διεύθυνση του
Υπουργείου Εξωτερικών προΐσταται Υπάλληλος του Κλάδου Επικοινωνιών - Πληροφορικής
με βαθμό Α`.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού
καθορίζονται η υπαγωγή των υφιστάμενων οργανικών μονάδων της παραγράφου 1 στις
Γενικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η διάρθρωση των Γενικών
Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων αυτών σε επί μέρους οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις,
Τμήματα), η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων τους και η κατανομή τους στις επί μέρους
οργανικές μονάδες, καθώς και τα καθήκοντα των Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης ή
της Διεύθυνσης και των επί μέρους οργανικών μονάδων.
4. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνιστώνται Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε
κάθε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων. Η διάρθρωση και οργανωτική δομή των Διευθύνσεων
σε επί μέρους οργανικές μονάδες (Τμήματα, Αυτοτελή και μη Αυτοτελή Γραφεία, καθώς και
τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης), η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων τους και η κατανομή
τους στις οργανικές μονάδες, καθώς και τα καθήκοντα των Προϊστάμενων της Διεύθυνσης
και των επί μέρους οργανικών μονάδων καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται
μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
6. Στο Υπουργείο Οικονομικών οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, ασκούνται από τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Η εκπροσώπηση της Γ.Γ.Π.Σ. στο συντονιστικό
όργανο του άρθρου 35 ανατίθεται στον Γενικό Διευθυντή ΚΕΠΥΟ.
7. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, ασκούνται από την
αρμόδια για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
8. Με μέριμνα του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, σε κάθε εποπτευόμενο φορέα που
παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, συνιστάται ενιαία διοικητική μονάδα
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης. Στη διοικητική μονάδα
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται όλες οι υφιστάμενες οργανικές μονάδες του φορέα
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με αρμοδιότητες σχετικές με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την
απλούστευση των διαδικασιών και γενικότερα την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Βίβλου
Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Σε περίπτωση που οι ως άνω μονάδες υφίστανται στους
φορείς ως Γενικές Διευθύνσεις, αυτές εξακολουθούν να λειτουργούν στο επίπεδο αυτό,
ενσωματώνοντας τυχόν αρμοδιότητες των προηγούμενων εδαφίων που δεν έχουν.
Άρθρο 35
Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού
1. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγκροτείται Συντονιστική
Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού (εφεξής «Επιτροπή»).
2. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως Πρόεδρο και ως
μέλη: α) τον Συντονιστή Ψηφιακών Δράσεων που προβλέπεται στο άρθρο 36 του παρόντος,
β) τους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης των Υπουργείων του άρθρου 34 του παρόντος, γ) τους επικεφαλής φορέων
και οργανισμών του δημόσιου τομέα που έχουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της εθνικής
πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
3. Η Επιτροπή, αποτελεί το κεντρικό όργανο συντονισμού για την υποστήριξη της
υλοποίησης της εθνικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Επιτροπή
αναλαμβάνει την εξασφάλιση της υιοθέτησης και εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού
Μετασχηματισμού και την αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών παρεμβάσεων για την
υλοποίησή της στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Η Επιτροπή, προβαίνει στην περιοδική
αποτίμηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και
διατυπώνει προτάσεις πολιτικής και νομοθετικής πρωτοβουλίας προς τον Υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επικαιροποίησή της.
4. Η Επιτροπή, συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία (1) φορά ανά τρεις (3)
μήνες μετά από μέριμνα του Προέδρου της.
5. Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεσπίζεται ο Κανονισμός
Λειτουργίας της Επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την
επιτυχή εκπλήρωση του έργου της."
Άρθρο 36
Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού Υπεύθυνος και Συντονιστής Ψηφιακών Δράσεων
1. Σε κάθε φορέα του Δημοσίου Τομέα που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και
επικοινωνιών, ορίζεται ένα (1) στέλεχος ως Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Στα
Υπουργεία Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού είναι ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 34 του παρόντος. Στους
λοιπούς φορείς, ως Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού ορίζεται, ο Προϊστάμενος της
διοικητικής μονάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 34 του παρόντος, ο οποίος
έχει την ευθύνη για τα αντικείμενα της πληροφορικής, επικοινωνιών και ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
2. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων
οργανωτικών μέτρων για την τήρηση των αρχών και των υποχρεώσεων που περιγράφονται
στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και για τον συντονισμό της υλοποίησης των
σχετικών έργων, υπηρεσιών και δράσεων στον φορέα. Ταυτόχρονα, αποτελεί το σημείο
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επαφής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη και τον συντονισμό
δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.
3. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού ορίζει τον Υπεύθυνο Ψηφιακών Δράσεων του
οικείου φορέα. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων,
υπηρεσιών και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του φορέα και μεριμνά για την
επιτυχή, έγκαιρη και απρόσκοπτη παράδοσή τους, σύμφωνα με τον σχετικό
προγραμματισμό. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων έχει την ευθύνη για τη διαρκή
επικαιροποίηση των πληροφοριών που αποτυπώνουν την εξέλιξη των έργων, υπηρεσιών και
δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του φορέα σε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα που
τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης, υποβάλει προτάσεις βελτίωσης
και αποτυπώνει πιθανούς κινδύνους και εμπόδια σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση των
δράσεων, καθώς και στοιχεία σχετικά με την επίτευξη των στόχων και των βασικών δεικτών
επίδοσης που έχουν τεθεί για κάθε δράση.
4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζει τον Κεντρικό Συντονιστή Ψηφιακών
Δράσεων. Ο Κεντρικός Συντονιστής Ψηφιακών Δράσεων, είναι υπάλληλος του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και διοικεί το δίκτυο των Υπευθύνων Ψηφιακών Δράσεων της
προηγούμενης παραγράφου, μεριμνώντας για τη συνεχή, ορθή και πλήρη ενημέρωση του
κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που αποτυπώνει την εξέλιξη των δράσεων του
ψηφιακού μετασχηματισμού.
5. Στους Υπεύθυνους Ψηφιακού Μετασχηματισμού, τους Υπεύθυνους Ψηφιακών Δράσεων
και τον Συντονιστή Ψηφιακών Δράσεων δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση."
Άρθρο 37
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο
Η παρ. 4 του άρθρου 30 του π.δ. 770/1975 (Α` 248), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
μόνο του π.δ. 796/1980 (Α` 195) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του π.δ. 1166/1981
(Α`286), αντικαθίσταται ως εξής:
«4) Το ΤεχνικόΓνωμοδοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί:
α) για τη διαμόρφωση και επικαιροποίηση των προτύπων διαλειτουργικότητας των
πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και εν γένει των ΤΠΕ που παράγουν,
προμηθεύονται ή χρησιμοποιούν οι φορείς του δημόσιου τομέα,
β) για τη δημιουργία και προμήθεια υποδομών και ΤΠΕ για την ανάπτυξη και παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους φορείς του δημόσιου τομέα,
γ) για τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα που αφορούν την κοινή χρήση υποδομών, ΤΠΕ
και δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο,
δ) για την εξειδίκευση και επικαιροποίηση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.».
7. Με την παρ. 7 του άρθρου 108 καταργείται η περ. κε’ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012
(Α’ 82), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 12
Αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες ως προς τα ζητήματα που αφορούν τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες:
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κε. Ρυθμίζει με αποφάσεις της τα ζητήματα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Ασκεί τα
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του εποπτικού φορέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και ιδίως στο άρθρο 17 αυτού. Καταρτίζει, τηρεί και
δημοσιεύει τον εθνικό κατάλογο εμπιστοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου
Κανονισμού ΕΕ και ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.».
8. Με την παρ. 8 του άρθρου 108 καταργούνται τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 4305/2014 (Α΄
237), τα οποία έχουν ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3448/2006 (Α`
57), ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/37/ΕΕ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 1
Σκοπός
Το άρθρο 1 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Αντικείμενο ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του παρόντος νόμου είναι η
καθιέρωση της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα,
σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 4, ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και τρόπων
διευκόλυνσης για την υλοποίηση της και η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών
του δημόσιου τομέα». Οι κείμενες διατάξεις για την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα,
καθώς και τις πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων του δημοσίου τομέα, εξακολουθούν
να ισχύουν, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων αυτού του νόμου.»
Άρθρο 2
Γενικές Αρχές
(άρθρο 1 παρ. 3 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Το άρθρο 2 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2 Γενικές αρχές
1. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα του δημοσίου τομέα διατίθενται από τη
στιγμή της ανάρτησης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσης τους, ελεύθερα προς περαιτέρω
χρήση και αξιοποίηση για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε ενέργεια του ενδιαφερομένου ή πράξη της διοίκησης (αρχή της ανοικτής
διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας).
2. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο
δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο,
ο οποίος συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του
παρόντος, από σταθερό σημείο απόθεσης. Αν δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των
εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων, απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις
οποίες οι δημόσιοι φορείς επιβάλλουν όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων,
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πληροφοριών ή δεδομένων μέσω αδειοδότησης ή μέσω της επιβολής τελών εφαρμόζονται
τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος. Η ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών ή δεδομένων αποκλείεται μόνο στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του παρόντος
και πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς από τον φορέα που τα κατέχει.»
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση α` Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
1. Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α` της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3448/2006
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 αυτού του νόμου δεν εφαρμόζονται σε έγγραφα,
πληροφορίες και δεδομένα:
α) η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή των
οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις.»
2. Στην περίπτωση γ` της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3448/2006, οι υποπεριπτώσεις αα` και
ββ` αντικαθίστανται ως εξής:
«ί) την εθνική ασφάλεια, άμυνα, δημόσια τάξη, εξωτερική πολιτική ή ασφάλεια
πληροφοριακών συστημάτων,
ii) το φορολογικό απόρρητο και το στατιστικό απόρρητο
iii) το εμπορικό, βιομηχανικό, επιχειρηματικό, επαγγελματικό ή εταιρικό απόρρητο,
iv) την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από κλοπή, λεηλασία, βανδαλισμό,
λαθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία, και γενικά την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και
ακινήτων μνημείων και χώρων που προστατεύονται βάσει του ν. 3028/2002.»
3. Μετά την περίπτωση γ` της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3448/2006 προστίθενται
περιπτώσεις γα` έως γγ` ως εξής:
«γα) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα για την πρόσβαση στα οποία απαιτείται από
ειδικές διατάξεις η απόδειξη ειδικού εννόμου συμφέροντος από τους πολίτες ή τις
επιχειρήσεις,
γβ) σε τμήματα εγγράφων, σε πληροφορίες και δεδομένα που περιέχουν μόνο λογότυπα,
εμβλήματα και σήματα,
γγ) σε έγγραφα, τμήματα εγγράφων, πληροφορίες και δεδομένα στα οποία είτε η πρόσβαση
απαγορεύεται ή περιορίζεται για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
είτε στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση, η περαιτέρω χρήση τους όμως είναι ασυμβίβαστη
βάσει νόμου με τη νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3448/2006 η περίπτωση ε` αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) που ευρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται καθιερωμένοι φορείς για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της
έρευνας, σχολείων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με την εξαίρεση βιβλιοθηκών
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που
ευρίσκονται στην κατοχή πολιτιστικών ιδρυμάτων, εκτός βιβλιοθηκών, μουσείων και
αρχείων.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ανοικτή διάθεση, περαιτέρω χρήση και εν γένει επεξεργασία εγγράφων πληροφοριών
και δεδομένων γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία
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του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, Α`50),
όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.»
Άρθρο 4
Ορισμοί
(άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
1. Η αριθμημένη περίπτωση 1 του άρθρου 4 του ν. 3448/ 2006 τροποποιείται ως εξής:
«Φορείς του δημόσιου τομέα, οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι
ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., οι
κατά την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου οργανισμοί δημόσιου δικαίου και οι ενώσεις που
σχηματίζονται από μία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από
τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου.»
2. Η αριθμημένη περίπτωση 3 του άρθρου 4 του ν. 3448/2006 τροποποιείται ως εξής:
«Έγγραφο», κάθε έγγραφο, τμήμα εγγράφου, πληροφορία ή δεδομένο που εκδίδεται ή έχει
ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
τους, και ιδίως μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις των
διοικητικών αρχών, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από το μέσο
αποτύπωσης που χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική
μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή). Ως «έγγραφα», για την εφαρμογή των
διατάξεων αυτού του νόμου λογίζονται και τα ιδιωτικά έγγραφα που βρίσκονται σε αρχεία
(φακέλους) φορέων του δημόσιου τομέα και χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για τον
καθορισμό της διοικητικής τους δράσης.»
3. Στο άρθρο 4 του ν. 3448/2006 προστίθενται αριθμημένες περιπτώσεις 5 έως 8 ως εξής:
«5. «Εγγραφο, πληροφορία ή δεδομένα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο», το ψηφιακό
έγγραφο, η πληροφορία ή τα δεδομένα που είναι διαρθρωμένα κατά τρόπο ώστε οι
εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν
συγκεκριμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής τους δομής.
6. «Ανοικτό μορφότυπο», ένα μορφότυπο το οποίο δεν εξαρτάται από πλατφόρμα και
διατίθεται στο κοινό χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό που να παρεμποδίζει την περαιτέρω
χρήση των πληροφοριών, εγγράφων ή δεδομένων.
7. «Ανοικτό επίσημο πρότυπο», ένα πρότυπο που έχει καθορισθεί σε γραπτή μορφή και το
οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις προδιαγραφές για τις απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο
διασφάλισης της διαλειτουργικότητας του λογισμικού.
8. «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», τα δεδομένα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
περίπτωση α` του ν. 2472/ 1997.».
Άρθρο 5
Απορριπτικές αποφάσεις
(άρθρο 1 παρ. 4 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
1. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 3448/ 2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, οι φορείς του δημόσιου τομέα ανακοινώνουν στον
αιτούντα τους λόγους απόρριψης βάσει των σχετικών διατάξεων. Αν η απορριπτική απόφαση
βασίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β`, ο φορέας του δημόσιου τομέα
συμπεριλαμβάνει αναφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι
γνωστός, ή, εναλλακτικά, στον αδειδότη από τον οποίο ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει
λάβει το σχετικό υλικό. Βιβλιοθήκες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και βιβλιοθήκες
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Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μουσεία και αρχεία δεν απαιτείται να περιλαμβάνουν
τέτοια αναφορά.
4. Κατά της απορριπτικής απόφασης του οικείου φορέα επιτρέπεται η άσκηση διοικητικής
προσφυγής ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος κρίνει κατά νόμο
και κατ` ουσία. Η προσφυγή αυτή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης στον αιτούντα.
5. Οι αποφάσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδονται κατά την
παράγραφο 4, υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον
του κατά τόπον αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α` 268) προστίθεται περίπτωση ιστ` ως εξής:
«ιστ) την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3448/ 2006 για την ανοικτή διάθεση και
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα.»
Άρθρο 6
Διαθέσιμοι μορφότυποι
(άρθρο 1 παρ. 5 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3448/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«Διαθέσιμοι Μορφότυποι
1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαθέτουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα
τους σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν, σε
ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, από σταθερό σημείο απόθεσης, μαζί με τα
μεταδεδομένα τους στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr ή την ιστοσελίδα του φορέα. Σε
περίπτωση διάθεσης στην
ιστοσελίδα του φορέα, πρέπει να είναι προσβάσιμα μέσω υπερσυνδέσμων ή με άλλο τρόπο
στο δικτυακό τόπο www.data.gov.gr. Τόσο ο μορφότυπος όσο και τα μεταδεδομένα πρέπει,
στο μέτρο του δυνατού, να συμμορφώνονται με ανοικτά, επίσημα πρότυπα. Εφόσον είναι
δυνατόν τα σύνολα δεδομένων καθίστανται προσβάσιμα μέσω διασυνδέσεων
προγραμματισμού εφαρμογών.
2. Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει τους φορείς του δημόσιου τομέα να εκδίδουν ή να
προσαρμόζουν έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα ή να διαθέτουν αποσπάσματα από
αυτά σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη
προσπάθεια. Οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν υποχρεούνται να συνεχίσουν την παραγωγή
και αποθήκευση συγκεκριμένου τύπου εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων αποκλειστικά
για το σκοπό της περαιτέρω χρήσης τους από τρίτους. Στην περίπτωση διακοπής της
παραγωγής και αποθήκευσης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, προηγείται δημόσια
ανακοίνωση πριν από τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.»
Άρθρο 7
Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων
(άρθρο 1 παρ. 8 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3448/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επιτρέπουν την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που εκδίδουν ή κατέχουν και διαχειρίζονται ή, κατ`
εξαίρεση, επιβάλλουν αιτιολογημένα όρους μέσω αδειοδότησης, ή με άλλους τρόπους,
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης αναφοράς της πηγής, της ρήτρας για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων, της επιβολής τελών και της δήλωσης αποποίησης ευθύνης του
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φορέα. Οι όροι που επιβάλλονται δεν μπορεί να οδηγούν σε περιορισμό ή στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή
δεδομένων προβλέπονται άδειες, οι φορείς του δημόσιου τομέα εξασφαλίζουν, όπου τούτο
είναι δυνατόν, τη διάθεση ανοικτών αδειών που διατίθενται διαδικτυακό, παρέχουν
ευρύτερα δικαιώματα περαιτέρω χρήσης χωρίς τεχνολογικούς, οικονομικούς ή
γεωγραφικούς περιορισμούς και οι οποίες στηρίζονται σε μορφότυπους ανοικτών
δεδομένων. Οι άδειες αυτές είναι δυνατόν να προσαρμόζονται, προκειμένου να
αντιμετωπίζουν ειδικότερες περιπτώσεις αιτήσεων αδειοδότησης. Σε κάθε περίπτωση οι
άδειες θέτουν τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς στην περαιτέρω χρήση σύμφωνα με
την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας.»
Άρθρο 8
Αρχές που διέπουν τη χρέωση
(άρθρο 1 παρ. 6 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Το άρθρο 8 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8 Αρχές που διέπουν τη χρέωση
1. Εφόσον χρεώνονται τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή
δεδομένων, τα εν λόγω τέλη περιορίζονται στο οριακό κόστος για την αναπαραγωγή, την
παροχή και τη διάδοση τους.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα:
α) στους φορείς του δημόσιου τομέα για τους οποίους προβλέπονται έσοδα για την κάλυψη
ενός ουσιώδους μέρους του κόστους εκτέλεσης της δημόσιας αποστολής τους
β) κατ` εξαίρεση, στα έγγραφα, πληροφορίες ή δεδομένα για τα οποία ο οικείος φορέας του
δημόσιου τομέα παράγει έσοδα για την κάλυψη ενός ουσιώδους μέρους του κόστους
συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης τους σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις
γ) σε βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, μουσεία και αρχεία.
3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α` και β`, οι φορείς του
οικείου δημόσιου τομέα υπολογίζουν τα συνολικά τέλη σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή
και επαληθεύσιμα κριτήρια. Τα συνολικά έσοδα των φορέων αυτών από την παροχή και την
άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων εντός της
εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής,
αναπαραγωγής και διάδοσης τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της
επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της
αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται
στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα.
4. Όταν οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ`
επιβάλλουν τέλη, τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των
εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν
υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης και συντήρησης
τους και το κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης
απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη
διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που
εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα.»
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Άρθρο 9
Διαφάνεια
(άρθρο 1 παρ. 7 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Το άρθρο 9 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 9 Διαφάνεια
1. Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων που ευρίσκονται
στην κατοχή φορέων του δημοσίου τομέα, τυχόν ισχύοντες όροι και το συνολικό ύψος των
τελών αυτών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η βάση υπολογισμού τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 8, καθορίζονται εκ των προτέρων και δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά
μέσα στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 δημοσιεύονται
με ηλεκτρονικά μέσα, στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
φορέα.
3. Οι φορείς του δημοσίου τομέα μεριμνούν ώστε οι αιτούντες έγγραφα, πληροφορίες ή
δεδομένα για περαιτέρω χρήση, να ενημερώνονται σχετικά με τις διοικητικές προσφυγές και
τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκήσουν.»
Άρθρο 10
Πρακτικές ρυθμίσεις
(άρθρο 1 παρ. 9 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Το άρθρο 10 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 10 Πρακτικές Ρυθμίσεις
1. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τηρείται
«Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό
τόπο www.data.gov.gr. Στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» αναρτώνται τα
σύνολα των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δημοσίου που είναι διαθέσιμα σε
ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ταξινομημένα σε «Διαρθρωμένα Σύνολα
Δεδομένων» (datasets) ή σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους των φορέων, όπου αυτά
τηρούνται. Στις περιπτώσεις που τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα δεν είναι
διαθέσιμα σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ή όταν ο φορέας διαθέτει τα δεδομένα
με όρους ή άδειες, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος, στο «Μητρώο Ανοικτών
Δεδομένων του Δημοσίου» γίνεται σχετική καταχώριση.
2. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορίες, προς το σκοπό ανοικτής τους
διάθεσης.
3. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της προηγούμενης παραγράφου κάθε φορέας
εκδίδει απόφαση, στην οποία περιγράφονται: α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων που κατέχει ο φορέας, β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων
που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της
ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας, γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με
τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος, δ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που
υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος
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και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση. Η απόφαση αναρτάται στο
διαδικτυακό τόπο του «Προγράμματος Διαύγεια» κατά το ν. 3861/2010, στο διαδικτυακό
τόπο www.data. gov.gr. και στην ιστοσελίδα του φορέα και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επικαιροποιούν τα σύνολα εγγράφων πληροφοριών και
δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους αμελλητί, μόλις επέλθει ορισμένη μεταβολή, και σε
κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση. Η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3
επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία.
6. Για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την
παράγραφο 2, την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανοικτής διάθεσης
των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, καθώς και την
επικοινωνία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης αρμόδιες είναι οι ομάδες διοίκησης έργου του «Προγράμματος Διαύγεια», οι
οποίες συγκροτήθηκαν δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3861/2010 (Α` 112). Οι φορείς
του δημοσίου τομέα μπορούν να ενισχύσουν τις ομάδες του προηγούμενου εδαφίου με
επιπλέον προσωπικό, ειδικά για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.»
Άρθρο 11
Αποκλειστικές ρυθμίσεις
(άρθρο 1 παρ. 10 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3448/2006 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρμογή στην ψηφιοποίηση των πολιτιστικών πόρων.»
2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3448/2006 προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2Α. Στις περιπτώσεις που ένα αποκλειστικό δικαίωμα αφορά την ψηφιοποίηση
πολιτιστικών πόρων, η περίοδος αποκλειστικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10)
έτη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οικείες συμβάσεις. Εφόσον η περίοδος αυτή
υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, η διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώματος υπόκειται σε
επανεξέταση κατά το ενδέκατο έτος και, τουλάχιστον, κάθε επτά (7) έτη, εν συνεχεία.
Οι συμφωνίες περί παροχής αποκλειστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο, τηρούν την αρχή της διαφάνειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
2251/1994 (Α` 191), και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην
ιστοσελίδα του φορέα.
Σε περίπτωση αποκλειστικού δικαιώματος αναφερομένου στο πρώτο εδάφιο, σχετικά με
την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, παρέχεται στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα
τουλάχιστον ένα δωρεάν αντίγραφο των ψηφιοποιημένων πολιτιστικών πόρων ως μέρος της
εν λόγω συμφωνίας. Το αντίγραφο αυτό διατίθεται για περαιτέρω χρήση στο τέλος της
περιόδου αποκλειστικότητας.»
3. Στο άρθρο 12 του ν. 3448/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι αποκλειστικές συμφωνίες οι οποίες υφίστανται
στις 17 Ιουλίου 2013 και οι οποίες δεν εμπίπτουν σε εξαίρεση σύμφωνα με τις παραγράφους
2 και 2Α, παύουν να ισχύουν στο τέλος της σύμβασης ή, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο
στις 18 Ιουλίου 2043.»
Άρθρο 12
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Μετά το άρθρο 12 του ν. 3448/2006 προστίθενται άρθρα 12Α έως 12Γ ως εξής:
«Άρθρο 12Α
Ετήσιος διαγωνισμός αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων
1. Καθιερώνεται ετήσιος διαγωνισμός για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων που
διαθέτουν οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η
ανάπτυξη εφαρμογών για την αποδοτική αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων, τη βελτίωση
της απόδοσης του δημόσιου τομέα, την ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας, της διαφάνειας
και της επιχειρηματικότητας. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι του διαγωνισμού, η συγκρότηση της
επιτροπής αξιολόγησης από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, ο χρόνος
διεξαγωγής, η αποδοχή και διάθεση χορηγιών για τους σκοπούς του διαγωνισμού, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορούν να
καθορίζονται χρηματικά έπαθλα για τους νικητές του διαγωνισμού.
Άρθρο 12Β Καθιέρωση Βραβείων Αριστείας για δημόσιους φορείς
1. Καθιερώνονται ετήσια βραβεία σε όσους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 έχουν
εφαρμόσει αποτελεσματικές, καινοτόμες και πρωτοπόρες διαδικασίες ανοικτής διάθεσης
και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης καθορίζονται οι διαδικασίες και οι όροι του διαγωνισμού, η συγκρότηση της
επιτροπής αξιολόγησης από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής με εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση σε συναφές αντικείμενο, ο χρόνος
διεξαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 12Γ
Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων
1. Εντός των δύο πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους ο Υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής
ετήσια έκθεση σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Πριν την
υποβολή της κατά το προηγούμενο εδάφιο, η έκθεση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για
διάστημα δεκαπέντε τουλάχιστον ημερών.
2. Η έκθεση της παραγράφου 1 συζητείται σε κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και των Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
θεσμών και Διαφάνειας και Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.
3. Η έκθεση της παραγράφου 1 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο διαδικτυακό τόπο
www.data.gov.gr.»
Αρθρο :13
Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
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Το άρθρο 13 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα, καθώς και ζητήματα τεχνικού ή
λεπτομερειακού χαρακτήρα ή διαδικαστικά ζητήματα για την εφαρμογή της αρχής της
ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του
δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 11 του παρόντος νόμου. Με όμοια απόφαση
μπορεί να εξειδικεύονται τα κριτήρια των άρθρων 7 και 8 και να καταρτίζεται η Εθνική
Ανοικτή Άδεια και λοιπές προτυποποιημένες άδειες προς διευκόλυνση των δημόσιων
φορέων. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι κανόνες, τα πρότυπα, τα μέσα και οι προδιαγραφές
για τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.data.gov.gr και του Μητρώου Ανοικτών
Δεδομένων του Δημοσίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος νόμου.
2. Ο καθορισμός των όρων της παραγράφου 1 του άρθρου 7, καθώς και το ύψος των
επιβαλλόμενων τελών ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμοδίου
οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου ή της ανεξάρτητης αρχής. Οι αποφάσεις του
προηγούμενου εδαφίου κοινοποιούνται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3448/2006, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 του
άρθρου 5 του παρόντος νόμου, καθώς η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου,
καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς υποθέσεις. Σχετικές αιτήσεις ακύρωσης που έχουν ασκηθεί
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αλλά
δεν έχουν συζητηθεί, διαβιβάζονται στα κατά τόπους αρμόδια Διοικητικά Εφετεία με πράξεις
του Προέδρου του οικείου δικαστικού σχηματισμού.
2. Η αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των δημοσίων φορέων κατά την παρ. 2 του άρθρου
10 του ν. 3448/2006, όπως τροποποιείται με το άρθρο 10, γίνεται εντός τριών (3) μηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου
10 του ν. 3448/2006, όπως τροποποιείται με το άρθρο 10, γίνεται εντός τριών (3) μηνών από
την ολοκλήρωση της καταγραφής κατά την προηγούμενη παράγραφο.
4. Οι προθεσμίες των παραγράφων 2 και 3 ορίζονται σε δώδεκα (12) και έξι (6) μήνες
αντίστοιχα: α) για τις βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία και β) κάθε άλλη περίπτωση που
αφορά σε πολιτιστικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των
εποπτευόμενων από αυτό φορέων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να μεταβάλλονται οι προθεσμίες
των παραγράφων 2, 3 και 4.
6. Εφόσον η προθεσμία των παραγράφων 2, 3 και 4 παρέλθει άπρακτη, τα σύνολα εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου,
διατίθενται ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, με την επιφύλαξη των
διατάξεων για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
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7. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου η ετήσια έκθεση σχετικά με την ανοικτή διάθεση
και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, από τους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 4 του ν. 3448/ 2006 υποβάλλεται μέχρι τις 29.2.2016.».
9. Με την παρ. 9 του άρθρου 108 καταργείται η περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 160 του ν.
4389/2016 (Α’ 94), το οποί έχει ως εξής:
«Άρθρο 160
Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής
1. H Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής:
(ζ) Στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δράσεων:
αα. συνεργάζεται με τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις
Περιφέρειες για τη διαμόρφωση Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρχές των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνων με την ΕΨΣ, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Με την
ίδια διαδικασία καταρτίζεται ο Ετήσιος Προγραμματισμός Προσκλήσεων των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ο οποίος επικαιροποιείται όποτε απαιτείται.
ββ. προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης, εντός ενός μηνός από τη
παραλαβή τους, ως προς την συμβατότητά τους με την ΕΨΣ, πριν την κατάθεσή τους στην
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Με την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας τα τεχνικά δελτία
των φορέων πρότασης θεωρούνται εγκεκριμένα από τη ΓΓΨΠ,
γγ. γνωμοδοτεί ως προς την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού με την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων για την
ψηφιακή ανάπτυξη,
δδ. συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020,
στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», και στις Επιτροπές Παρακολούθησης
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.».
10. Με την παρ. 10 του άρθρου 108 καταργούνται τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 4591/2019 (Α’
19), τα οποία έχουν ως εξής:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο
(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της
Οδηγίας 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου
2016 (Ε.Ε. L 327), για την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές
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συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, για να καταστούν περισσότερο προσβάσιμοι
στους χρήστες και ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 1 παρ. 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας
2016/2102/Ε.Ε.)
1. Με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους θεσπίζονται οι κανόνες, οι όροι, οι προϋποθέσεις
και οι απαιτήσεις για την κατασκευή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία των ιστότοπων και
των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί
ορίζονται στο άρθρο 3, που εξασφαλίζουν ότι οι ιστότοποι, ανεξάρτητα από τη συσκευή που
χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε αυτούς, και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές, τις
οποίες χρησιμοποιούν για την παροχή των υπηρεσιών τους, πληρούν τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας του άρθρου 4 και είναι περισσότερο προσβάσιμοι στους χρήστες και ιδίως
στα άτομα με αναπηρίες.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος:
α) οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών
φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους που
εκπληρώνουν αποστολή ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας,
β) οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των μη κυβερνητικών οργανώσεων
(Μ.Κ.Ο.) που δεν παρέχουν υπηρεσίες βασικές για το κοινό ή υπηρεσίες που εξειδικεύονται
στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες ή προορίζονται για τα άτομα αυτά.
3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στο περιεχόμενο των ιστότοπων και των
εφαρμογών για φορητές συσκευές που ακολουθεί:
α) μορφότυποι αρχείων γραφείου που δημοσιεύθηκαν πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2018,
εκτός αν το περιεχόμενο αυτό είναι αναγκαίο για τις ενεργές διοικητικές διαδικασίες των
αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τον οικείο οργανισμό του δημόσιου τομέα,
β) προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου (prerecorded time based media) που
δημοσιεύθηκαν πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2020,
γ) μέσα με διάσταση χρόνου σε ζωντανή μετάδοση (live timebased media),
δ) επιγραμμικοί χάρτες (online maps) και υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται
αναγκαίες πληροφορίες με προσβάσιμο ψηφιακό τρόπο για χάρτες που προορίζονται για
χρήσεις πλοήγησης,
ε) περιεχόμενο τρίτων που ούτε χρηματοδοτείται ούτε επιχορηγείται ούτε αναπτύσσεται
από τον οικείο οργανισμό του δημόσιου τομέα ούτε είναι υπό τον έλεγχό του,
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στ) αναπαραγωγές αντικειμένων συλλογών κληρονομιάς που δεν μπορεί να γίνουν πλήρως
προσβάσιμα, λόγω είτε:
αα. της ασυμβατότητας των απαιτήσεων προσβασιμότητας είτε με τη συντήρηση του
οικείου αντικειμένου είτε με την αυθεντικότητα της αναπαραγωγής,
ββ. της μη διαθεσιμότητας αυτοματοποιημένων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων που θα
μπορούσαν εύκολα να εξάγουν το κείμενο χειρογράφων ή άλλων αντικειμένων συλλογών
κληρονομιάς και να το μετατρέψουν σε μορφή περιεχομένου συμβατή με τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας,
ζ) το περιεχόμενο εξωδικτύων (extranets) και ενδοδικτύων (intranets), δηλαδή ιστότοπων
αποκλειστικά διαθέσιμων σε μια κλειστή ομάδα ατόμων και όχι στο ευρύ κοινό, περιεχόμενο
το οποίο δημοσιεύθηκε πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019, εωσότου οι συγκεκριμένοι
ιστότοποι υποστούν ουσιαστική αναθεώρηση,
η) το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που
χαρακτηρίζονται ως αρχεία (archived), υπό την έννοια ότι αυτά περιέχουν αποκλειστικά
περιεχόμενο που ούτε είναι αναγκαίο για ενεργές διοικητικές διαδικασίες ούτε
επικαιροποιείται ούτε είναι πλέον ενεργό μετά την 23η Σεπτεμβρίου 2019. Η αμιγώς τεχνική
συντήρηση δεν θεωρείται επικαιροποίηση του περιεχομένου του ιστότοπου ή της
εφαρμογής για φορητές συσκευές.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία
εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.),
μπορεί να εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος Μέρους ιστότοποι και εφαρμογές
για φορητές συσκευές σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθμών, πλην του
περιεχομένου που σχετίζεται με βασικές επιγραμμικές (on line) διοικητικές λειτουργίες, και
με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία.
Άρθρο 3
Ορισμοί
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
Για την εφαρμογή του παρόντος Μέρους ισχύουν οι εξής ορισμοί:
1. «Οργανισμός του δημόσιου τομέα»: το κράτος, κατά την έννοια της περίπτωσης στ` της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143), οι περιφερειακές ή οι τοπικές αρχές (Ο.Τ.Α.
πρώτου και δεύτερου βαθμού), οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου της περίπτωσης 4 της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α` 147), ή οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις
αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, εφόσον οι
ενώσεις αυτές έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού
συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα.
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2. «Εφαρμογές για φορητές συσκευές»: το λογισμικό εφαρμογών που σχεδιάζεται και
αναπτύσσεται από οργανισμούς του δημόσιου τομέα ή για λογαριασμό τους για χρήση, από
το ευρύ κοινό, υπαλλήλους και εργαζομένους στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, σε
φορητές συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες. Οι εφαρμογές για φορητές
συσκευές δεν περιλαμβάνουν το λογισμικό που ελέγχει τις εν λόγω συσκευές (λειτουργικά
συστήματα για φορητές συσκευές) ή το ίδιο το λογισμικό.
3. «Πρότυπο»: το πρότυπο, σύμφωνα με το σημείο 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (Ε.Ε.)
αριθμ. 1025/2012 (E.E.L 316).
4. «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: το ευρωπαϊκό πρότυπο σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 1)
στοιχείο β) του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθμ. 1025/2012.
5. «Εναρμονισμένο πρότυπο»: το εναρμονισμένο πρότυπο, σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο
1) στοιχείο γ` του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθμ. 1025/2012.
6. «Μέσα με διάσταση χρόνου» (time-based media): τα μέσα μίας από τις εξής μορφές:
αποκλειστικά ήχου, αποκλειστικά βίντεο, ήχου και βίντεο, συνδυασμό ήχου ή και βίντεο με
διαδραστικότητα.
7. «Αντικείμενα πολιτιστικών συλλογών»: τα αγαθά που μπορεί να ανήκουν στο Δημόσιο ή
σε ιδιώτη, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό, καλλιτεχνικό, αρχαιολογικό, αισθητικό,
επιστημονικό ή τεχνικό ενδιαφέρον και αποτελούν μέρος συλλογών που συντηρούνται από
πολιτιστικά ιδρύματα, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία.
8. «Δεδομένα μέτρησης»: τα ποσοτικά αποτελέσματα της δραστηριότητας παρακολούθησης
που διενεργείται, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα των ιστότοπων και των
εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα με τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας του άρθρου 4. Καλύπτουν τόσο ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με το
δείγμα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές που ελέγχονται (όπως, ιδίως,
αριθμός ιστότοπων και εφαρμογών δυνητικά με τον αριθμό επισκεπτών και χρηστών τους)
και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο προσβασιμότητας.
9. «Άτομα με αναπηρίες» (Α.μεΑ.): τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές,
διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες, σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια,
ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, μπορεί να
παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία
σε ίση βάση με τους άλλους (άρθρο 60 παρ. 1 του ν. 4488/2017, Α` 137, και άρθρο 1 της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Α.μεΑ. που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 4074/2012, Α` 88).
10. «Προσβασιμότητα»: οι αρχές και οι τεχνικές που πρέπει να τηρούνται κατά το
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επικαιροποίηαη ιστότοπων
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και εφαρμογών για φορητές συσκευές, προκειμένου να καθίστανται προσβάσιμοι στους
χρήστες, ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 4
Απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές
συσκευές (άρθρο 4 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
1. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, λειτουργούν και
συντηρούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές, τηρώντας τις αρχές της
προσβασιμότητας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι επιμέρους αρχές της αντιληπτικότητας,
της χρηστικότητας, της κατανοησιμότητας και της στιβαρότητας.
2. Οι επιμέρους αρχές της προσβασιμότητας έχουν την ακόλουθη έννοια:
α) αντιληπτικότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και τα συστατικά στοιχεία της
διεπαφής με τον χρήστη παρουσιάζονται στους χρήστες με τρόπους που αυτοί μπορούν να
αντιληφθούν,
β) χρηστικότητα, που σημαίνει ότι τα συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον χρήστη και η
πλοήγηση είναι εύχρηστα,
γ) κατανοησιμότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής με τον
χρήστη είναι κατανοητές,
δ) στιβαρότητα, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο είναι αρκετά στιβαρό, ώστε να
ερμηνεύεται αξιόπιστα από ευρύ φάσμα πρακτόρων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και
υποστηρικτικών τεχνολογιών.
Άρθρο 5
Δυσανάλογη επιβάρυνση
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
1. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα μπορεί να απέχουν από τη συμμόρφωση στις
απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4, αν η εφαρμογή των τελευταίων συνεπάγεται
δυσανάλογη επιβάρυνση για αυτούς.
2. Για να εκτιμηθεί ο βαθμός, στον οποίο η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα
λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:
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α) το μέγεθος, τους πόρους και τον χαρακτήρα του οργανισμού του δημόσιου τομέα,
β) το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τον σχετικό οργανισμό του δημόσιου τομέα σε
σχέση με τα εκτιμώμενα οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη τη
συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου ιστότοπου ή της εφαρμογής για
φορητές συσκευές.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα διενεργούν την
αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση του βαθμού, στον οποίο η συμμόρφωση στις απαιτήσεις
προσβασιμότητας του άρθρου 4 συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση.
4. Όταν ένας οργανισμός του δημόσιου τομέα κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την
παράγραφο 1 παρέκκλισης για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο ή εφαρμογή για φορητές
συσκευές, μετά τη διενέργεια της εκτίμησης και αξιολόγησης της παραγράφου 2,
διευκρινίζει, με ειδική αιτιολογία, στη δήλωση προσβασιμότητας του άρθρου 7 τα μέρη των
απαιτήσεων προσβασιμότητας, με τα οποία δεν ήταν δυνατή η συμμόρφωση και παρέχει
τυχόν προσβάσιμες εναλλακτικές επιλογές.
Άρθρο 6
Τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
1. Το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που
συμμορφώνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα ή στα μέρη τους και στα στοιχεία αναφοράς
που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 1025/2012, θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις
απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4 των εν λόγω προτύπων ή των μερών τους.
2. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων της
παραγράφου 1, το περιεχόμενο των εφαρμογών για φορητές συσκευές που συμμορφώνεται
στις τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις απαιτήσεις
προσβασιμότητας του άρθρου 4, τις οποίες καλύπτουν οι τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη
τους, εφόσον ανταποκρίνεται και είναι σύμφωνο προς τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές
που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου της
παραγράφου 1, το περιεχόμενο των ιστότοπων που πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού
προτύπου ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή μέρη τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις
απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4, και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές
απαιτήσεις ή των μερών τους. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς του
εναρμονισμένου προτύπου της παραγράφου 1, ελλείψει των τεχνικών προδιαγραφών της
παραγράφου 2, το περιεχόμενο των ιστότοπων που πληροί τις οικείες απαιτήσεις του
ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015- 04) ή των μερών τους θεωρείται ότι
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συμμορφώνεται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 και που
καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις ή τα μέρη τους.
4. Εφόσον έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχεία
αναφοράς που παραπέμπουν σε μια πιο πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ
301 549 V1.1.2 (2015-04) ή σε ευρωπαϊκό πρότυπο που το αντικαθιστά, εφαρμόζεται η πιο
πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού, ή το πρότυπο που το αντικαθιστά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 7
Μορφή και περιεχόμενο της δήλωσης προσβασιμότητας
(άρθρο 7 παρ. 1 εδάφια πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο και παρ. 2 της Οδηγίας
2016/2102/Ε.Ε.)
1. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα παρέχουν και επικαιροποιούν χωρίς καθυστέρηση,
μόλις επέλθει ουσιώδης μεταβολή και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση, λεπτομερή,
περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας για τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των
εφαρμογών τους για φορητές συσκευές στις διατάξεις του παρόντος Μέρους.
2. Για τους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα, η δήλωση προσβασιμότητας
παρέχεται σε προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης προσβασιμότητας
της παραγράφου 4, και αναρτάται στον ιστότοπο του οικείου φορέα.
3. Για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές, η δήλωση προσβασιμότητας παρέχεται σε
προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και το υπόδειγμα δήλωσης της
παραγράφου 5, και είναι διαθέσιμη στον ιστό-τοπο του οργανισμού του δημόσιου τομέα, ο
οποίος ανέπτυξε την οικεία εφαρμογή για φορητές συσκευές, ή διατίθεται ταυτόχρονα με
άλλα πληροφοριακά στοιχεία κατά την τηλεφόρτωση της εφαρμογής.
4. Η δήλωση προσβασιμότητας περιλαμβάνει τα εξής: α) εξήγηση σχετικά με τα εν λόγω
τμήματα του περιεχομένου που δεν είναι προσβάσιμα και τους λόγους για την απουσία
προσβασιμότητας και, ενδεχομένως, προσβάσιμες εναλλακτικές δυνατότητες που
παρέχονται,
β) περιγραφή και σύνδεσμο προς τον μηχανισμό διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής
παρατηρήσεων, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο να ενημερώνει τον
οργανισμό του δημόσιου τομέα για τυχόν αδυναμία του ιστοτόπου του ή των εφαρμογών
του για φορητές συσκευές να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του
άρθρου 4 και να ζητεί τις πληροφορίες που ελλείπουν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 2 και του άρθρου 5,
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γ) ενημέρωση για τη δυνατότητα επικοινωνίας από κάθε ενδιαφερόμενο με θεσμικούς
φορείς, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην
ενημέρωση ή στα αιτήματα του άρθρου 10.
5. Η δήλωση προσβασιμότητας διαμορφώνεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που
καθορίζονται από εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον έχουν εκδοθεί.

Άρθρο 8
Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών
1. Στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης τηρείται «Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών» (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.).
2. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές
οργανισμών του δημόσιου τομέα που συμμορφώνονται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας
των άρθρων 4 και 6. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ. ΕΦ. τηρούνται και οι ισχύουσες και επικαιροποιημένες,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7, δηλώσεις προσβασιμότητας των οικείων
φορέων. Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου
τομέα εντάσσονται στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ. Με όμοια απόφαση γίνεται η διαγραφή
από το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές οργανισμών του
δημόσιου τομέα, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.
3. Ύστερα από αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας
Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
παρέχουν στοιχεία απαραίτητα για την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 2.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ.,
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., η μορφή και η
διαδικασία χορήγησης της γνωμοδότησης της παραγράφου 2 από την Ε.Σ.Α.μεΑ., τα όργανα
διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης, οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις και
προδιαγραφές της, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέμα σχετικό με την εφαρμογή του
ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.
5. Με απόφαση του οργάνου διοίκησης του οργανισμού του δημόσιου τομέα, η οποία
κοινοποιείται στα Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ορίζεται ένας (1) υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής για
την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη του οργανισμού ως προς την
εφαρμογή του παρόντος, καθώς και για τη συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες
των Υπουργείων της παρούσας παραγράφου.
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Άρθρο 9
Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων
Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αναρτούν στον ιστότοπο τους πλήρη στοιχεία για την
κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές
στις διατάξεις του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 10
Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών
(άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο πέμπτο και άρθρο 9 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
1. Κάθε ενδιαφερόμενος, μέσω του μηχανισμού της περίπτωσης β` της παραγράφου 4 του
άρθρου 7, έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την
κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές
οργανισμών του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, ή αίτηση
για πληροφορίες που ελλείπουν, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 και το άρθρο
5.
2. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αποφαίνονται για τα αιτήματα της παραγράφου 1
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση
υποβάλλεται σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή τη διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5)
ημέρες στον αρμόδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία αρχίζει από την περιέλευση
της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία.
3. Αν η αίτηση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 2
προθεσμία, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία, το
αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες, γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα
τους λόγους της καθυστέρησης και κάθε χρήσιμη πληροφορία.
4. Οι αιτήσεις της παραγράφου 1 και οι αποφάσεις της παραγράφου 2 κοινοποιούνται χωρίς
καθυστέρηση, με μέριμνα των οργανισμών του δημόσιου τομέα, στη Γενική Διεύθυνση
Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
5. Ειδικά για ζητήματα δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, εφαρμόζονται και οι
διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4488/2017 περί του Πλαισίου Προαγωγής για την εφαρμογή
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.
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Άρθρο 11
Επιμόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση του κοινού
(άρθρο 7 παρ. 4 και 5 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
1. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα μεριμνούν για την κατάρτιση και την επιμόρφωση του
προσωπικού τους σε θέματα προσβασιμότητας των δικτυακών τόπων και των εφαρμογών
για φορητές συσκευές. Η εκπόνηση, η διαχείριση και ο συντονισμός προγραμμάτων
κατάρτισης και επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται από το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ.,
ύστερα από σχετικό αίτημα οργανισμού του δημόσιου τομέα. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της
Ε.Σ.Α.μεΑ., καθορίζονται το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης,
οι προϋποθέσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα
προγράμματα αυτά.
2. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, τους υπαλλήλους και τους εργαζομένους τους, καθώς και το κοινό,
σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4, τα οφέλη για τους χρήστες και
τους ιδιοκτήτες ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, καθώς και για τη
δυνατότητα υποβολής αναφορών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις διατάξεις του
παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 12
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
(άρθρο 7 παρ. 3 και άρθρο 8 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
1. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης
των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου
τομέα στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4.
2. α) Η μεθοδολογία παρακολούθησης είναι διαφανής, συγκρίσιμη και εύχρηστη, διατίθεται
και αναπαράγεται επί τη βάσει των κανόνων του ανοιχτού λογισμικού, καθώς και των
ανοιχτών προτύπων και μορφότυπων.
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β) Σε κάθε περίπτωση, τηρείται η μεθοδολογία παρακολούθησης που καθορίζει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις.
3. Μέχρι τον καθορισμό της μεθοδολογίας παρακολούθησης με εκτελεστικές πράξεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μεθοδολογία αυτή μπορεί να λαμβάνει υπόψη εκθέσεις
εμπειρογνωμόνων και περιλαμβάνει:
α) την περιοδικότητα της παρακολούθησης, καθώς και τη δειγματοληψία των ιστότοπων και
των εφαρμογών για φορητές συσκευές που υπόκεινται σε παρακολούθηση,
β) σε επίπεδο ιστότοπου, τη δειγματοληψία των ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους,
γ) σε επίπεδο εφαρμογών για φορητές συσκευές, το προς εξέταση περιεχόμενο,
λαμβανομένων υπόψη της στιγμής της αρχικής θέσης σε λειτουργία της εφαρμογής και των
μεταγενέστερων λειτουργικών ενημερώσεων,
δ) την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς η
συμμόρφωση ή η παράλειψη συμμόρφωσης στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου
4, με άμεση παραπομπή, κατά περίπτωση, στις σχετικές περιγραφές του εναρμονισμένου
προτύπου ή, ελλείψει αυτού, στις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 2 του άρθρου 6
ή στο ευρωπαϊκό πρότυπο της παραγράφου 3 του άρθρου 6,
ε) σε περίπτωση εντοπισμού αδυναμιών συμμόρφωσης των οργανισμών του δημόσιου
τομέα, μηχανισμό για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση
στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4, σε μορφή που να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα για τη διόρθωση των αδυναμιών
αυτών,
στ) τις κατάλληλες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον απαιτούνται,
παραδειγμάτων και καθοδήγησης, για αυτόματες και χειροκίνητες δοκιμές και για δοκιμές
χρηστικότητας, σε συνδυασμό με τις παραμέτρους δειγματοληψίας, κατά τρόπο συμβατό με
την περιοδικότητα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων.
4. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνει την
εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας του άρθρου 4 σε τύπους ιστότοπων και
εφαρμογών για φορητές συσκευές, πέραν των προβλεπομένων από την παράγραφο 1 του
άρθρου 2, και ειδικότερα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οποίων η
λειτουργία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων που ισχύουν για την προσβασιμότητα.
5. Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2021 και στη συνέχεια ανά τριετία, το Υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υποβάλλει έκθεση προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της παραγράφου 1,
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των μετρήσεων. Για το περιεχόμενο της έκθεσης
εφαρμόζονται οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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6. Η πρώτη έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει, για τα μέτρα που θεσπίζονται
σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 9, 10 και 11, τα εξής:
α) διαδικασίες για τη δημοσιοποίηση εξελίξεων της πολιτικής για την προσβασιμότητα σε
ιστότοπους και σε εφαρμογές για φορητές συσκευές,
β) εμπειρίες και ευρήματα από την εφαρμογή των κανόνων για τη συμμόρφωση στις
απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4,
γ) πληροφορίες συναφείς με την κατάρτιση των υπαλλήλων και των εργαζομένων των
οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθώς και τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του
κοινού,
δ) πληροφορίες για την εφαρμογή της διαδικασίας υποβολής παρατηρήσεων και αναφορών,
όπως προβλέπεται από το άρθρο 10.
7. Το περιεχόμενο των εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο δεν περιλαμβάνει
απαραιτήτως τον κατάλογο των ιστότοπων, των εφαρμογών για φορητές συσκευές ή των
οργανισμών του δημόσιου τομέα που εξετάστηκαν, δημοσιοποιείται σε προσβάσιμη μορφή
στους ιστότοπους των Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων για τη
συμμόρφωση των οργανισμών του δημόσιου τομέα στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του
παρόντος. Πριν από την υποβολή της η έκθεση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης η έκθεση
αναρτάται στους ιστότοπους των Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η έκθεση συζητείται στις αρμόδιες Επιτροπές
της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις
(άρθρο 12 παρ. 3 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.)
Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος Μέρους ως εξής:
α) στους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί
πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2018 από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019,
β) στους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν υπάγονται στην
περίπτωση α` από τις 23 Σεπτεμβρίου 2020,
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γ) στις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα από τις 23
Ιουνίου 2021.
11. Με την παρ. 11 του άρθρου 108 καταργούνται τα άρθρα 48 έως 53 του ν. 4623/2019
(Α’ 134), τα οποία έχουν ως εξής:
«Άρθρο 48
Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση, Κέντρο Δεδομένων, Κυβερνητικό Νέφος και Κεντρική
Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου
1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι
αποκλειστικά υπεύθυνη για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας
(αυθεντικοποίηση) πολιτών και για την ενιαία Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού
Δημοσίου κατά την έννοια των άρθρων 6 και 31 του ν. 3979/2011 (Α` 138) διαδικτυακή πύλη
πρόσβασης πολιτών στο Δημόσιο. Αποτελεί τον μοναδικό αρμόδιο φορέα για τη διατομεακή
διαλειτουργικότητα και τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων των Φορέων του
Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.
3979/2011 (Α` 138) και τον μοναδικό αρμόδιο φορέα για την ταυτοποίηση πολιτών μεταξύ
των μητρώων των Φορέων αυτών αξιοποιώντας τα επιμέρους αναγνωριστικά, για τη
λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και την υλοποίηση όλων των σχετικών
δράσεων σε συνεργασία με τους ως άνω Φορείς. 2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί το Κέντρο Δεδομένων (Data Center) συνολικά
για τη Δημόσια Διοίκηση, με σκοπό την αποθήκευση δεδομένων και την φιλοξενία
πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα και του
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α` 138),
σχεδιάζοντας και λειτουργώντας παραγωγικά τις τεχνολογικές υποδομές και πληροφοριακά
συστήματα για τον σκοπό αυτό. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης δύναται να μισθώνει ή να προμηθεύεται υπολογιστικές υποδομές νέφους (Public
Cloud) για να επιτελέσει το σκοπό της λειτουργίας της.
3. α.«Οι κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) που αναπτύσσει, λειτουργεί
παραγωγικά και διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) αποτελούν την κεντρική Υπολογιστική Υποδομή του Δημοσίου, στην
οποία υποχρεωτικά πρέπει να εγκατασταθούν έως την 01.01.2022 όλες οι κεντρικές
ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν όλα τα
Υπουργεία, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ανεξάρτητες Αρχές και η Κ.Τ.Π. Α.Ε. και αφορούν σε συναλλαγές
με πολίτες, επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Οι υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) των ανωτέρω φορέων μεταφέρονται και περιέρχονται στην κυριότητα της ΓΓΠΣΔΔ για
το σκοπό αυτόν. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται στα
διαβαθμισμένα συστήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, του Υπουργείου Εξωτερικών του Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών. Επιπλέον, οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται στα
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συστήματα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συμφωνημένου
επιπέδου (Service Level Agreement - SLA) στους ανωτέρω φορείς. Με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και
πληροφοριακά συστήματα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.».
3.β. «Από τη δημοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η προμήθεια νέου εξοπλισμού
κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού από τους Φορείς
του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του
ν. 3979/2011 (Α` 138). Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται τα Υπουργεία Προστασίας του
Πολίτη και Εθνικής Αμύνης και οι εποπτευόμενοι φορείς τους, το Λιμενικό Σώμα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.».
γ. Κατ` εξαίρεση για λόγους επείγουσας αντιμετώπισης αναγκών και σε περίπτωση μη
διαθεσιμότητας υποδομής στο G-Cloud, δύναται να χορηγείται άδεια εξαίρεσης από την
απαγόρευση της ανωτέρω παραγράφου κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής
διακυβέρνησης. Εάν οι ως άνω Φορείς του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α` 138) αιτηθούν την χορήγηση
άδειας εξαίρεσης από την απαγόρευση της ανωτέρω παραγράφου, ο Υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης οφείλει να απαντήσει εντός 30 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της
αίτησης εξαίρεσης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που ορίζεται στο
προηγούμενο εδάφιο, τεκμαίρεται ότι έγινε δεκτή η αίτηση για την χορήγηση της άδειας
εξαίρεσης.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες
εφαρμογής και η αντιμετώπιση έργων που βρίσκονται στη διαγωνιστική διαδικασία και
εμπίπτουν στις προβλέψεις της παραγράφου 3β` του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των συναρμοδίων Υπουργών καθορίζονται οι
λεπτομέρειες για τη μεταφορά της διαχείρισης, των συμβολαίων συντήρησης υφιστάμενων
υπολογιστικών κέντρων σε φορείς του δημοσίου και των σχετικών πιστώσεων από τους
προϋπολογισμούς των Φορέων του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α` 138).
4. Δημιουργείται, συντηρείται και λειτουργεί παραγωγικά στη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του
Ελληνικού Δημοσίου (e-gov Portal), κατά την έννοια των άρθρων 6 και 31 του ν. 3979/2011
(Α` 138), για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες, τις
επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, στην οποία σταδιακά ενσωματώνονται το σύνολο των
πληροφοριών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα και του
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α` 138). Η
ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) πραγματοποιείται μέσω
μοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID), για την οποία δύναται να αξιοποιηθεί η χρήση
των διαπιστευτηρίων του υποδομή του TaxisNet, βάσει των αναφερομένων όπως
προβλέπεται στα άρθρα 31 και 32 του ν. 3979/2011 (Α` 138). Με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα, οι λεπτομέρειες συνολικής ή
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μερικής ενσωμάτωσης των αντίστοιχων πληροφοριών κάθε Φορέα, η υποχρέωση
επικαιροποίησης των ψηφιακών πληροφοριών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και οι
λεπτομέρειες που αφορούν τη μοναδική ηλεκτρονική ταυτοποίηση.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Άρθρο 49
Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού επικαιροποιεί και αντικαθιστά την Εθνική Ψηφιακή
Στρατηγική. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού εκδίδεται και δημοσιεύεται με απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και περιλαμβάνει τις βασικές αρχές, το πλαίσιο και
τις κατευθύνσεις για το ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και του
ιδιωτικού τομέα της οικονομίας καθορίζει τις ειδικότερες αρχές που διέπουν κάθε οριζόντια
ή τομεακή πρωτοβουλία προς τον σκοπό αυτό και ενσωματώνει την καταγραφή όλων των
σχετικών διαδικασιών και δράσεων με μετρήσιμους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα
ανά τρίμηνο. Είναι δεσμευτική για όλους τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, τους οποίους αφορά.
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού μπορεί να
αναπροσαρμόζεται κάθε πέντε χρόνια από την έκδοση της, με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 50
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Όπου στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 40 του ν. 3979/2011 (Α` 138) αναφέρεται ο Υπουργός
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είτε ο Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είτε ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είτε ο
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είτε ο Υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, εφεξής νοείται ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 51
Ενιαία Διοικητική Μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Στο άρθρο 34 του ν. 3979/2011 (Α` 138) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
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«8. Με μέριμνα του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, σε κάθε εποπτευόμενο φορέα που
παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, συνιστάται ενιαία διοικητική μονάδα
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης. Στη διοικητική μονάδα
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται όλες οι υφιστάμενες οργανικές μονάδες του φορέα
με αρμοδιότητες σχετικές με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την
απλούστευση των διαδικασιών και γενικότερα την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Βίβλου
Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Σε περίπτωση που οι ως άνω μονάδες υφίστανται στους
φορείς ως Γενικές Διευθύνσεις, αυτές εξακολουθούν να λειτουργούν στο επίπεδο αυτό,
ενσωματώνοντας τυχόν αρμοδιότητες των προηγούμενων εδαφίων που δεν έχουν.».

Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 35 του ν. 3979/2011 (Α` 138) αντικαθίστανται ως
εξής:
«Άρθρο 35
Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού
1. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγκροτείται Συντονιστική
Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού (εφεξής «Επιτροπή»).
2. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως Πρόεδρο και ως
μέλη: α) τον Συντονιστή Ψηφιακών Δράσεων που προβλέπεται στο άρθρο 36 του παρόντος,
β) τους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης των Υπουργείων του άρθρου 34 του παρόντος, γ) τους επικεφαλής φορέων
και οργανισμών του δημόσιου τομέα που έχουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της εθνικής
πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
3. Η Επιτροπή, αποτελεί το κεντρικό όργανο συντονισμού για την υποστήριξη της
υλοποίησης της εθνικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Επιτροπή
αναλαμβάνει την εξασφάλιση της υιοθέτησης και εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού
Μετασχηματισμού και την αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών παρεμβάσεων για την
υλοποίησή της στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Η Επιτροπή, προβαίνει στην περιοδική
αποτίμηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και
διατυπώνει προτάσεις πολιτικής και νομοθετικής πρωτοβουλίας προς τον Υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επικαιροποίησή της.
4. Η Επιτροπή, συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία (1) φορά ανά τρεις (3)
μήνες μετά από μέριμνα του Προέδρου της.
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5. Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεσπίζεται ο Κανονισμός
Λειτουργίας της Επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την
επιτυχή εκπλήρωση του έργου της.».

Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 36 του ν. 3979/2011 (Α` 138) αντικαθίστανται ως
εξής:
«Άρθρο 36
Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού - Υπεύθυνος και Συντονιστής Ψηφιακών Δράσεων
1. Σε κάθε φορέα του Δημοσίου Τομέα που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και
επικοινωνιών, ορίζεται ένα (1) στέλεχος ως Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Στα
Υπουργεία Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού είναι ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 34 του παρόντος. Στους
λοιπούς φορείς, ως Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού ορίζεται, ο Προϊστάμενος της
διοικητικής μονάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 34 του παρόντος, ο οποίος
έχει την ευθύνη για τα αντικείμενα της πληροφορικής, επικοινωνιών και ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
2. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων
οργανωτικών μέτρων για την τήρηση των αρχών και των υποχρεώσεων που περιγράφονται
στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και για τον συντονισμό της υλοποίησης των
σχετικών έργων, υπηρεσιών και δράσεων στον φορέα. Ταυτόχρονα, αποτελεί το σημείο
επαφής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη και τον συντονισμό
δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.
3. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού ορίζει τον Υπεύθυνο Ψηφιακών Δράσεων του
οικείου φορέα. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων,
υπηρεσιών και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του φορέα και μεριμνά για την
επιτυχή, έγκαιρη και απρόσκοπτη παράδοσή τους, σύμφωνα με τον σχετικό
προγραμματισμό. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων έχει την ευθύνη για τη διαρκή
επικαιροποίηση των πληροφοριών που αποτυπώνουν την εξέλιξη των έργων, υπηρεσιών και
δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του φορέα σε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα που
τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης, υποβάλει προτάσεις βελτίωσης
και αποτυπώνει πιθανούς κινδύνους και εμπόδια σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση των
δράσεων, καθώς και στοιχεία σχετικά με την επίτευξη των στόχων και των βασικών δεικτών
επίδοσης που έχουν τεθεί για κάθε δράση.
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4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζει τον Κεντρικό Συντονιστή Ψηφιακών
Δράσεων. Ο Κεντρικός Συντονιστής Ψηφιακών Δράσεων, είναι υπάλληλος του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και διοικεί το δίκτυο των Υπευθύνων Ψηφιακών Δράσεων της
προηγούμενης παραγράφου, μεριμνώντας για τη συνεχή, ορθή και πλήρη ενημέρωση του
κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που αποτυπώνει την εξέλιξη των δράσεων του
ψηφιακού μετασχηματισμού.
5. Στους Υπεύθυνους Ψηφιακού Μετασχηματισμού, τους Υπεύθυνους Ψηφιακών Δράσεων
και τον Συντονιστή Ψηφιακών Δράσεων δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.».

12. Με την παρ. 12 του άρθρου 108 καταργείται το άρθρα 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 52
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
1. Ιδρύεται Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, με διεύθυνση gov.gr, της οποίας
η παραγωγική λειτουργία, καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη, ανήκει στην
αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη αποτελεί το κεντρικό σημείο
παροχής ηλεκτρονικών ψηφιακών υπηρεσιών τις οποίες σωρεύει υποχρεωτικά από όλους
τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Για την παροχή των ηλεκτρονικών ψηφιακών
υπηρεσιών από την ΕΥΠ στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης απαιτείται η
έγκριση της ΕΥΠ.
2. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι
αρμόδια για την ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας και δράσης που σχετίζεται με τη στρατηγική
και την επιχειρησιακή ανάπτυξη της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, σε ό,τι αφορά στον
ανασχεδιασμό διοικητικών διαδικασιών των υφισταμένων και μελλοντικώς εντασσόμενων
ψηφιακών υπηρεσιών σε αυτήν.
3. Κάθε φορέας συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου οι ηλεκτρονικές ψηφιακές
υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από τους επιμέρους ιστοτόπους, να παρέχονται πλέον από
την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη. Όλοι οι ιστότοποι των φορέων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν
να μεταφερθούν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης σε διευθύνσεις με
κατάληξη gov.gr μέχρι τις 31.3.2020. Για τη μεταφορά ιστοτόπων της ΕΥΠ στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης απαιτείται η έγκριση της ΕΥΠ.
4. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και τηρείται Μητρώο Δικτυακών
Τόπων και Εφαρμογών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Το Μητρώο θα βρίσκεται
αναρτημένο στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης και θα είναι πλήρως
προσβάσιμο από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα απαραίτητα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα που οφείλουν να εφαρμόσουν οι Φορείς της γενικής κυβέρνησης για τη
συντήρηση και τακτική επικαιροποίηση του Μητρώου Δικτυακών Τόπων και Εφαρμογών. Η
δήλωση των δικτυακών τόπων ιστοτόπων και εφαρμογών στο Μητρώο Δημοσίων Ιστοτόπων
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και Εφαρμογών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, άρθρο 8, Κεφάλαιο Β`, του ν.
4591/2019, καθίσταται υποχρεωτική μέχρι τις 31.3.2020.
5. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και τηρείται Μητρώο Ψηφιακών
Υπηρεσιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Το Μητρώο θα βρίσκεται αναρτημένο στην
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης και θα είναι πλήρως προσβάσιμο από τους
φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα που οφείλουν να εφαρμόσουν οι Φορείς της γενικής κυβέρνησης για τη συντήρηση
και τακτική επικαιροποίηση του Μητρώου Ψηφιακών Υπηρεσιών. Η δήλωση των Ψηφιακών
Υπηρεσιών στο Μητρώο καθίσταται υποχρεωτική μέχρι τις 31.3.2020.
6. Στο άρθρο 5 του ν. 3979/2011 (Α` 138) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«Κάθε φορέας της γενικής κυβέρνησης εκπληρώνει την υποχρέωση του παρόντος άρθρου
με τη φιλοξενία σχετικής με το συγκεκριμένο φορέα ιστοσελίδας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη
της Δημόσιας Διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται
η διαδικασία και τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που οφείλουν να
εφαρμόσουν οι ως άνω Φορείς της γενικής κυβέρνησης για τη δημιουργία και λειτουργία των
οικείων δικτυακών τόπων των φορέων κάτω από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας
Διοίκησης.».
13. Με την παρ. 13 του άρθρου 108 καταργούνται τα άρθρα εικοστό τέταρτο, εικοστό
πέμπτο, εικοστό έκτο, τριακοστό και τριακοστό πρώτο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), που κυρώθηκε με το άρθ. 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
τα οποία έχουν ως εξής:
«Άρθρο εικοστό τέταρτο
Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος
νομικού προσώπου (χρήστης) δύναται να εκδίδει έγγραφα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α` 167).
2. Για την πρόσβαση στις ως άνω υπηρεσίες, απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση
του χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εικοστό πέμπτο άρθρο.
3. Τα έγγραφα της παρ. 1 φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και
προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές
οντότητες:
α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική
σφραγίδα.
β) ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία
επικύρωσης.

181

180

4. Τα έγγραφα της παραγράφου 1 αποθηκεύονται στη θυρίδα του χρήστη για χρονικό
διάστημα τριάντα (30) ημερών και μετά από επιλογή του είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά
στη θυρίδα του φορέα επιλογής του, είτε εκτυπώνονται και υποβάλλονται ως έντυπα
έγγραφα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα
για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό πέμπτο
Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
1. Ο χρήστης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες της, αφού
προηγουμένως προβεί σε επιβεβαίωση της ταυτότητας του (αυθεντι-κοποίηση). Η
επιβεβαίωση της ταυτότητας του (αυθε-ντικοποίηση) γίνεται μετά από επιλογή του χρήστη
των κωδικών-διαπιστευτηρίων είτε της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), είτε των
συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως
ορίζονται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (ΕΕ L 176), περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, όπως ορίζονται στο στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρου
4 του εν λόγω Κανονισμού, όταν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε η
έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.
4261/2014 (Α` 107) σε τρίτη χώρα, καθώς και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
2. Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ L 119) και
του ν. 4624/2019 (Α` 137), το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας ως προς την πρόσβαση, την επεξεργασία και τη διατήρηση των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από
την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α` 167).
3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα
για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο εικοστό έκτο
Αιτήσεις πολιτών μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του εικοστού τέταρτου άρθρου της παρούσας μπορούν
να αιτούνται την έκδοση διοικητικών εγγράφων από τους φορείς του δημόσιου και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του
άρθρου 52 του ν. 4635/2019.
2. Για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του
χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εικοστό πέμπτο άρθρο.
3. Οι αιτήσεις που συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
έχουν την ίδια ισχύ τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή τους με έγγραφα που
φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45).
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Άρθρο τριακοστό
Μέθοδοι ταυτοποίησης
1. Πριν από την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης, ο πάροχος υπηρεσιών
εμπιστοσύνης προβαίνει με κατάλληλα μέσα στην εξακρίβωση της ταυτότητας και των
ειδικών χαρακτηριστικών του αιτούντος (ταυτοποίηση). Τη διαδικασία του προηγούμενου
εδαφίου δύναται να διενεργεί και τρίτος δυνάμει σύμβασης με τον πάροχο υπηρεσιών
εμπιστοσύνης. Η δυνατότητα ταυτοποίησης από τρίτο ενεργοποιείται μετά από την ένταξη
της θετικής αξιολόγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
στον Εθνικό Κατάλογο Εμπιστοσύνης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ)
910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 (ΕΕ L
257).
2. Η ταυτοποίηση διενεργείται με μία από τις αναφερό-μενες στην παράγραφο 1 του άρθρου
24 του ανωτέρω Κανονισμού μεθόδους. Ειδικότερα, ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ή
τρίτος δύναται να χρησιμοποιεί μεθόδους ταυτοποίησης με διασφάλιση ισοδύναμη με τη
φυσική παρουσία, όπως την ηλεκτρονική ή την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση, σύμφωνα με το
ανωτέρω άρθρο 24. Η ισοδύναμη διασφάλιση εξετάζεται και επιβεβαιώνεται από οργανισμό
αξιολόγησης συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στην περίπτωση 18 του άρθρου 3 του ανωτέρω
Κανονισμού. Τα πρότυπα και οι απαιτήσεις για τη μέθοδο ταυτοποίησης του προηγούμενου
εδαφίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος,
ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ..
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών
και σφραγίδων
1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, είτε
υπογράφονται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου τους,
είτε τίθεται σε αυτά η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της περίπτωσης 27 του άρθρου 3
του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, όπου η τελευταία απαιτείται. Στα ως άνω έγγραφα η
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η εγκεκριμένη
ηλεκτρονική σφραγίδα επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και πρωτότυπης σφραγίδας
αντίστοιχα.
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ή τα μέρη ορίζουν ότι απαιτείται η ιδιόχειρη
υπογραφή σε κάθε φύλλο ή σελίδα του εγγράφου, αρκεί η θέση της ηλεκτρονικής
υπογραφής ή της ηλεκτρονικής σφραγίδας στην αρχή ή στο τέλος του ηλεκτρονικού
εγγράφου.
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
ενδιαφερομένου, αρκεί, κατά περίπτωση, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται
ηλεκτρονικά.».
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14. Με την παρ. 14 του άρθρου 108 καταργείται το άρθρο τριακοστό όγδοο της από
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), που κυρώθηκε με το άρθ. 1 του ν.
4690/2020 (Α’ 104), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο τριακοστό όγδοο
Ρυθμίσεις για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
Στην από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α` 83), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα έγγραφα της παρ. 1 φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και
προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές
οντότητες:».
2. Η παρ. 1 του εικοστού πέμπτου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο χρήστης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες της, αφού
προηγουμένως προβεί σε επιβεβαίωση της ταυτότητάς του (αυθεντικοποίηση). Η
επιβεβαίωση της ταυτότητάς του (αυθεντικοποίηση) γίνεται μετά από επιλογή του χρήστη
των κωδικώνδιαπιστευτηρίων είτε της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), είτε των συστημάτων
ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως ορίζονται στο στοιχείο
1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (EE L 176), περιλαμβα-νομένων των
υποκαταστημάτων τους, όπως ορίζονται στο στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω
Κανονισμού, όταν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους
βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4261/2014 (Α`
107) σε τρίτη χώρα, καθώς και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.».
3. Στο εικοστό έκτο άρθρο προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Οι αιτήσεις που συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης έχουν την ίδια ισχύ τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή τους με
έγγραφα που φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α`
45).».
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του εικοστού έβδομου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο».
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού έβδομου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της, με
έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45).».
6. Στο τέλος της παρ. 5 του εικοστού εβδόμου άρθρου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποδέκτες που λαμβάνουν την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση τεκμαίρεται ότι τελούν
σε καλή πίστη ως προς την προέλευση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον εκδότη
της και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτής.».
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7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του εικοστού ογδόου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εξουσιοδότηση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της, με
έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45).»
8. Στο τέλος της παρ. 5 του εικοστού ογδόου άρθρου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποδέκτες που λαμβάνουν την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση τεκμαίρεται ότι τελούν σε
καλή πίστη ως προς την προέλευση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης από τον εκδότη της
και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτής.».
15. Με την παρ. 15 του άρθρου 108 καταργείται το π.δ. 150/2001 (Α’ 125), το οποίο έχει ως
εξής:
«ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.150/ΦΕΚ Α'/125 25-6-2001
Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α' 34), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101) "Για τον εκσυγχρονισμό και την
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις".
β) Του άρθρου 4 του αυτού Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του
άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά
και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 22 του Ν. 2789/2000 (Α' 21).
2. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του Ν. 2077/1992 "Κύρωση της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ενωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην
Τελική Πράξη" (Α' 136).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α'του Ν. 1558/1985 (Α' 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο
27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.
2469/1997 (Α' 38).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2867/2000 (Α' 273) "Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών
και άλλες διατάξεις".
5. Τις διατάξεις του Ν. 2672/98 (Α' 290) "Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις".
6. Οτι από την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Την υπ' αριθμ. 98/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας,
Δικαιοσύνης και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:
Αρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
1. Με το παρόν Διάταγμα προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου
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1999 "Σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές" (ΕΕL 13/19.1.2000) στο
εξής: Οδηγία.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν θίγουν διατάξεις που, αναφορικά με τη
σύναψη και την ισχύ συμβάσεων ή εν γένει τη σύσταση νομικών υποχρεώσεων, επιβάλλουν
τη χρήση ορισμένου τύπου, ούτε διατάξεις για την αποδεικτική ή άλλη χρήση εγγράφων ή
διατάξεις με τις οποίες απαγορεύεται να διακινούνται και να καθίστανται γνωστά έγγραφα
ορισμένων κατηγοριών και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Αρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος νοούνται ως:
1. "ηλεκτρονική υπογραφή": δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι συνημμένα σε
άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με αυτά και τα οποία χρησιμεύουν ως
μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας.
2. "προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή" ή "ψηφιακή υπογραφή": ηλεκτρονική υπογραφή,
που πληροί τους εξής όρους: α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, β) είναι ικανή
να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος, γ) δημιουργείται με
μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και δ)
συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο, ώστε να μπορεί να εντοπισθεί
οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων.
3. "υπογράφων": φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που κατέχει διάταξη δημιουργίας υπογραφής
και ενεργεί είτε στο δικό του όνομα είτε στο όνομα άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή
φορέα.
4. "δεδομένα δημιουργίας υπογραφής": μονοσήμαντα δεδομένα, όπως κώδικες ή ιδιωτικά
κλειδιά κρυπτογραφίας, που χρησιμοποιούνται από τον υπογράφοντα για τη δημιουργία
ηλεκτρονικής υπογραφής.
5. "διάταξη δημιουργίας υπογραφής": διατεταγμένο υλικό ή λογισμικό που χρησιμοποιείται
για την εφαρμογή των δεδομένων δημιουργίας της υπογραφής.
6. "ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής" διάταξη δημιουργίας υπογραφής, που
πληροί τους όρους του Παραρτήματος ΙΙΙ.
7. "δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής": δεδομένα, όπως κώδικες, ή δημόσια κλειδιά
κρυπτογραφίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της ηλεκτρονικής
υπογραφής.
8. "διάταξη επαλήθευσης υπογραφής": διατεταγμένο υλικό ή λογισμικό, που
χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των δεδομένων επαλήθευσης υπογραφής.
9. "πιστοποιητικό": ηλεκτρονική βεβαίωση, η οποία συνδέει δεδομένα επαλήθευσης
υπογραφής με ένα άτομο και επιβεβαιώνει την ταυτότητά του.
10. "αναγνωρισμένο πιστοποιητικό": πιστοποιητικό που πληροί τους όρους του
Παραρτήματος Ι και εκδίδεται από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος πληροί τους
οριζόμενους στο Παράρτημα ΙΙ όρους.
11. "πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης": φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλος φορέας, που
εκδίδει πιστοποιητικά ή παρέχει άλλες υπηρεσίες, συναφείς με τις ηλεκτρονικές υπογραφές.
12. "προϊόν ηλεκτρονικής υπογραφής": υλικό ή λογισμικό ή συναφή συστατικά στοιχεία τους,
που προορίζονται προς χρήση από τον πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης για την προσφορά
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπογραφής ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία
ή επαλήθευση ηλεκτρονικών υπογραφών.
186

185

13. "εθελοντική διαπίστευση": κάθε άδεια διαπίστευσης των ηλεκτρονικών δεδομένων, στην
οποία ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που διέπουν την παροχή υπηρεσιών
πιστοποίησης και η οποία χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου παρόχου
υπηρεσιών από τον φορέα που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του παρόντος.
Άρθρο 3
Εννομες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών
1. Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και
δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής επέχει θέση ιδιόχειρης
υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.
2. Η ισχύς της ηλεκτρονικής υπογραφής ή το παραδεκτό της ως αποδεικτικού στοιχείου δεν
αποκλείεται από μόνο τον λόγο ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης
παραγράφου.
Αρθρο 4
Πρόσβαση στην αγορά - Αρχές της εσωτερικής αγοράς
1. Τα διατιθέμενα προϊόντα ηλεκτρονικής υπογραφής μπορεί να αφορούν ασφαλείς
διατάξεις υπογραφής ή και μη ασφαλείς διατάξεις στον βαθμό που αυτό διατυπώνεται κατά
τρόπο απόλυτα σαφή για οποιονδήποτε τρίτο με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του παρόντος.
2. Η συμμόρφωση των ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής προς το Παράρτημα ΙΙΙ
του παρόντος Διατάγματος διαπιστώνεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) (άρθρο 3 του ν. 2867/2000) ή από οριζόμενους από αυτήν
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η Ε.Ε.Τ.Τ. και οι οριζόμενοι από αυτή δημόσιοι ή ιδιωτικοί
φορείς υποχρεούνται στην εφαρμογή των ελαχίστων κριτηρίων που προβλέπονται στην
Απόφαση της Επιτροπής της 6.11.2000 (Ε (2000) 3179 τελικό). Η συμμόρφωση των προϊόντων
ηλεκτρονικής υπογραφής προς αναγνωρισμένα πρότυπα αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης
με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο (στ) του Παραρτήματος ΙΙ και στο Παράρτημα
ΙΙΙ του παρόντος.
3. Τα παρεχόμενα πιστοποιητικά επαλήθευσης ορίζουν ρητά, κατά τρόπο εύκολα αντιληπτό
από μη ειδικό τρίτο, αν πρόκειται για αναγνωρισμένα ή μη αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, για την παροχή των
υπηρεσιών πιστοποίησης οποιασδήποτε μορφής δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας στους
παρόχους των υπηρεσιών αυτών.
5. Προκειμένου να επιτευχθεί βελτιωμένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης,
παρέχεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή από οριζόμενους από αυτήν δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,
ύστερα από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης,
εθελοντική διαπίστευση. Με την εθελοντική διαπίστευση απονέμονται δικαιώματα και
επιβάλλονται υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων τελών, στον πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης. Οι προϋποθέσεις εθελοντικής διαπίστευσης πρέπει να είναι αντικειμενικές,
διαφανείς, ανάλογες με τον επιδιωκόμενο σκοπό και να μην οδηγούν σε διακρίσεις. Η Ε.Ε.Τ.Τ.
δεν μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης, που επιθυμούν
τη διαπίστευσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
6. Οι διαπιστευμένοι ή μη, πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης, που πληρούν τις
προϋποθέσεις του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος, εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά
για το κοινό.
7. Οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης οφείλουν ιδιαίτερα να μεριμνούν για την από μέρους
τους τήρηση των διατάξεων για την προστασία του ανταγωνισμού, για τον αθέμιτο
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ανταγωνισμό, για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και για την προστασία του
καταναλωτή.
8. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκατεστημένων στην Ελλάδα παροχών
υπηρεσιών πιστοποίησης, καθώς και των σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 2 του παρόντος
φορέων διαπίστευσης και ελέγχου της συμμόρφωσης των υπογραφών προς το παράρτημα
ΙΙΙ.
9. Σε περίπτωση που πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης ενεργεί ως διαπιστευμένος πάροχος
υπηρεσιών πιστοποίησης, χωρίς να είναι, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει πρόστιμο από εξήντα χιλιάδες
(60.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ.
Αρθρο 5
Διεθνείς πτυχές
1. Η προσφορά υπηρεσιών πιστοποίησης εντός της ελληνικής επικράτειας από πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα διέπεται από την κείμενη
ελληνική νομοθεσία.
2. Υπηρεσίες πιστοποίησης στους καλυπτόμενους από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης
για την ηλεκτρονική υπογραφή τομείς, εφόσον προέρχονται από άλλη χώρα μέλος της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, συνεπάγονται τις ίδιες έννομες συνέπειες με τις αντίστοιχες υπηρεσίες
πιστοποίησης, που παρέχονται από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος είναι
εγκατεστημένος στην Ελλάδα.
3. Προϊόντα ηλεκτρονικής υπογραφής, τα οποία συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, συνεπάγονται τις ίδιες έννομες συνέπειες με τα αντίστοιχα προϊόντα
ηλεκτρονικής υπογραφής, τα οποία προέρχονται από την Ελλάδα. Ιδιαίτερα, η διαπίστωση
συμμόρφωσης προς την κείμενη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που αφορά
προϋποθέσεις για ασφαλείς διατάξεις δημιουργίας της υπογραφής από φορέα στον οποίο
έχει ανατεθεί ή διαπίστωση αυτή σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, έχει άμεση ισχύ και στην Ελλάδα.
4. Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά, που εκδίδονται στο κοινό από πόροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είναι
νομικώς ισοδύναμα με τα εκδιδόμενα από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης εγκατεστημένο
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, εφόσον: α) ο πάροχος αυτός πληροί τους όρους του παρόντος
Διατάγματος και έχει διαπιστευθεί εθελοντικώς σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης
β) για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό έχει εγγυηθεί πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης, που
είναι εγκατεστημένος σε κράτος - μέλος και πληροί τους όρους του παρόντος Διατάγματος.
γ) το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης αναγνωρίζεται
βάσει διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τρίτων χωρών
ή διεθνών οργανισμών.
Αρθρο 6
Ευθύνη των παρόχων πιστοποίησης
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης, διαπιστευμένος ή μη, που εκδίδει αναγνωρισμένο
πιστοποιητικό στο κοινό ή εγγυάται για την ακρίβεια τέτοιου πιστοποιητικού, ευθύνεται
έναντι οποιουδήποτε φορέα ή φυσικού ή νομικού προσώπου για τη ζημία που προκλήθηκε
σε βάρος του επειδή το πρόσωπο αυτό εύλογα βασίσθηκε στο πιστοποιητικό, όσον αφορά:
α) την ακρίβεια, κατά τη στιγμή της έκδοσής του, όλων των πληροφοριών που περιέχονται
στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, καθώς και την ύπαρξη όλων των στοιχείων που
απαιτούνται για την έκδοσή του. β) τη διαβεβαίωση ότι ο υπογράφων, η ταυτότητα του
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οποίου βεβαιώνεται στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, κατά τη στιγμή της έκδοσής του,
κατείχε δεδομένα δημιουργίας υπογραφής, που αντιστοιχούσαν στα αναφερόμενα ή
καθοριζόμενα στο πιστοποιητικό δεδομένα επαλήθευσης της υπογραφής. γ) τη διαβεβαίωση
ότι αμφότερα τα δεδομένα δημιουργίας υπογραφής και επαλήθευσης υπογραφής μπορούν
να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά, εφόσον προέρχονται από πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης ευθύνεται επίσης, αν παραλείψει να καταγράψει την
ανάκληση του πιστοποιητικού.
3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο πάροχος δεν ευθύνεται, αν αποδείξει ότι δεν τον
βαρύνει πταίσμα.
4. Στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό δύνανται να αναγράφονται, από τον πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, περιορισμοί χρήσης αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι οι
περιορισμοί τίθενται κατά τρόπο, ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος από οποιονδήποτε τρίτο. Σ`
αυτή την περίπτωση ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης δεν ευθύνεται για τη ζημία που
προκύπτει από την υπέρβαση των αναφερόμενων περιορισμών κατά τη χρήση του
αναγνωρισμένου πιστοποιητικού.
5. Στο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό δύνανται να αναγράφονται, από τον πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, όρια για το ύψος των συναλλαγών, για τις οποίες μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το σχετικό πιστοποιητικό, με την προϋπόθεση ότι τα όρια αυτά τίθενται κατά
τρόπο αναγνωρίσιμο από οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτήν ο πάροχος υπηρεσιών
πιστοποίησης δεν ευθύνεται για τη ζημία που προκαλείται από την υπέρβαση των ορίων
αυτών.
6. Τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν με την επιφύλαξη των
διατάξεων του ν. 2251/1994 (Α` 191) όπως ισχύει για την προστασία καταναλωτών και
ιδιαίτερα για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων, που συνάπτονται με καταναλωτές.
Αρθρο 7
Προστασία δεδομένων
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης, η Ε.Ε.Τ.Τ και οι φορείς του άρθρου 4 του παρόντος
Διατάγματος υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α` 50) και του Ν. 2774/1999 (Α`
287) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
2. Ειδικότερα ο πάροχος των υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδει πιστοποιητικό, δύναται
να συγκεντρώνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την έκδοση πιστοποιητικών μόνο
απευθείας από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή κατόπιν ρητής συγκατάθεσής του και μόνο στο
βαθμό που είναι απαραίτητο για την έκδοση και διατήρηση του πιστοποιητικού. Η συλλογή
ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς απαγορεύεται,
χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου.
3. Επιτρέπεται στους παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης να αναγράφουν στο
αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ψευδώνυμο αντί του ονόματος του υπογράφοντος.
Άρθρο 8
Κοινοποίηση
1. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών ενημερώνει
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
4 του παρόντος.
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2. Η Ε.Ε.Τ.Τ ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις όλων
των διαπιστευμένων εθνικών παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης.
3. Τυχόν αλλαγές των παραπάνω πληροφοριών ανακοινώνονται το ταχύτερο δυνατόν στην
Επιτροπή από τα ανωτέρω όργανα.
Άρθρο 9
Παραρτήματα
Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παρακάτω Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Όροι ισχύοντες για αναγνωρισμένα πιστοποιητικά
Τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά πρέπει να περιλαμβάνουν: α) ένδειξη ότι το πιστοποιητικό
εκδίδεται ως αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, β) τα στοιχεία αναγνώρισης του παρόχου
υπηρεσιών πιστοποίησης και το κράτος, στο οποίο είναι εγκατεστημένος, γ) το όνομα του
υπογράφοντος ή ψευδώνυμο που αναγνωρίζεται ως ψευδώνυμο, δ) πρόβλεψη ειδικού
χαρακτηριστικού του υπογράφοντος, που θα περιληφθεί εφόσον είναι σημαντικό σε σχέση
με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται το πιστοποιητικό, ε) δεδομένα επαλήθευσης
υπογραφής που αντιστοιχούν σε δεδομένα δημιουργίας υπογραφής υπό τον έλεγχο του
υπογράφοντος, στ) ένδειξη της έναρξης και του τέλους της περιόδου ισχύος του
πιστοποιητικού, ζ) τον κωδικό ταυτοποίησης του πιστοποιητικού, η) την προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή του παρόχου των υπηρεσιών πιστοποίησης που το εκδίδει, θ) τυχόν
περιορισμούς του πεδίου χρήσης του πιστοποιητικού, και ι) τυχόν όρια στο ύψος των
συναλλαγών για τις οποίες το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Όροι ισχύοντες για παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδουν αναγνωρισμένα
πιστοποιητικά
Οι παρόχοι υπηρεσιών πιστοποίησης πρέπει: α) να αποδεικνύουν την απαραίτητη αξιοπιστία
για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα κριτήρια, β) να
διασφαλίζουν την παροχή ασφαλών και άμεσων υπηρεσιών καταλόγου και ανάκλησης, γ) να
διασφαλίζουν ότι η ημερομηνία και ο χρόνος έκδοσης ή ανάκλησης πιστοποιητικού μπορεί
να προσδιοριστεί επακριβώς, δ) να προβαίνουν, με κατάλληλα μέσα και σύμφωνα με το
εθνικό δίκαιο, σε επαλήθευση της ταυτότητας και ενδεχομένως τυχόν ειδικών
χαρακτηριστικών του ατόμου στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί αναγνωρισμένο
πιστοποιητικό. ε) να απασχολούν προσωπικό που διαθέτει την κατάρτιση, την εμπειρία και
τα προσόντα που είναι απαραίτητα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ιδίως ικανότητα σε
διαχειριστικό επίπεδο, τεχνογνωσία και εμπειρία στις ηλεκτρονικές υπογραφές και
εξοικείωση με τις κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας και να χρησιμοποιούν κατάλληλες
διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες, οι οποίες να αντιστοιχούν προς αναγνωρισμένα
πρότυπα. στ) να χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα και προϊόντα τα οποία
προστατεύονται έναντι τροποποίησης και να διασφαλίζουν την τεχνική και κρυπτογραφική
ασφάλεια των διεργασιών πιστοποίησης οι οποίες υποστηρίζονται από αυτά. ζ) να
λαμβάνουν μέτρα έναντι της πλαστογράφησης πιστοποιητικών και σε περίπτωση που ο
πάροχος πιστοποίησης παράγει δεδομένα δημιουργίας υπογραφής να εγγυώνται την τήρηση
του απορρήτου κατά τη διάρκεια της διεργασίας παραγωγής των εν λόγω δεδομένων. η) να
διαθέτουν επαρκείς χρηματικούς πόρους ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις
που καθορίζονται στην οδηγία, ιδίως για την ανάληψη της ευθύνης ζημιών, θ) να
καταγράφουν το σύνολο των συναφών πληροφοριών που αφορούν ένα αναγνωρισμένο
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πιστοποιητικό για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, ιδίως για την παροχή αποδεικτικών
στοιχείων πιστοποίησης σε νομικές διαδικασίες. Η καταγραφή αυτή δύναται να
πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. ι) να μην αποθηκεύουν ή αντιγράφουν δεδομένα
δημιουργίας υπογραφής του ατόμου προς το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης
παρέσχε υπηρεσίες διαχείρισης κλειδιών. ια) πριν συνάψουν συμβατική σχέση με πρόσωπο
που ζητεί πιστοποιητικό από αυτούς για να κατοχυρώσει την ηλεκτρονική του υπογραφή, να
το ενημερώνουν με ανθεκτικά μέσα επικοινωνίας σχετικά με τους ακριβείς όρους και
προϋποθέσεις χρησιμοποίησης του πιστοποιητικού, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένων
περιορισμών της χρήσης του πιστοποιητικού, της ύπαρξης μηχανισμού εθελοντικής
διαπίστευσης και των διαδικασιών υποβολής παραπόνων και επίλυσης διαφορών. Οι
πληροφορίες αυτές, οι οποίες δύνανται να διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς, πρέπει να
παρέχονται εγγράφως, σε εύκολα καταληπτή γλώσσα. Σχετικά αποσπάσματα των
πληροφοριών αυτών καθίστανται επίσης προσιτά κατόπιν αιτήματος τρίτων, οι οποίοι
βασίζονται στο πιστοποιητικό αυτό. ιβ) να χρησιμοποιούν αξιόπιστα συστήματα για την
αποθήκευση πιστοποιητικών σε επαληθεύσιμη μορφή, ούτως ώστε:
- μόνο αρμόδιοι να μπορούν να διενεργούν εισαγωγές και τροποποιήσεις
- να μπορεί να ελέγχεται η γνησιότητα των πληροφοριών,
- να είναι δυνατή η κοινόχρηστη ανάκτηση πιστοποιητικών μόνον στις περιπτώσεις εκείνες
για τις οποίες έχει δοθεί η συγκατάθεση του κατόχου και
- οι τυχόν τεχνικές αλλαγές που θέτουν σε κίνδυνο τις εν λόγω απαιτήσεις ασφαλείας να
γίνονται εμφανώς αντιληπτές από τον χειριστή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Διασφάλιση αξιοπιστίας της δημιουργίας υπογραφής
1. Οι ασφαλείς διατάξεις δημιουργίας υπογραφής πρέπει, μέσω ενδεδειγμένων τεχνικών και
διαδικαστικών μέσων, να διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι: α) τα δεδομένα δημιουργίας
υπογραφής που χρησιμοποιούνται προς παραγωγή υπογραφών απαντούν κατ` ουσία, μόνο
μία φορά και ότι το απόρρητο είναι διασφαλισμένο. β) τα δεδομένα δημιουργίας υπογραφής
που χρησιμοποιούνται προς παραγωγή υπογραφών δεν μπορούν, με εύλογη βεβαιότητα, να
αντληθούν από αλλού και ότι η υπογραφή προστατεύεται από πλαστογραφία με τα μέσα της
σύγχρονης τεχνολογίας, γ) τα δεδομένα δημιουργίας υπογραφής που χρησιμοποιούνται
προς παραγωγή υπογραφών μπορούν να προστατεύονται αποτελεσματικά από τον νόμιμο
υπογράφοντα κατά της χρησιμοποίησης από τρίτους.
2. Οι ασφαλείς διατάξεις δημιουργίας υπογραφής δεν μεταβάλλουν τα προς υπογραφή
δεδομένα ούτε εμποδίζουν την υποβολή των δεδομένων αυτών στο υπογράφοντα πριν από
τη διαδικασία υπογραφής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Συστάσεις για την ασφαλή επαλήθευση της υπογραφής
Κατά τη διαδικασία επαλήθευσης της υπογραφής θα πρέπει να διασφαλίζεται με εύλογη
βεβαιότητα ότι: α) τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται προς επαλήθευση της υπογραφής
αντιστοιχούν στα δεδομένα που εμφανίζονται στον επαληθεύοντα, β) η υπογραφή
επαληθεύεται με αξιοπιστία και ότι το αποτέλεσμα της επαλήθευσης εμφανίζεται με ορθό
τρόπο, γ) ο επαληθεύων μπορεί ενδεχομένως να ορίσει με βεβαιότητα τα περιεχόμενα των
δεδομένων που υπογράφονται, δ) η γνησιότητα και η εγκυρότητα του πιστοποιητικού που
απαιτείται κατά τη στιγμή της επαλήθευσης της υπογραφής έχουν ελεγχθεί με αξιοπιστία, ε)
το αποτέλεσμα της επαλήθευσης όπως και η ταυτότητα του υπογράφοντος εμφανίζονται με
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τον ορθό τρόπο, στ) η χρησιμοποίηση ψευδωνύμου δηλώνεται εμφανώς, και ζ) μπορούν να
εντοπιστούν τυχόν τροποποιήσεις απτόμενες της ασφάλειας.
Άρθρο 10
Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος Διατάγματος.»
16. Με την παρ. 16 του άρθρου 108 καταργούνται τα άρθρα 2, 4 και 5 έως 20 του π.δ.
28/2015 (Α΄ 34), τα οποία έχουν ως εξής:
«Άρθρο 2
Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των φορέων του δημόσιου τομέα
(Άρθρο 9 ν. 3979/2011)
1. Η πρόσβαση στα έγγραφα, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου
αφορά και τα ηλεκτρονικά έγγραφα και μπορεί να ασκηθεί και με χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά τα οριζόμενα, ειδικότερα, στον ν. 3979/2011.
2. Όταν ασκείται το κατά το προηγούμενο άρθρο δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα που
τηρούνται ηλεκτρονικά από φορέα του δημόσιου τομέα, η μελέτη του εγγράφου ή η
χορήγηση αντιγράφου μπορεί να γίνει και με χρήση ΤΠΕ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ρυθμίζεται ο τρόπος πρόσβασης, μελέτης των εγγράφων και χορήγησης αντιγράφων με
χρήση ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών, οι υποχρεώσεις του
αιτούντος και κάθε σχετικό θέμα.
Άρθρο 4
Γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό τρόπο
(Άρθρο 25 ν. 3979/2011)
1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να γνωστοποιούν έγγραφα σε φυσικά πρόσωπα
ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ, εφόσον αυτά έχουν αιτηθεί ή υποδείξει το συγκεκριμένο μέσο ως
προτιμώμενο ή έχουν συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του. Τόσο η αίτηση για τη χρήση ή η
υπόδειξη του προτιμώμενου ηλεκτρονικού μέσου όσο και η σχετική συγκατάθεση μπορεί να
μεταδίδονται και να αποστέλλονται, σε κάθε περίπτωση, με χρήση ΤΠΕ, εφόσον τηρούνται
οι προϋποθέσεις ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) των
προσώπων.
2. Το σύστημα γνωστοποίησης πρέπει να επιτρέπει την εξακρίβωση του ακριβούς χρόνου,
κατά τον οποίο έλαβε χώρα η αποστολή, η παραλαβή και η πρόσβαση στο περιεχόμενο του
εν λόγω εγγράφου, η οποία συνεπάγεται έναρξη των έννομων συνεπειών και των
προθεσμιών, όπως αυτές που αφορούν την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων. Με
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ορίζεται κάθε αναγκαίο τεχνικό θέμα ως προς τις προδιαγραφές και τα πρότυπα για τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος γνωστοποίησης, με τρόπο ώστε να
ανταποκρίνεται στον σκοπό της εξακρίβωσης του ακριβούς χρόνου αποστολής και
παραλαβής ενός εγγράφου και πρόσβασης στο περιεχόμενό του. Τεκμαίρεται ότι ο
αποδέκτης του εγγράφου το οποίο γνωστοποιείται αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο της
γνωστοποίησης το αργότερο δέκα πλήρεις ημέρες από τη γνωστοποίηση, εκτός εάν ο
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αποδέκτης αποδείξει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση
στο περιεχόμενο του εγγράφου που γνωστοποιήθηκε με χρήση ΤΠΕ ή εφόσον αυτή η
αδυναμία οφείλεται σε λόγους που αφορούν τον φορέα του δημόσιου τομέα.
3. Με γνωστοποίηση ισοδυναμεί η ηλεκτρονική πρόσβαση από τους ενδιαφερομένους στο
περιεχόμενο των ενεργειών και των αντίστοιχων εγγράφων του φορέα του δημόσιου τομέα,
εφόσον ο φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί να αποδείξει με βέβαιο και ασφαλή τρόπο την
πρόσβαση του ενδιαφερομένου.
Άρθρο 5
Αντικείμενο
(Άρθρο 1 ν. 3448/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 ν. 4305/2014)
Αντικείμενο του παρόντος Κεφαλαίου είναι η καθιέρωση της αρχής της ανοικτής διάθεσης
και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην
κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 8, και ο καθορισμός
όρων, προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης της περαιτέρω χρήσης των ανωτέρω
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων με σκοπό την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 345), όπως
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 175). Οι κείμενες διατάξεις για την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα
καθώς και τις πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων του δημόσιου τομέα εξακολουθούν
να ισχύουν, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του παρόντος Κεφαλαίου.
Άρθρο 6
Γενικές Αρχές
(Άρθρο 2 ν. 3448/2006 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 ν. 4305/2014)
1. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα του δημόσιου τομέα διατίθενται από τη
στιγμή της ανάρτησης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους, ελεύθερα προς περαιτέρω
χρήση και αξιοποίηση για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε ενέργεια του ενδιαφερομένου ή πράξη της διοίκησης (αρχή της ανοικτής
διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας).
2. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο
δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο,
το οποίο συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10,από
σταθερό σημείο απόθεσης. Αν δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων,
πληροφοριών ή δεδομένων, απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 9. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δημόσιοι
φορείς επιβάλλουν όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων
μέσω αδειοδότησης ή μέσω της επιβολής τελών εφαρμόζονται τα άρθρα 11 έως 13. Η
ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων αποκλείεται
μόνο στις περιπτώσεις του άρθρου 7 και πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς από τον φορέα που
τα κατέχει.
Άρθρο 7
Πεδίο εφαρμογής-Εξαιρέσεις
(Άρθρο 3 ν. 3448/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3613/2007 και με το
άρθρο 3 ν. 4305/2014)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται: α) σε έγγραφα, πληροφορίες και
δεδομένα, η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στη δημόσια
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αποστολή των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις, β) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα, για τα οποία τρίτοι διαθέτουν
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
γ) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα, στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται σύμφωνα με
τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 1, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη
σχετική διάταξη και ιδίως για λόγους που αφορούν: i) την εθνική ασφάλεια, άμυνα, δημόσια
τάξη, εξωτερική πολιτική ή ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, ii) το φορολογικό
απόρρητο και το στατιστικό απόρρητο, iii) το εμπορικό, βιομηχανικό, επιχειρηματικό,
επαγγελματικό ή εταιρικό απόρρητο, iv) την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από
κλοπή, λεηλασία, βανδαλισμό, λαθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία, και γενικά την αποφυγή
έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και ακινήτων μνημείων και χώρων που προστατεύονται βάσει
του ν. 3028/2002,
δ) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα για την πρόσβαση στα οποία απαιτείται από
ειδικές διατάξεις η απόδειξη ειδικού εννόμου συμφέροντος από τους πολίτες ή τις
επιχειρήσεις,
ε) σε τμήματα εγγράφων, σε πληροφορίες και δεδομένα που περιέχουν μόνο λογότυπα,
εμβλήματα και σήματα,
στ) σε έγγραφα, τμήματα εγγράφων, πληροφορίες και δεδομένα στα οποία είτε η πρόσβαση
απαγορεύεται ή περιορίζεται για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
είτε στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση, η περαιτέρω χρήση τους όμως είναι ασυμβίβαστη
βάσει νόμου με τη νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ζ) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων
ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους εταιρειών ή άλλων οργανισμών και των
θυγατρικών τους εταιρειών, με σκοπό την εκπλήρωση δημόσιας αποστολής με τη μορφή
ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής.
η) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα, που βρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών και
ερευνητικών ιδρυμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται καθιερωμένοι φορείς για τη
μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας, σχολείων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, με την εξαίρεση βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και σε
έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή πολιτιστικών ιδρυμάτων,
εκτός βιβλιοθηκών, μουσείων και αρχείων.
Τα υπό στοιχεία ζ΄ και η΄ έγγραφα μπορεί να χορηγούνται για περαιτέρω χρήση, εφόσον αυτό
προβλέπεται από γενικές διατάξεις ή διατάξεις που διέπουν τον οικείο φορέα.
2. Η ανοικτή διάθεση, η περαιτέρω χρήση και η εν γένει επεξεργασία εγγράφων
πληροφοριών και δεδομένων γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για
την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν.
2472/1997, Α΄ 50), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 8
Ορισμοί
(Άρθρο 4 ν. 3448/2006, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 ν.
4305/2014)
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, για την εφαρμογή του
παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως:
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1. «Φορείς του δημόσιου τομέα», οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι
ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., οι
κατά την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου οργανισμοί δημόσιου δικαίου και οι ενώσεις που
σχηματίζονται από μία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από
τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου.
2. «Οργανισμός δημόσιου δικαίου», κάθε οργανισμός που:
α) Έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν
έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα.
β) Έχει νομική προσωπικότητα.
γ) Χρηματοδοτείται για τη δραστηριότητά του κατά κύριο λόγο από το Κράτος, τους Ο.Τ.Α. ή
άλλους οργανισμούς δημόσιου δικαίου, είτε η διαχείρισή του υπόκειται στην εποπτεία των
ανωτέρω είτε διοικείται, διευθύνεται ή εποπτεύεται από όργανο, του οποίου ο μεγαλύτερος
αριθμός των μελών διορίζεται από το Κράτος, τους Ο.Τ.Α. ή άλλους οργανισμούς δημόσιου
δικαίου.
3. «Έγγραφο», κάθε έγγραφο, τμήμα εγγράφου, πληροφορία ή δεδομένο που εκδίδεται ή
έχει ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, και ιδίως μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες,
απαντήσεις των διοικητικών αρχών, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από
το μέσο αποτύπωσης που χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε
ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή). Ως «έγγραφα», για την
εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου λογίζονται και τα ιδιωτικά έγγραφα που
βρίσκονται σε αρχεία (φακέλους) φορέων του δημόσιου τομέα και χρησιμοποιήθηκαν ή
λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής τους δράσης.
4. «Περαιτέρω χρήση», η χρήση, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγγράφων που βρίσκονται
στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, για εμπορικούς ή μη σκοπούς, πέραν του αρχικού
σκοπού της εκπλήρωσης δημόσιας αποστολής, για τον οποίο εκδόθηκαν τα έγγραφα αυτά.
Η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα κατά την άσκηση της δημόσιας
αποστολής τους δεν συνιστά περαιτέρω χρήση.
5. «Έγγραφο, πληροφορία ή δεδομένα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο», το ψηφιακό
έγγραφο, η πληροφορία ή τα δεδομένα που είναι διαρθρωμένα κατά τρόπο ώστε οι
εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν
συγκεκριμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής τους δομής.
6. «Ανοικτό μορφότυπο», ένα μορφότυπο το οποίο δεν εξαρτάται από πλατφόρμα και
διατίθεται στο κοινό χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό που να παρεμποδίζει την περαιτέρω
χρήση των πληροφοριών, εγγράφων ή δεδομένων.
7. «Ανοικτό επίσημο πρότυπο», ένα πρότυπο που έχει καθορισθεί σε γραπτή μορφή και το
οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις προδιαγραφές για τις απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο
διασφάλισης της διαλειτουργικότητας του λογισμικού.
8. «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», τα δεδομένα όπως ορίζονται στο άρθρο 21 περ. α΄.
Άρθρο 9
Προθεσμία αιτήσεων για περαιτέρω χρήση εγγράφων
(Άρθρο 5 ν. 3448/2006, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 5 και 14 παρ. 1 ν. 4305/2014)
1. Αιτήματα ως προς τη χορήγηση εγγράφων για περαιτέρω χρήση υποβάλλονται εγγράφως
ή σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία, η οποία έχει εκδώσει ή έχει στην κατοχή της το
έγγραφο. Οι φορείς του δημόσιου τομέα των άρθρων 11 και 12 επεξεργάζονται, με
195

194

ηλεκτρονικά μέσα, όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, τα σχετικά αιτήματα και
διαθέτουν το έγγραφο προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
επόμενες παραγράφους.
2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται την αίτηση και παραδίδουν τα έγγραφα
προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα στην προθεσμία που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Αν
δεν προβλέπεται προθεσμία για την έγκαιρη χορήγηση των εγγράφων, οι παραπάνω φορείς
χορηγούν το έγγραφο μέσα σε είκοσι εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της αίτησης. Η
προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται μέχρι είκοσι επιπλέον εργάσιμες ημέρες για τις
περίπλοκες ή μεγάλης κλίμακας αιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιείται στον
αιτούντα, μέσα σε τρεις εβδομάδες από την αρχική αίτηση, ότι απαιτείται περισσότερος
χρόνος για την επεξεργασία της.
3. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, οι φορείς του δημόσιου τομέα ανακοινώνουν στον
αιτούντα τους λόγους απόρριψης βάσει των σχετικών διατάξεων. Αν η απορριπτική απόφαση
βασίζεται στο άρθρο 7 παρ. 1 στοιχ. β΄, ο φορέας του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβάνει
αναφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή,
εναλλακτικά, στον αδειοδότη από τον οποίο ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει λάβει το
σχετικό υλικό. Βιβλιοθήκες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και βιβλιοθήκες Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μουσεία και αρχεία δεν απαιτείται να περιλαμβάνουν τέτοια
αναφορά.
4. Κατά της απορριπτικής απόφασης του οικείου φορέα επιτρέπεται η άσκηση διοικητικής
προσφυγής ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος κρίνει κατά νόμο
και κατ’ ουσία. Η προσφυγή αυτή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών
από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης στον αιτούντα.
5. Οι αποφάσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδονται κατά την
παράγραφο 4, υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον
του κατά τόπον αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου.
6. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορούν να συντμηθούν οι προθεσμίες αυτού
του άρθρου, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
7. Η παράγραφος 5 καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4305/2014
υποθέσεις. Σχετικές αιτήσεις ακύρωσης, οι οποίες έχουν ασκηθεί ενώπιον του Συμβουλίου
της Επικρατείας και δεν είχαν συζητηθεί έως την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου,
διαβιβάζονται στα κατά τόπους αρμόδια Διοικητικά Εφετεία με πράξεις του Προέδρου του
οικείου δικαστικού σχηματισμού.
Άρθρο 10
Διαθέσιμα μορφότυπα
(Άρθρο 6 ν. 3448/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 ν. 4305/2014)
1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαθέτουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα
τους σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν, σε
ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, από σταθερό σημείο απόθεσης, μαζί με τα
μεταδεδομένα τους στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr ή την ιστοσελίδα του φορέα. Σε
περίπτωση διάθεσης στην ιστοσελίδα του φορέα, πρέπει να είναι προσβάσιμα μέσω
υπερσυνδέσμων ή με άλλο τρόπο στον δικτυακό τόπο www.data.gov.gr. Τόσο το μορφότυπο
όσο και τα μεταδεδομένα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να συμμορφώνονται με ανοικτά,
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επίσημα πρότυπα. Εφόσον είναι δυνατόν, τα σύνολα δεδομένων καθίστανται προσβάσιμα
μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών.
2. Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει τους φορείς του δημόσιου τομέα να εκδίδουν ή να
προσαρμόζουν έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα ή να διαθέτουν αποσπάσματα από
αυτά σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη
προσπάθεια. Οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν υποχρεούνται να συνεχίσουν την παραγωγή
και αποθήκευση συγκεκριμένου τύπου εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων αποκλειστικά
για τον σκοπό της περαιτέρω χρήσης τους από τρίτους. Στην περίπτωση διακοπής της
παραγωγής και αποθήκευσης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, προηγείται δημόσια
ανακοίνωση πριν από τριάντα εργάσιμες ημέρες στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και
στην ιστοσελίδα του φορέα.
3. Η περαιτέρω χρήση των εγγράφων υπόκειται στον περιορισμό ότι το περιεχόμενό τους δεν
πρέπει να αλλοιωθεί ούτε να διαστρεβλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και ότι πρέπει
να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και στην ημερομηνία τελευταίας
επικαιροποίησής τους. Οι περιορισμοί αυτοί γνωστοποιούνται εγγράφως στον αιτούντα κατά
τη χορήγηση του εγγράφου.
4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν φέρουν ευθύνη για τις περιπτώσεις μη ορθής
περαιτέρω χρήσης των εγγράφων. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της
παραγράφου 3 αυτού του άρθρου οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 458 του
Ποινικού Κώδικα περί παράβασης διοικητικών διατάξεων, εκτός εάν προβλέπεται βαρύτερη
ποινή από άλλες διατάξεις.
Άρθρο 11
Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων
(Άρθρο 7 ν. 3448/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 ν. 4305/2014)
1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επιτρέπουν την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που εκδίδουν ή κατέχουν και διαχειρίζονται ή, κατ’
εξαίρεση, επιβάλλουν αιτιολογημένα όρους μέσω αδειοδότησης, ή με άλλους τρόπους,
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης αναφοράς της πηγής, της ρήτρας για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων, της επιβολής τελών και της δήλωσης αποποίησης ευθύνης του
φορέα. Οι όροι που επιβάλλονται δεν μπορεί να οδηγούν σε περιορισμό ή στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή
δεδομένων προβλέπονται άδειες, οι φορείς του δημόσιου τομέα εξασφαλίζουν, όπου τούτο
είναι δυνατόν, τη διάθεση ανοικτών αδειών, οι οποίες διατίθενται διαδικτυακά, παρέχουν
ευρύτερα δικαιώματα περαιτέρω χρήσης χωρίς τεχνολογικούς, οικονομικούς ή
γεωγραφικούς περιορισμούς και στηρίζονται σε μορφότυπα ανοικτών δεδομένων. Οι άδειες
αυτές είναι δυνατόν να προσαρμόζονται, προκειμένου να αντιμετωπίζουν ειδικότερες
περιπτώσεις αιτήσεων αδειοδότησης. Σε κάθε περίπτωση οι άδειες θέτουν τους λιγότερους
δυνατούς περιορισμούς στην περαιτέρω χρήση σύμφωνα με την αρχή της ανοικτής διάθεσης
της δημόσιας πληροφορίας.
Άρθρο 12
Αρχές που διέπουν τη χρέωση
(Άρθρο 8 ν. 3448/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 ν. 4305/2014)
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1. Εφόσον χρεώνονται τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων,
τα εν λόγω τέλη περιορίζονται στο οριακό κόστος για την αναπαραγωγή, την παροχή και τη
διάδοσή τους.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα:
α) στους φορείς του δημόσιου τομέα για τους οποίους προβλέπονται έσοδα για την κάλυψη
ενός ουσιώδους μέρους του κόστους εκτέλεσης της δημόσιας αποστολής τους, β) κατ΄
εξαίρεση, σε έγγραφα, πληροφορίες ή δεδομένα για τα οποία ο οικείος φορέας του
δημόσιου τομέα παράγει έσοδα για την κάλυψη ενός ουσιώδους μέρους του κόστους
συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, γ) σε βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, μουσεία και αρχεία.
3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α’ και β΄, οι φορείς του
οικείου δημόσιου τομέα υπολογίζουν τα συνολικά τέλη σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή
και επαληθεύσιμα κριτήρια. Τα συνολικά έσοδα των φορέων αυτών από την παροχή και την
άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων εντός της
εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής,
αναπαραγωγής και διάδοσής τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της
επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της
αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται
στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα.
4. Όταν οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχ. γ΄
επιβάλλουν τέλη, τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των
εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν
υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης και συντήρησής
τους και το κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης
απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη
διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που
εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα.
Άρθρο 13
Διαφάνεια
(Άρθρο 9 ν. 3448/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 ν. 4305/2014)
1. Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων που βρίσκονται
στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, τυχόν ισχύοντες όροι και το συνολικό ύψος των
τελών αυτών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η βάση υπολογισμού τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 12, καθορίζονται εκ των προτέρων και δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά
μέσα στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2
δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην
ιστοσελίδα του φορέα.
3. Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν ώστε οι αιτούντες έγγραφα, πληροφορίες ή
δεδομένα για περαιτέρω χρήση να ενημερώνονται σχετικά με τις διοικητικές προσφυγές και
τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκήσουν.
Άρθρο 14
Πρακτικές Ρυθμίσεις
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(Άρθρο 10 ν. 3448/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 ν. 4305/2014 και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 ν.4305/2014).
1. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τηρείται
«Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» το οποίο είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό
τόπο www.data.gov.gr. Στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» αναρτώνται τα
σύνολα των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δημοσίου που είναι διαθέσιμα σε
ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ταξινομημένα σε «Διαρθρωμένα Σύνολα
Δεδομένων» (datasets) ή σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους των φορέων, όπου αυτά
τηρούνται. Στις περιπτώσεις που τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα δεν είναι
διαθέσιμα σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ή όταν ο φορέας διαθέτει τα δεδομένα
με όρους ή άδειες, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του παρόντος, στο «Μητρώο Ανοικτών
Δεδομένων του Δημοσίου» γίνεται σχετική καταχώριση.
2. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορίες, προς τον σκοπό ανοικτής τους
διάθεσης.
3. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της προηγούμενης παραγράφου κάθε φορέας
εκδίδει απόφαση, στην οποία περιγράφονται: α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων που κατέχει ο φορέας, β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων
που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της
ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας, γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με
τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος, δ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που
υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος
και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση. Η απόφαση αναρτάται στο
διαδικτυακό τόπο του «Προγράμματος Διαύγεια» κατά τον ν. 3861/2010, στον διαδικτυακό
τόπο www.data.gov.gr. και στην ιστοσελίδα του φορέα και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επικαιροποιούν τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και
δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους αμελλητί, μόλις επέλθει ορισμένη μεταβολή, και σε
κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση. Η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3
επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία.
5. Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ελέγχει την τήρηση των
υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου από τους δημόσιους φορείς που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά του.
6. Για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων
που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο
2, την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανοικτής διάθεσης των
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, καθώς και την επικοινωνία με
το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον Γενικό
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
αρμόδιες είναι οι ομάδες διοίκησης έργου του «Προγράμματος Διαύγεια», οι οποίες
συγκροτήθηκαν δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3861/2010. Οι φορείς του
δημόσιου τομέα μπορούν να ενισχύσουν τις ομάδες του προηγούμενου εδαφίου με
επιπλέον προσωπικό, ειδικά για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
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7. Η αρχική καταγραφή και αξιολόγηση κατά την παράγραφο 2 των συνόλων εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των δημόσιων φορέων γίνεται
εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4305/2014.
8. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4305/2014 η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3,
γίνεται εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της καταγραφής κατά την προηγούμενη
παράγραφο.
9. Οι προθεσμίες των παραγράφων 7 και 8 ορίζονται σε δώδεκα και έξι μήνες, αντίστοιχα: α)
για τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία και β) κάθε άλλη περίπτωση που αφορά σε
πολιτιστικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων
από αυτό φορέων.
10. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να μεταβάλλονται
οι προθεσμίες των παραγράφων 7, 8 και 9.
11. Αν η προθεσμία των παραγράφων 7, 8 και 9 παρέλθει άπρακτη, τα σύνολα εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου
διατίθενται ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση, με την επιφύλαξη των
διατάξεων για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Άρθρο 15
Αποφυγή διακρίσεων
(Άρθρο 11 ν. 3448/2006)
1. Οι όροι που επιβάλλονται για την περαιτέρω χρήση εγγράφων δεν επιτρέπεται να
επιφέρουν διακρίσεις μεταξύ όμοιων κατηγοριών περαιτέρω χρήσης.
2. Αν τα έγγραφα χρησιμοποιούνται περαιτέρω από φορέα του δημόσιου τομέα ως αρχικό
υλικό για οικονομικές δραστηριότητές του, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
δημόσιας αποστολής του, τα έγγραφα αυτά παρέχονται με τα ίδια τέλη και τους ίδιους όρους
που ισχύουν για τους άλλους χρήστες.
Άρθρο 16
Απαγόρευση αποκλειστικών ρυθμίσεων
(Άρθρο 12 ν. 3448/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 ν. 3613/2007 και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 ν. 4305/2014)
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, συμβάσεις ή
άλλες ρυθμίσεις μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα που κατέχουν τα έγγραφα και
τρίτων δεν θεμελιώνουν αποκλειστικά δικαιώματα και δεν εμποδίζουν την περαιτέρω χρήση
των εγγράφων αυτών.
2. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται δυνατότητα χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων
για την παροχή υπηρεσίας δημόσιου συμφέροντος, η βασιμότητα του λόγου για τη χορήγηση
αυτή υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον κάθε τριετία.
Συμβατικές ή άλλες ρυθμίσεις που προβλέπουν μετά την 31.12.2003 αποκλειστικά
δικαιώματα, δημοσιοποιούνται. Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρμογή στην ψηφιοποίηση
των πολιτιστικών πόρων.
3. Στις περιπτώσεις που ένα αποκλειστικό δικαίωμα αφορά την ψηφιοποίηση πολιτιστικών
πόρων, η περίοδος αποκλειστικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα έτη, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στις οικείες συμβάσεις. Εφόσον η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα δέκα
έτη, η διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώματος υπόκειται σε επανεξέταση κατά το ενδέκατο
έτος και, τουλάχιστον, κάθε επτά έτη, εν συνεχεία.
200

199

Οι συμφωνίες περί παροχής αποκλειστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο τηρούν την αρχή της διαφάνειας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του
ν. 2251/1994 (Α΄ 191), και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην
ιστοσελίδα του φορέα. Σε περίπτωση αποκλειστικού δικαιώματος αναφερόμενου στο πρώτο
εδάφιο, σχετικά με την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, παρέχεται στον οικείο φορέα του
δημόσιου τομέα τουλάχιστον ένα δωρεάν αντίγραφο των ψηφιοποιημένων πολιτιστικών
πόρων ως μέρος της εν λόγω συμφωνίας. Το αντίγραφο αυτό διατίθεται για περαιτέρω χρήση
στο τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας. 4. Αποκλειστικές συμφωνίες οι οποίες
υφίστανται στις 17 Ιουλίου 2013 και δεν εμπίπτουν σε εξαίρεση σύμφωνα με τις
παραγράφους 2 και 3, παύουν να ισχύουν στο τέλος της σύμβασης ή, σε κάθε περίπτωση, το
αργότερο στις 18 Ιουλίου 2043.
Άρθρο 17
Ετήσιος διαγωνισμός αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων
(Άρθρο 12Α ν.3448/2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 ν. 4305/2014)
1. Καθιερώνεται ετήσιος διαγωνισμός για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων που
διαθέτουν οι φορείς της περίπτωσης 1 του άρθρου 8. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η
ανάπτυξη εφαρμογών για την αποδοτική αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων, τη βελτίωση
της απόδοσης του δημόσιου τομέα, καθώς και για την ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας,
της διαφάνειας και της επιχειρηματικότητας. Στον διαγωνισμό μπορούν να λαμβάνουν μέρος
φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι του διαγωνισμού, η συγκρότηση της επιτροπής
αξιολόγησης από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με
επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, ο χρόνος διεξαγωγής, η
αποδοχή και διάθεση χορηγιών για τους σκοπούς του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορούν να καθορίζονται χρηματικά έπαθλα
για τους νικητές του διαγωνισμού.\
Άρθρο 18
Καθιέρωση Βραβείων Αριστείας για δημόσιους φορείς
(Άρθρο 12Β ν.3448/2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 ν. 4305/2014)
1. Καθιερώνονται ετήσια βραβεία σε όσους φορείς της περίπτωσης 1 του άρθρου 8 έχουν
εφαρμόσει αποτελεσματικές, καινοτόμες και πρωτοπόρες διαδικασίες ανοικτής διάθεσης
και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
καθορίζονται οι διαδικασίες και οι όροι του διαγωνισμού, η συγκρότηση της επιτροπής
αξιολόγησης από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με
εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση σε συναφές αντικείμενο, ο χρόνος διεξαγωγής, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 19
Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων
(Άρθρο 12Γ ν.3448/2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 ν. 4305/2014)
1. Εντός των δύο πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους ο Υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής
ετήσια έκθεση σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων,
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πληροφοριών και δεδομένων από τους φορείς της περίπτωσης 1 του άρθρου 8. Πριν από την
υποβολή της κατά το προηγούμενο εδάφιο, η έκθεση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για
διάστημα δεκαπέντε τουλάχιστον ημερών.
2. Η έκθεση της παραγράφου 1 συζητείται σε κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και των Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
θεσμών και Διαφάνειας και Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.
3. Η έκθεση της παραγράφου 1 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στον διαδικτυακό τόπο
www.data.gov.gr.
4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4305/2014 η ετήσια έκθεση σχετικά με την ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, από τους φορείς
της περίπτωσης 1 του άρθρου 8 υποβάλλεται μέχρι τις 29.2.2016.
Άρθρο 20
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
(Άρθρο 13 ν. 3448/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 ν. 4305/2014)
1. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα, καθώς και ζητήματα τεχνικού ή λεπτομερειακού
χαρακτήρα ή διαδικαστικά ζητήματα για την εφαρμογή της αρχής της ανοικτής διάθεσης και
περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα
με τα άρθρα 5 έως 15 του παρόντος Κεφαλαίου. Με όμοια απόφαση μπορεί να
εξειδικεύονται τα κριτήρια των άρθρων 11 και 12 και να καταρτίζεται η Εθνική Ανοικτή Άδεια
και λοιπές προτυποποιημένες άδειες προς διευκόλυνση των δημόσιων φορέων. Με όμοια
απόφαση ορίζονται οι κανόνες, τα πρότυπα, τα μέσα και οι προδιαγραφές για τη λειτουργία
του διαδικτυακού τόπου www.data.gov.gr και του Μητρώου Ανοικτών Δεδομένων του
Δημοσίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Ο καθορισμός των όρων της παραγράφου 1 του άρθρου 11, καθώς και το ύψος των
επιβαλλόμενων τελών ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου
οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου ή της ανεξάρτητης αρχής. Οι αποφάσεις του
προηγούμενου εδαφίου κοινοποιούνται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
17. Με την παρ. 17 του άρθρου 108 καταργούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 της υπ’
αρ. 837/1Β/30.11.2017 απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών
Εμπιστοσύνης» (Β’ 4396), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 11
Ανάκληση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
1. Ο ΠΥΕ υποχρεούται να προβεί σε άμεση ανάκληση ενός εγκεκριμένου πιστοποιητικού, στις
εξής περιπτώσεις:
α. Μετά από αίτηση του δικαιούχου του πιστοποιητικού ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου
από αυτόν ατόμου.
β. Εφόσον διαπιστωθεί από την ΕΕΤΤ, στα πλαίσια της εποπτικής και ελεγκτικής της
αρμοδιότητας, ότι το εγκεκριμένο πιστοποιητικό περιέχει ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες
ως προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού elDAS.
γ. Σε περίπτωση πιστοποιητικού η έκδοση του οποίου βασίστηκε σε ψευδείς ή ανακριβείς
πληροφορίες.
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δ. Σε περίπτωση τερματισμού εργασιών του ΠΥΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
ε. Σε περίπτωση απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας, κήρυξης σε αφάνεια ή σε
περίπτωση θανάτου του δικαιούχου του πιστοποιητικού, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε
πιστοποιητικό δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής είναι αμεταβίβαστο σε κάθε
περίπτωση.
στ. Σε περίπτωση που τελεσίδικη δικαστική απόφαση διατάσσει την σχετική ανάκληση ή
ακύρωση.
ζ. Αν από την μεταξύ ΠΥΕ και δικαιούχου σύμβαση απορρέει σχετική προς τούτο υποχρέωση
ή/και δικαίωμα, ενός των συμβαλλομένων μερών. Στην περίπτωση αυτή, αν το αίτημα για
ανάκληση τεθεί από τον δικαιούχο πιστοποιητικού, ο ΠΥΕ υποχρεούται να προβεί σε άμεση
ανάκληση, δικαιούμενος να επιφυλαχθεί για κάθε νόμιμο ή συμβατικό του δικαίωμα η. σε
περίπτωση που υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ότι τα δεδομένα δημιουργίας
υπογραφής/σφραγίδας του δικαιούχου του πιστοποιητικού έχουν γίνει γνωστά ή/και
χρησιμοποιούνται από τρίτους.
θ. Σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα δημιουργίας υπογραφής/σφραγίδας του ΠΥΕ
έχουν γίνει γνωστά σε τρίτους.
ι. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος πιστοποιητικού, το οποίο χρησιμοποιεί με
συγκεκριμένη ιδιότητα, απωλέσει την ιδιότητα αυτή (ενδεικτικά, σε περίπτωση αποχώρησης
εργαζομένου στον οποίο έχει εκδοθεί τέτοιο πιστοποιητικό με την ιδιότητα ως υπαλλήλου
συγκεκριμένης υπηρεσίας ή θέσης) ή σε κάθε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό τροποποιηθούν.
2. Πιστοποιητικό που έχει ανακληθεί δεν είναι δυνατόν να επανατεθεί σε ισχύ.
18. Με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 227 καταργούνται τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν.
4070/2012, τα οποία έχουν ως εξής:
«Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου καθορίζουν το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών εντός της
Ελληνικής Επικράτειας, ενσωματώνοντας συγχρόνως τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ,
2002/21/ ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις Οδηγίες
2009/136/ΕΚ και 2009/ 140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, τα δίκτυα και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας
ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα
χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για
επίδειξη, καθώς και της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB). Οι αρμοδιότητες της
Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12 περίπτωση κ`, του παρόντος νόμου εφαρμόζονται
και για τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας
ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και
μεμονωμένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή
ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων
πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξαιρουμένων
των δικτύων και εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του
Λιμενικού Σώματος και της Ε.Υ.Π.. Για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών η
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Ε.Ε.Τ.Τ. δεν έχει αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από την
Ε.Ε.Τ.Τ. ότι οι παρεμβολές προέρχονται από κρατικό δίκτυο, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει άμεσα το
φορέα του κρατικού δικτύου για την άρση της παρεμβολής, καθώς και το Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12 περίπτωση λα` εφαρμόζονται
και για τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας
ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και
μεμονωμένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή
ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων
πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον κατά
περίπτωση απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι διαδικασίες του άρθρου 28 για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους
δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εφαρμόζονται και για τα κρατικά δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξαιρουμένης της υποχρέωσης καταβολής τελών διέλευσης και
χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης.»
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.»
3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται:
α) Στο περιεχόμενο και τη σχετική με το περιεχόμενο του οπτικοακουστικού τομέα πολιτική.
β) Στην αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης, με την επιφύλαξη των
διατάξεων περί εποπτείας και ελέγχου της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και
επιβολής των σχετικών κυρώσεων και του εδαφίου ιβ` της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Στην
εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνεται η υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών που
χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος μέχρι το σημείο
εκπομπής, καθώς και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος και παροχή
πρόσθετων ευκολιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:
Α. Ορισμοί ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ευρωπαϊκού δικαίου)
α) «Απλή μεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών» : Η απλή προώθηση για
εμπορικούς λόγους και η μεταπώληση σε τελικούς χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, οι οποίες παρέχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις ηλεκτρονικών
επικοινωνιών
β) «Αποκλειστικά δικαιώματα»: Τα δικαιώματα που χορηγούνται σε μία και μόνο επιχείρηση
μέσω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών πράξεων για την παροχή υπηρεσίας
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την ανάληψη δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών
εντός δεδομένης γεωγραφικής περιοχής.
γ) «Απονομή μίας ραδιοσυχνότητας ή μίας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων ή ενός ραδιοηλεκτρικού
διαύλου (καναλιού)»: Εγγραφή μίας δεδομένης ραδιοσυχνότητας ή μίας ζώνης
ραδιοσυχνοτήτων ή ενός καθορισμένου ραδιοηλεκτρικού διαύλου σε ένα σχέδιο
υιοθετημένο, προκειμένου τούτο να χρησιμοποιηθεί από μία υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας,
σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις.
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δ) «Γενική Αδεια»: Το νομικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώματα για την παροχή δικτύων ή /
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι ειδικές υποχρεώσεις ανά τομέα που είναι
δυνατόν να εφαρμόζονται σε όλους ή συγκεκριμένους τύπους δικτύων ή / και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
ε) «Γεωγραφικός αριθμός»: Αριθμός ο οποίος περιλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο
αριθμοδότησης, μέρος της ακολουθίας των ψηφίων του οποίου έχει γεωγραφική σημασία
και χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση κλήσεων προς το φυσικό τόπο του σημείου
τερματισμού δικτύου.
στ) «Δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών»: Το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο
χρησιμοποιείται, εν όλω ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που υποστηρίζουν τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ σημείων
τερματισμού δικτύου.
ζ) «Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο»: Δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιείται
για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών. Υποστηρίζει τη μεταφορά
φωνητικής επικοινωνίας μεταξύ σημείων τερματισμού, καθώς και άλλες μορφές
επικοινωνίας, όπως τηλεομοιοτυπία και δεδομένα.
η) «Διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται στο κοινό.
θ) «Διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία ή δημόσια τηλεφωνική υπηρεσία»: Υπηρεσία
διαθέσιμη στο κοινό για τη δημιουργία και τη λήψη άμεσα ή έμμεσα, εθνικών κλήσεων ή
εθνικών και διεθνών κλήσεων μέσω αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν σε εθνικό ή διεθνές
σχέδιο αριθμοδότησης.
ι) «Διακρατικές αγορές»: Οι αγορές που προσδιορίζονται από την Ε.Ε. και καλύπτουν την
Κοινότητα ή σημαντικό μέρος της ευρισκόμενο σε περισσότερα από ένα κράτη - μέλη.
ια) «Διαλειτουργικότητα»: Η ικανότητα δύο ή περισσότερων συστημάτων ή εφαρμογών να
ανταλλάσσουν πληροφορίες και να χρησιμοποιούν αμοιβαία τις πληροφορίες αυτές.
ιβ) «Διασύνδεση»: Η φυσική και λογική ζεύξη δημόσιων δικτύων επικοινωνιών που
χρησιμοποιούνται από την ίδια ή διαφορετική επιχείρηση προκειμένου να παρέχεται στους
χρήστες μίας επιχείρησης η δυνατότητα να επικοινωνούν με χρήστες της ίδιας ή άλλης
επιχείρησης ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλη επιχείρηση. Οι
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα εμπλεκόμενα μέρη ή από άλλα μέρη που έχουν
πρόσβαση στο δίκτυο. Η διασύνδεση είναι ειδικός τύπος πρόσβασης που εφαρμόζεται
μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων
ιγ) «Διασύνδεση Προγράμματος Εφαρμογής (API)»: Η διασύνδεση λογισμικού μεταξύ των
εξωτερικών εφαρμογών, που διαθέτουν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι πάροχοι
υπηρεσιών, και του προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού για ψηφιακές
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις.
ιδ) «Δικαίωμα χρήσης ή εκχώρηση (μίας συχνότητας ή ενός ραδιοηλεκτρικού διαύλου)»:
Εξουσιοδότηση που δίνεται από την αρμόδια αρχή για τη χρησιμοποίηση από ένα σταθμό
ραδιοεπικοινωνιών μίας ραδιοσυχνότητας ή ενός καθορισμένου διαύλου ραδιοσυχνότητας
σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις.
ιε) «Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης»: Οποιαδήποτε κατά κύριο λόγο καλωδιακή υποδομή
που έχει εγκατασταθεί πρωταρχικά για τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων στο
κοινό.
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ιστ) «Δίκτυο επίγειων δορυφορικών σταθμών»: Το δίκτυο δύο ή περισσότερων επίγειων
σταθμών οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με δορυφόρο.
ιζ) «Δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: Τα συστήματα μετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο
εξοπλισμός μεταγωγής ή δρομολόγησης και οι λοιποί πόροι, περιλαμβανομένων μη ενεργών
στοιχείων δικτύου, που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων, με τη χρήση καλωδίου,
ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου, περιλαμβανομένων των
δορυφορικών δικτύων, των σταθερών (μεταγωγής μέσω κυκλωμάτων και πακετομεταγωγής,
περιλαμβανομένου του Διαδικτύου) και κινητών επίγειων δικτύων, των συστημάτων
ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση σημάτων, των δικτύων
που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και των δικτύων καλωδιακής
τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των μεταφερόμενων πληροφοριών.
ιη) «Δορυφορικό δίκτυο»: Δορυφορικό σύστημα ή μέρος δορυφορικού συστήματος,
αποτελούμενο από ένα μόνο δορυφόρο και τους συνεργαζόμενους επίγειους σταθμούς.
ιθ) «Δορυφορικό σύστημα»: Διαστημικό σύστημα που χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους
τεχνητούς δορυφόρους της γης.
κ) «Εθνική Ρυθμιστική Αρχή»: Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.).
κα) «Ειδικά δικαιώματα»: Τα δικαιώματα που χορηγούνται σε περιορισμένο αριθμό
επιχειρήσεων, μέσω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών πράξεων, εντός δεδομένης
γεωγραφικής περιοχής, οι οποίες: α) ορίζουν ή περιορίζουν σε δύο ή περισσότερες τον
αριθμό αυτών των επιχειρήσεων, που δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή να αναλαμβάνουν δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διαφορετική
από αυτή που προσδιορίζεται από αντικειμενικά, αναλογικά και αμερόληπτα κριτήρια ή β)
παρέχουν σε επιχειρήσεις, με κριτήρια διαφορετικά των ανωτέρω, νομικά ή κανονιστικά
πλεονεκτήματα τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την ικανότητα άλλων επιχειρήσεων να
παρέχουν την ίδια υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να αναλαμβάνουν την ίδια
δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ίδια γεωγραφική περιοχή υπό τους ίδιους
ουσιαστικά όρους.
κβ) «Ειδικές Οδηγίες»: Η Οδηγία 2002/20/ΕΚ (Οδηγία για την αδειοδότηση), η Οδηγία
2002/19/ΕΚ (Οδηγία για την πρόσβαση), η Οδηγία 2002/22/ΕΚ (Οδηγία για την καθολική
υπηρεσία) και η Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες).
κγ) «Επιβλαβείς παρεμβολές»: Οι παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία
υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή άλλων υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και αυτές που με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο υποβαθμίζουν σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα διακόπτουν
μία υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών που λειτουργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς,
κοινοτικούς ή εθνικούς κανονισμούς.
κδ) «Καθολική υπηρεσία»: Το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών, όπως αυτό ορίζεται στον
παρόντα νόμο, συγκεκριμένης ποιότητας, το οποίο είναι διαθέσιμο για κάθε τελικό χρήστη
στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση και, υπό το πρίσμα των
ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιμή.
κε) «Καταναλωτής»: Το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της
εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας του ή του επαγγέλματος του.
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κστ) «Κατανομή ραδιοφάσματος»: Ο καθορισμός δεδομένης ζώνης συχνοτήτων προς χρήση
από μια ή περισσότερες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών, όπου απαιτείται υπό καθορισμένες
συνθήκες.
κζ) «Κλήση»: Σύνδεση που πραγματοποιείται μέσω διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιτρέπει αμφίδρομη επικοινωνία ομιλίας.
κη) «Κοινόχρηστο τηλέφωνο»: Τηλέφωνο διαθέσιμο στο κοινό εν γένει, για τη χρήση του
οποίου μπορεί να απαιτείται χρήση κέρματος, πιστωτικής, χρεωστικής ή / και
προπληρωμένης κάρτας, συμπεριλαμβανομένων των καρτών που χρησιμοποιούνται με
κώδικα επιλογής.
κθ) «Μη γεωγραφικός αριθμός»: Οποιος αριθμός δεν είναι γεωγραφικός και
περιλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης, όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων
αριθμοί ατελούς κλήσης, αριθμοί πρόσθετου τέλους κ.λπ..
λ) «Παροχή δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών»: Η σύσταση, η λειτουργία, ο έλεγχος και η
διάθεση τέτοιου δικτύου.
λα) «Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών»: Η επιχείρηση που συνιστά, λειτουργεί,
ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών
λβ) «Προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός»: Οι περιφερειακές συσκευές και οι
σύνθετοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί δέκτες για τη λήψη υπηρεσιών ψηφιακής
αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης.
λγ) «Πρόσβαση»: Η διάθεση ευκολιών ή / και υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση βάσει
καθορισμένων όρων σε αποκλειστική ή μη βάση, για το σκοπό παροχής υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που
χρησιμοποιούνται για τη διανομή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ή υπηρεσιών
περιεχομένου ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Αφορά μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε
στοιχεία του δικτύου και συναφείς ευκολίες, που μπορούν να αφορούν τη σύνδεση
εξοπλισμού μέσω σταθερών ή μη σταθερών μέσων (συγκεκριμένα περιλαμβάνει την
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, καθώς και σε ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες για την
παροχή υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου), την πρόσβαση σε υλική υποδομή (που
περιλαμβάνει κτίρια, σωλήνες και ιστούς), την πρόσβαση σε συναφή συστήματα λογισμικού,
που περιλαμβάνουν συστήματα λειτουργικής υποστήριξης, την πρόσβαση σε πληροφορικά
συστήματα πληροφοριών ή σε βάσεις δεδομένων για την προπαραγγελία, καταχώριση και
ενεργοποίηση, παραγγελία, υποβολή αιτήσεων συντήρησης και επισκευής, καθώς και για
την τιμολόγηση, την πρόσβαση σε μετάφραση αριθμών ή σε συστήματα που παρέχουν
ισοδύναμες λειτουργικές δυνατότητες, την πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως
για την περιαγωγη, την πρόσβαση σε συστήματα με υπό όρους πρόσβαση για υπηρεσίες
ψηφιακής τηλεόρασης και την πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου.
λδ) «Σημείο Τερματισμού Δικτύου» (Σ.Τ.Δ.): Το υλικό σημείο στο οποίο παρέχεται στο
συνδρομητή πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών. Στα δίκτυα μεταγωγής ή
δρομολόγησης, το Σ.Τ.Δ. καθορίζεται μέσω συγκεκριμένης διεύθυνσης δικτύου, η οποία
μπορεί να συνδέεται με το όνομα ή τον αριθμό του συνδρομητή.
λε) «Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση»: Η πρόσβαση του συνδρομητή στο δημόσιο δίκτυο
επικοινωνιών, στην οποία το σημείο τερματισμού δικτύου του συνδρομητή και το σημείο
πρόσβασης του δημόσιου δικτύου επικοινωνιών είναι σταθερά και χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά και μόνο ραδιοσυχνότητες που έχουν απονεμηθεί για το σκοπό αυτόν.
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λστ) «Σταθμός ραδιοεπικοινωνιών»: Ενας ή περισσότεροι σταθμοί ή δέκτες ή συνδυασμός
πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη
τοποθεσία για τη διεξαγωγή μίας υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας.
λζ) «Συναφείς ευκολίες»: Οι υλικές υποδομές και συναφείς υπηρεσίες και άλλες
εγκαταστάσεις ή στοιχεία που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή / και
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή / και στηρίζουν την παροχή
υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή / και υπηρεσίας ή έχουν τη δυνατότητα αυτή.
Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κτίρια ή εισόδους κτιρίων, καλωδιώσεις κτιρίων, κεραίες,
πύργους και άλλες φέρουσες κατασκευές, αγωγούς, σωληνώσεις, ιστούς, φρεάτια και κυτία
σύνδεσης.
λη) «Συναφείς υπηρεσίες»: Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή / και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή / και
στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή / και υπηρεσίας ή έχουν τη
δυνατότητα αυτή. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συστήματα μετατροπής αριθμών ή
συστήματα που παρέχουν παρόμοιες λειτουργικές δυνατότητες, συστήματα με υπό όρους
πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών προγραμμάτων, καθώς και άλλες υπηρεσίες όπως
στοιχεία ταυτοποίησης, θέσης και διαθεσιμότητας χρήστη.
λθ) «Συνδρομητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συνάψει σύμβαση με φορέα
παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή
τέτοιων υπηρεσιών.
μ) «Σύστημα υπό όρους πρόσβασης»: Κάθε τεχνικό μέτρο ή / και ρύθμιση, στο οποίο η
πρόσβαση σε προστατευόμενη υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης σε κατανοητή
μορφή, εξαρτάται από την ύπαρξη συνδρομητικής σχέσης ή άλλης μορφής προγενέστερης
άδειας, που χορηγείται σε ατομική βάση.
μα) «Τέλη Διέλευσης»: Τα τέλη που επιβάλλονται εφάπαξ για τις εργασίες κατασκευής ή
επεκτάσεως υποδομής δικτύου.
μβ) «Τέλη χρήσεως δικαιώματος διέλευσης»: Τα τέλη που καταβάλλονται περιοδικά, ως
αντιστάθμισμα για την εκ μέρους του κυρίου της υποδομής δικτύου, άσκηση του
δικαιώματος διέλευσης.
μγ) «Τελικός χρήστης»: Χρήστης που δεν παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό.
μδ) «Τοπικός βρόχος»: Φυσικό κύκλωμα που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου
με τον κεντρικό κατανεμητή ή με την αντίστοιχη υποδομή στο σταθερό δημόσιο δίκτυο
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
με) «Υπηρεσία ασύρματης ευρυεκπομπής»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία οι
εκπομπές προορίζονται για λήψη από το κοινό. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει
εκπομπές ήχου, εκπομπές τηλεόρασης ή άλλους τύπους εκπομπής.
μστ) «Υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκπομπής»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία
σήματα εκπεμπόμενα ή αναμεταβιβαζόμενα από διαστημικούς σταθμούς προορίζονται για
απευθείας λήψη από το κοινό. Στην υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκπομπής ο όρος
«απευθείας λήψη» περιλαμβάνει τόσο την ατομική όσο και τη συλλογική.
μζ) «Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας»: Μία υπηρεσία που περιλαμβάνει τη μετάδοση, την
εκπομπή ή / και τη λήψη ραδιοκυμάτων για ειδικούς σκοπούς τηλεπικοινωνίας.
μη) «Υπηρεσία τηλεόρασης ευρείας οθόνης»: Τηλεοπτική υπηρεσία που αποτελείται, στο
σύνολο της ή εν μέρει, από προγράμματα που έχουν παραχθεί και υποστεί επεξεργασία
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προκειμένου να παρουσιαστούν σε μορφότυπο ευρείας οθόνης πλήρους ύψους.
Μορφότυπος αναφοράς της τηλεοπτικής υπηρεσίας ευρείας οθόνης είναι εκείνος του τύπου
16:9.
μθ) «Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: Οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι
αμοιβής των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε
δίκτυα
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,
συμπεριλαμβανομένων
των
υπηρεσιών
τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα, που χρησιμοποιούνται για
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις. Στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν
περιλαμβάνονται υπηρεσίες παροχής ή ελέγχου περιεχομένου, που μεταδίδεται μέσω
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσίες της Κοινωνίας της
Πληροφορίας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 39/2001 (Α` 28) όπως
ισχύει, και οι οποίες δεν αφορούν εν όλω ή εν μέρει, τη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών
ν) «Φορέας εκμετάλλευσης»: Η επιχείρηση που παρέχει ή της επιτρέπεται να παρέχει
δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή μία συναφή ευκολία.
να) «Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» (Body of
European Regulators of Electronic Communications - BEREC): Ο φορέας που συγκροτήθηκε
με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 337,
σ.1), της 25ης Νοεμβρίου 2009, με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ενωση, μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου
ρυθμιστικού περιβάλλοντος στα κράτη - μέλη.
νβ) «Χρήστης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Β. Λοιποί Ορισμοί
α) «Αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων»: Η δημόσια αρχή που είναι αρμόδια για
την ανάθεση της σύμβασης υλοποίησης των δημόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων,
καθώς και κάθε άλλης σύμβασης παραχώρησης της τεχνικής, επιχειρησιακής και εμπορικής
διαχείρισης των δικτύων αυτών κατά το διάστημα της λειτουργίας τους.
β) «Δημόσια αγροτικά δίκτυα»: Δημόσια υποδομή ευρυζωνικών δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που περιορίζεται στις υποεξυπηρετούμενες περιοχές και η ανάπτυξη της
οποίας χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Ε.Ε.
καθεστώτος ενίσχυσης με αριθμό απόφασης SA.32866 (2011/Ν) - Ελλάδα της 11.11.2011.
γ) «Διακυβέρνηση Διαδικτύου»: Η ανάπτυξη και η εφαρμογή από τις Κυβερνήσεις, τον
ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, κοινών αρχών,
κανόνων, κανονισμών, διαδικασιών λήψης αποφάσεων και δράσεων που διαμορφώνουν την
εξέλιξη και τη χρήση του Διαδικτύου.
δ) «Διανομέας ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού»:
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο αναλαμβάνει
εμπορικές δράσεις, αφού το προϊόν έχει διατεθεί στην κοινοτική αγορά.
ε) «Διαχειριστής δημόσιου αγροτικού δικτύου»: Εταιρεία ειδικού σκοπού, στην οποία έχει
ανατεθεί η διαχείριση / λειτουργία του Δικτύου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του
καθεστώτος και των κανονιστικών κειμένων που διέπουν το έργο ανάπτυξης των δημόσιων
αγροτικών δικτύων που υλοποιείται υπό τους ειδικότερους όρους του καθεστώτος ενίσχυσης
με αριθμό απόφασης SA.32866 (2011/Ν) - Ελλάδα της 11.11.2011 και τη μεταγενέστερη
λειτουργία του.
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στ) «Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων»: Μητρώο, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που
απαιτούνται σχετικά με την απονομή και εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων
ζ) «Ειδικό Ραδιοδίκτυο»: Κάθε δίκτυο της κινητής υπηρεσίας, μέσω του οποίου παρέχονται
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, προς αποκλειστική
εξυπηρέτηση των ιδίων επαγγελματικών αναγκών του ή των επιδιωκόμενων από αυτό
σκοπών. Τα δίκτυα αυτά εγκαθίστανται, λειτουργούν, τελούν υπό τη διαχείριση των κατόχων
τους και χρησιμοποιούνται από κλειστό αριθμό χρηστών.
η) «Εισαγωγέας / Υπεύθυνος για τη διάθεση στην κοινοτική αγορά ραδιοεξοπλισμού και
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού»: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην
αλυσίδα εφοδιασμού, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο διαθέτει προϊόν από τρίτη
χώρα στην κοινοτική αγορά.
θ) «Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού
εξοπλισμού»: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο
λειτουργεί εξ ονόματος του κατασκευαστή, όταν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος
οτην κοινοτική αγορά.
ι) «Ηλεκτρονική Εγκατάσταση»: Συγκρότημα που αποτελείται από Ηλεκτρονικές Συσκευές
και Ηλεκτρονικά Υποσυστήματα, καθώς και από διατάξεις αποθήκευσης δεδομένων, κεραίες
εκπομπής και λήψεως, ηλεκτροακου-στικά στοιχεία, ηλεκτρονόμους που ελέγχονται με
ασθενή ρεύματα, ενδεικτικά όργανα με τα απαραίτητα στοιχεία συνδέσεως, τα οποία
αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύνολο από την έξοδο του συστήματος τροφοδοσίας και μετά,
συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Β Ειδικότητας.
ια) «Ηλεκτρονική Συσκευή»: Αυτοτελής λειτουργική μονάδα που αποτελείται από ένα ή
περισσότερα Ηλεκτρονικά Υποσυστήματα (συνθέσεις ηλεκτρονικών στοιχείων και άλλων
εξαρτημάτων όπως αντιστάσεις, πηνία, πυκνωτές, διακόπτες, κυματοδηγοί και λοιπά
στοιχεία κυκλωμάτων), καθώς και από διατάξεις αποθήκευσης δεδομένων, κεραίες
εκπομπής και λήψεως, ηλεκτροακου-στικά στοιχεία, ηλεκτρονόμους που ελέγχονται με
ασθενή ρεύματα, ενδεικτικά όργανα, κατάλληλα συναρμολογημένα, συσκευασμένα σε
μόνιμο κλειστό πλαίσιο, που μπορεί να μεταφερθεί από χώρο σε άλλο χώρο χωρίς να
διαιρείται στα μέρη που τη συνιστούν.
ιβ) «Ηλεκτρονικό Υποσύστημα»: Διάταξη με ή χωρίς ανεξάρτητη ηλεκτρική τροφοδοσία, που
αποτελείται απαραίτητα από ηλεκτρονικά στοιχεία και άλλα εξαρτήματα όπως αντιστάσεις,
πηνία, πυκνωτές, διακόπτες, κυματοδηγούς και λοιπά στοιχεία κυκλωμάτων και προορίζεται
να ενταχθεί σε ένα ενιαίο λειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα. Το Ηλεκτρονικό Υποσύστημα
μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει διατάξεις αποθήκευσης δεδομένων, κεραίες εκπομπής και
λήψεως, ηλεκτροακουστικά στοιχεία, ηλεκτρονόμους που ελέγχονται με ασθενή ρεύματα,
ενδεικτικά όργανα, κ.α..
ιγ) «Κατασκευαστής ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού»:
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο είναι
υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντος, με σκοπό να το διαθέσει στην
αγορά εξ ονόματος του. Ως κατασκευαστής νοείται και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, το οποίο αναθέτει σε τρίτους το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση,
τη συσκευασία, την επεξεργασία ή την επισήμανση προϊόντος, προκειμένου να το διαθέσει
στην αγορά υπό την επωνυμία του.
ιδ) «Κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: Τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών, που χρησιμοποιούνται από τα Υπουργεία, τα
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Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις υπηρεσίες των περιφερειών, τις Ενοπλες Δυνάμεις, τα
Σώματα Ασφαλείας, την Ε.Υ.Π., το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.), τις ξένες πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές, βάσει διμερούς διακρατικής
συμφωνίας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
(Ε.Μ.Υ.), για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακών τους αναγκών και τα
οποία δεν χρησιμοποιούνται για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών στο κοινό. Η παροχή
υπηρεσιών από παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών προς τους άνω φορείς, που αναπτύσσουν κρατικά δίκτυα, διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος.
ιε) «Ονομα Χώρου»: Ενα αλφαριθμητικό στοιχείο το οποίο εκχωρείται προς χρήση σε ένα
φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σκοπό τη χρήση, από το συγκεκριμένο πρόσωπο ή με τη
συναίνεση του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του Διαδικτύου.
ιστ) «Σύστημα Πληροφορικής»: Κάθε σύστημα στο οποίο γίνεται διαχείριση πληροφοριών
μέσω της υποστήριξης λογισμικού (Software ) και υλισμικού (Hardware) σύμφωνα με μια
ακολουθία ενεργειών που ορίζεται από σαφώς καθορισμένες διαδικασίες.
ιζ) «Υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την
αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία και τις τεχνικές διερευνήσεις που διεξάγονται από
ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα νομίμως εξουσιοδοτημένα, που ενδιαφέρονται για τη
ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό
ενδιαφέρον.
ιη) «Υποεξυπηρετούμενες περιοχές»: Οι χαρακτηριζόμενες ως «λευκές» περιοχές στα
κείμενα του καθεστώτος ενίσχυσης με αριθμό απόφασης SA.32866 (2011/Ν) - Ελλάδα της
11.11.2011, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (2009/C 235/04). Οι περιοχές αυτές προσδιορίζονται ρητά από την αναθέτουσα
αρχή έργου αγροτικών δικτύων.
ιθ) «Χρήστης ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού»: Το
πρόσωπο που θέτει σε λειτουργία ραδιοεξοπλισμό και τηλεπικοινωνιακό τερματικό
εξοπλισμό, όπως αυτός ορίζεται στο π.δ. 44/2002.
«κ) «Δήλωση Εργασιών Εκσκαφής»: Δήλωση για την εγκατάσταση ευκολιών, η οποία απαιτεί
και την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής.
κα) «Διαδρομή όδευσης»: Η διαδρομή την οποία προτίθεται να ακολουθήσει ο πάροχος
δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση του δικτύου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την οποία ζητεί τα δικαιώματα διέλευσης, καθώς και η
διαδρομή για την οποία έχουν χορηγηθεί δικαιώματα διέλευσης, στον πάροχο δημοσίων
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
κβ) «Δικαίωμα διέλευσης»: Το δικαίωμα που χορηγείται σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών για την εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο και διάθεση ευκολιών επί, υπό ή υπέρ
χώρων όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28.
κγ) «Ευκολία»: Κάθε εγκατάσταση, υποδομή (όπως ενδεικτικά υπαίθριες μονάδες δικτύου,
οικίσκοι, σωληνώσεις, αγωγοί, καλωδιώσεις, στύλοι, φρεάτια, καμπίνες, κυτία σύνδεσης),
τεχνικό μέσο που σχετίζεται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστά δυνατή ή
υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών μέσω του δικτύου αυτού.
κδ) «Οικίσκος»: Μεταλλική ή άλλη συμβατική κατασκευή υπαίθριας εγκατάστασης,
ενδεικτικών διαστάσεων 2,5x5x2,5 μέτρα (ΠxΜxΥ), η οποία εγκαθίσταται επί σταθερής
βάσης και περιλαμβάνει ενδεικτικά τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (ιδίως μονάδες μετάδοσης
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και συνδρομητικές), ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ικριώματα, μετρητή
ρεύματος, καλώδια, υλικό τερματισμού καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσωρευτές, εξοπλισμό
πληροφορικής, αυτοματισμούς ή και κλιματιστικές μονάδες, σύνδεση με ηλεκτρογεννήτρια
και χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
κε) «Περιοχή Εκσκαφής»: Η γεωγραφική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τα όμορα
οικοδομικά τετράγωνα που εφάπτονται εκατέρωθεν της διαδρομής όδευσης και καθ όλο το
μήκος αυτής.
κστ) «Υπαίθρια Μονάδα Δικτύου (Καμπίνα - Cabinet)»: Κατασκευή υπαίθριας, ενδεικτικών
διαστάσεων 1,70x0,80 x1,80 μέτρα (ΜχΠχΥ), η οποία εγκαθίσταται σε σταθερή βάση και
περιλαμβάνει, ιδίως τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό
εξοπλισμό, μετρητή ρεύματος, καλώδια, υλικό τερματισμού καλωδιώσεων, ανορθωτές,
συσσωρευτές, εξοπλισμό πληροφορικής, αυτοματισμούς και χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
κζ) «Πληροφοριακό Σύστημα»: Το Πληροφοριακό Σύστημα μέσω του οποίου υλοποιείται η
μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης/χορήγησης δικαιωμάτων
διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης.
Άρθρο 3
Στόχοι και γενικές αρχές
1. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο λαμβάνεται
κάθε εύλογο μέτρο που στοχεύει στην επίτευξη και είναι ανάλογο με τους κατωτέρω
στόχους:
α) Η ελεύθερη παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ασκείται
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου. Περιορισμοί στην παροχή δικτύων ή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύνανται να επιβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας.
β) Η εξασφάλιση σε κάθε επιχείρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, εγκατάστασης, επέκτασης, λειτουργίας, ελέγχου και διάθεσης δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
γ) Η τήρηση, κατά το μέτρο του δυνατού, της τεχνολογικής ουδετερότητας των κανονιστικών
ρυθμίσεων που επιβάλλονται, ιδίως εκείνων που στοχεύουν στη διασφάλιση
αποτελεσματικού ανταγωνισμού.
δ) Η προστασία και προαγωγή του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και των πολιτικών
διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, που, μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται:
δα) εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων χρηστών,
των ηλικιωμένων χρηστών και των χρηστών με ειδικές κοινωνικές ανάγκες, αποκομίζουν το
μέγιστο όφελος σε επίπεδο επιλογών, τιμής και ποιότητας.
δβ) εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του ανταγωνισμού
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης της διανομής
περιεχομένου.
δγ) εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων και των
αριθμοδοτικων πόρων και ενθαρρύνοντας την αποτελεσματική χρήση τους.
ε) Η συμβολή στην ανάπτυξη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς που, μεταξύ άλλων,
επιτυγχάνεται:
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εα) μεριμνώντας για την άρση τυχόν υφιστάμενων εμποδίων στην παροχή δικτύων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
εβ) ενθαρρύνοντας τη σύσταση και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων, τη
διαλειτουργικότητα πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, καθώς και τη δυνατότητα σύνδεσης από
άκρο σε άκρο.
εγ) αναπτύσσοντας τη συνεργασία της Ε.Ε.Τ.Τ. με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) των
άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με το Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών
Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να
εξασφαλίζονται η ανάπτυξη συνεπούς κανονιστικής πρακτικής και η συνεπής εφαρμογή του
κοινοτικού πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών
στ) Η προαγωγή των συμφερόντων των χρηστών, που. μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται:
στα) εξασφαλίζοντας σε όλους τους πολίτες πρόσβαση στην καθολική υπηρεσία, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
στβ) εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου προστασία για τους καταναλωτές κατά τις
συναλλαγές τους με τους προμηθευτές, ιδίως με την πρόβλεψη απλών και μη δαπανηρών
διαδικασιών επίλυσης διαφορών, τις οποίες διενεργεί όργανο ανεξάρτητο από τα
ενδιαφερόμενα μέρη,
στγ) συμβάλλοντας στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής.
στδ) προάγοντας την παροχή σαφών πληροφοριών, ιδίως απαιτώντας διαφάνεια των
τιμολογίων και των όρων χρήσης των δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
στε) εξυπηρετώντας τις ανάγκες συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ιδίως των
μειονεκτούντων χρηστών των ηλικιωμένων χρηστών και των χρηστών με ειδικές κοινωνικές
ανάγκες.
στστ) εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δημόσιων
δικτύων επικοινωνιών και
στζ) διασφαλίζοντας τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση, να διανέμουν
και να χρησιμοποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής τους.
2. Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφαρμόζονται
αντικειμενικές, διαφανείς, αμερόληπτες και αναλογικές αρχές ρύθμισης, ιδίως μέσω:
α) της εξασφάλισης κανονιστικής σταθερότητας, εφαρμόζοντας συνεπή κανονιστική
προσέγγιση κατά την επανεξέταση των ρυθμίσεων σε ενδεδειγμένα διαστήματα
β) της εξασφάλισης ότι, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δεν γίνεται διάκριση κατά την
αντιμετώπιση των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών
γ) της εξασφάλισης του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και της προώθησης,
κατά περίπτωση, του ανταγωνισμού στις υποδομές
δ) της προώθησης αποτελεσματικών επενδύσεων και καινοτομιών σε νέες και εξελιγμένες
υποδομές, εξασφαλίζοντας ότι κάθε υποχρέωση πρόσβασης λαμβάνει υπόψη τους
κινδύνους που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τις επενδύσεις και
επιτρέποντας διαφορετικές μορφές συνεργασίας μεταξύ των επενδυτών και των φορέων
που αιτούνται πρόσβαση, προκειμένου να επιμερίζεται ο επενδυτικός κίνδυνος ώστε να
διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός στην αγορά και η τήρηση της αρχής της μη διακριτικής
μεταχείρισης
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ε) της συνεκτίμησης των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν στις διάφορες
γεωγραφικές ζώνες της χώρας, αναφορικά με τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές
στ) της επιβολής εκ των προτέρων (ex-ante) ρυθμιστικών υποχρεώσεων μόνον εφόσον δεν
υφίσταται αποτελεσματικός και βιώσιμος ανταγωνισμός, καθώς και της άρσης των
υποχρεώσεων αυτών όταν πλέον πληρούται αυτή η προϋπόθεση
ζ) του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών των πολιτών,
όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και τις γενικές αρχές του κοινοτικού
δικαίου, κατά τη λήψη μέτρων που αφορούν στην πρόσβαση των τελικών χρηστών σε
υπηρεσίες και εφαρμογές ή στη χρήση από τους τελικούς χρήστες υπηρεσιών και εφαρμογών
μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Τα μέτρα αυτά:
ζα) εφόσον περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα ή ελευθερίες, επιβάλλονται μόνον
εφόσον είναι κατάλληλα, αναλογικά και απαραίτητα στο πλαίσιο της δημοκρατικής
κοινωνίας και η εφαρμογή τους υπόκειται σε επαρκείς διαδικαστικές διασφαλίσεις σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των
Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου,
συμπεριλαμβανομένης και της αποτελεσματικής νομικής προστασίας και των διαδικαστικών
εγγυήσεων
ζβ) μπορούν να ληφθούν με σεβασμό προς την αρχή του «τεκμηρίου αθωότητας» και του
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και εφόσον εξασφαλίζεται δίκαιη και αμερόληπτη
προκαταρκτική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει το δικαίωμα ακροάσεως του
ενδιαφερομένου ή των ενδιαφερομένων εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις
και διαδικασίες σε αποδεδειγμένα επείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών
Ελευθεριών. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται το δικαίωμα των θιγόμενων σε
αποτελεσματικό και έγκαιρο δικαστικό έλεγχο των ανωτέρω.
3. Με την επιφύλαξη εθνικών κανόνων που είναι σύμφωνοι με το κοινοτικό δίκαιο, για την
προαγωγή των στόχων πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα επικοινωνίας, όπως η
πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία και η πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας, η
Ε.Ε.Τ.Τ. και οι άλλες αρμόδιες αρχές μπορούν να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ
επιχειρήσεων παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή / και υπηρεσιών και των
τομέων που ενδιαφέρονται για την προαγωγή νόμιμου περιεχομένου στα δίκτυα και τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στη συνεργασία αυτή ενδέχεται να περιληφθεί
επίσης και ο συντονισμός των πληροφοριών δημοσίου ενδιαφέροντος, τα οποία διατίθεται
στο κοινό δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και του άρθρου 66
παράγραφος 4.».
19. Με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 227 καταργούνται οι περ. α’ έως ιη’, κα΄, κδ΄ και
κζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4070/2012, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
1. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αποτελεί την Αρχή Τηλεπικοινωνιών
(Administration), όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union - ITU).
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2. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι αρμόδιος για:
α) Τη χάραξη της πολιτικής του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
β) Τη λήψη των απαιτούμενων νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
γ) Την αξιολόγηση και ιεράρχηση της σκοπιμότητας προγραμμάτων επενδύσεων
αναπτυξιακού χαρακτήρα στον εν λόγω τομέα, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση
συναρμόδιους Υπουργούς.
δ) Το συντονισμό με τα άλλα κράτη - μέλη και την άσκηση των διεθνών σχέσεων της χώρας
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την εκπροσώπησή της στη Διεθνή
Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), σε Διεθνείς Ενώσεις, Διεθνείς Οργανισμούς, στα Όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς συναντήσεις, σε συνεργασία με άλλες Εθνικές
Αρχές ή συναρμόδια Υπουργεία, όπου απαιτείται.
ε) Τη διαχείριση των θεμάτων των δορυφορικών τροχιών, των τμημάτων της τροχιάς των
γεωστατικών δορυφόρων και των συσχετισμένων με αυτές συχνοτήτων που έχουν
απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της σύστασης μητρώου
καταχώρισης διαστημικών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας.
στ) Τον καθορισμό, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), του περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας και των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής των παρόχων αυτής
(καθορισμένες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 56).
ζ) Την εναρμόνιση της χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων με τα υπόλοιπα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την εξασφάλιση της ουσιαστικής και αποτελεσματικής
χρήσης τους.
η) Την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία Αποφάσεων και Συστάσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT), καθώς
και συστάσεων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), με την έκδοση σχετικών
υπουργικών αποφάσεων.
θ) Την έκδοση, από κοινού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, του Εθνικού Κανονισμού
Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.), με βάση τον οποίο κατανέμεται το φάσμα
ραδιοσυχνοτήτων σε υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών και, κατά περίπτωση, καθορίζονται
χρήστες, σε αποκλειστική ή μεριζόμενη βάση, ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων
ραδιοσυχνοτήτων ή / και καθορίζονται διοικητικοί και τεχνικοί όροι χρήσης ζωνών
ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων.
ι) Την έκδοση, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης
(Ε.Σ.Α.), με την επιφύλαξη περιορισμών που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το
Ε.Σ.Α. διασφαλίζει την παροχή επαρκούς πλήθους αριθμών και σειρών αριθμών, σε όλες τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που παρέχονται στο κοινό.
ια) Τον καθορισμό, με την έκδοση υπουργικής απόφασης από κοινού με τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των τεχνικών προδιαγραφών για τα
εσωτερικά ενσύρματα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών των οικοδομών.
ιβ) Την έκδοση αποφάσεων για τον καθορισμό κάθε τεχνικού θέματος σχετικού με τη χρήση
των ζωνών ή των μεμονωμένων συχνοτήτων για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, καθώς
και κάθε τεχνικού θέματος σχετικού με την παραγωγή, μετάδοση και αναμετάδοση
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.
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ιγ) Την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
ιδ) Την προώθηση της τυποποίησης σε όλους τους κλάδους των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
την Ε.Ε.Τ.Τ., τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) και άλλους συναφείς φορείς, με
την επιφύλαξη του άρθρου 40.
ιε) Τον καθορισμό και τη χωροθέτηση συγκεκριμένων ακινήτων για τη λειτουργία πάρκων
κεραιών, από κοινού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
καθώς και κάθε άλλο συναρμόδιο Υπουργό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων που
αφορούν τη χρήση δημόσιας γης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες.
ιστ) Τη χάραξη της πολιτικής επί της ασφάλειας των δημόσιων δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών από κοινού με τους κατά περίπτωση συναρμόδι-ους Υπουργούς,
σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
ιζ) Τον καθορισμό, από κοινού με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς, των
Χαρτών Συχνοτήτων για τη λειτουργία της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Ειδικότερα, με
τους Χάρτες Συχνοτήτων δύνανται να καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές
εκπομπής που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι, τα επιτρεπτά κέντρα
εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής, καθώς και η
διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών εκπομπής. Οι ως άνω Χάρτες
Συχνοτήτων διαμορφώνονται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, τον
προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και τις Διεθνείς Συμβάσεις
εκχώρησης συχνοτήτων.
ιη) Την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της χρήσης του φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων και της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων, σε συνεργασία με τους κατά
περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς.
ιθ) Τον καθορισμό και τη χρηματοδότηση δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, που σχετίζονται
με την καινοτομία και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκλειόμενης κάθε
μορφής εμπορικής εκμετάλλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., για τις παραπάνω δράσεις καθορίζονται οι όροι και
προϋποθέσεις υπό τους οποίους χορηγείται, για τους ανωτέρω σκοπούς, το δικαίωμα χρήσης
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, οι όροι ανάθεσης, ανανέωσης, τροποποίησης, ανάκλησης των
δράσεων ή/και του δικαιώματος χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, το μέγιστο ύψος της
χρηματοδότησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
κ) 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.
Το αντικείμενο, ο σκοπός, ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των δράσεων του προηγουμένου
εδαφίου, καθώς και κάθε επιμέρους ζήτημα που αφορά σε αυτές, ρυθμίζονται με κοινή
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απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των
κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών.
κα) Τη χάραξη πολιτικής επί τεχνικών θεμάτων, λειτουργίας και διακυβέρνησης του
Διαδικτύου από κοινού με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς, σύμφωνα με τις
διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και το συντονισμό των σχετικών με
αυτών δράσεων και ενεργειών σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
κβ) Την πιστοποίηση της κατοχής ονόματος εκ μέρους φορέα (κρατικού ή ιδιωτικού) σε
περίπτωση που ο εν λόγω φορέας αιτηθεί την απόκτηση του αντίστοιχου γένιου ονόματος
χώρου ανωτάτου επιπέδου στο Διαδίκτυο από τον αρμόδιο για τα θέματα αυτά διεθνή
οργανισμό (στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή
αντίστοιχο όνομα χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.eu» ή άλλη εκχωρημένη στην
Ευρωπαϊκή Ενωση κατάληξη.
κγ) Την προώθηση της ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών
δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτόν τηρείται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων μητρώο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς. Με
αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή και των κατά περίπτωση
συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται τομείς προτεραιότητας, διαδικασίες, δράσεις και
κίνητρα για την ανάπτυξη της παραγωγής συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
συναφών δραστηριοτήτων.
κδ) Τη χάραξη της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, την ανάληψη των απαιτούμενων
πρωτοβουλιών και το σχεδιασμό δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και το
συντονισμό των κατά περίπτωση εμπλεκόμενων φορέων, για την υλοποίηση της Ψηφιακής
Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εκφράζεται από το εκάστοτε πολυετές
πλάνο, με στόχο την προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
κε) Την χάραξη πολιτικής, τον καθορισμό δράσεων και μέτρων για την ανάπτυξη και
εφαρμογή Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) φιλικών προς το περιβάλλον. Με αποφάσεις του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμοδίων
Υπουργών εκδίδονται Τεχνικοί Κανονισμοί για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης
των ΤΠΕ και τη χρήση τους με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
κστ) Την ίδρυση και λειτουργία στο Υπουργείο γποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σταθμού
ραδιοεπικοινωνιών για ίδια χρήση, καθώς και για κατά περίπτωση διενέργεια ελέγχων στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ο
σταθμός ραδιοεπικοινωνιών εντάσσεται στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με την
παράγραφο 6 του άρθρου 75 του παρόντος νόμου.
κζ) Τη χάραξη της εθνικής διαστημικής και δορυφορικής στρατηγικής, τον καθορισμό
δράσεων και μέτρων για την ανάπτυξη, προώθηση και εκμετάλλευση συστημάτων
δορυφορικών επικοινωνιών, την ανάληψη των απαιτούμενων πρωτοβουλιών και το
σχεδιασμό δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της
καταχώρησης διαστημικών αντικειμένων σε Μητρώο/Αρχείο, την εκπροσώπηση της χώρας
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο διαστημικό τομέα, καθώς και το συντονισμό των κατά
περίπτωση εμπλεκομένων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στους τομείς των διαστημικών
εφαρμογών, τεχνολογιών και υπηρεσιών.».
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20. Με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 227 καταργούνται οι περ. α’ έως ιθ’, κα’ έως και
κγ’, κστ’ έως και κη’, λα’, λγ’ έως και λε’, μ’, μβ’ έως και μστ’ του άρθρου 12 του ν.
4070/2012, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 12
Αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες ως προς τα ζητήματα που αφορούν τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες:
α) Ρυθμίζει κάθε θέμα, το οποίο αφορά στον καθορισμό σχετικών αγορών προϊόντων ή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια και προβαίνει στην
ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού. Ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στον
ορισμό και στις υποχρεώσεις Παρόχων με Σημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές,
ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
β) Εποπτεύει και ελέγχει τους παρόχους δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.
γ) Εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, καθώς και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών.
δ) Τηρεί αρχείο που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποτυπώνουν την εικόνα της
αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Με απόφασή της καθορίζονται οι όροι
τήρησης του αρχείου, η συμβατότητά του με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, τα
μέτρα για την τήρηση του απορρήτου και οι όροι και οι διαδικασίες προσβασιμότητας του
αρχείου.
ε) Παρέχει τις υπηρεσίες της για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν από
την εφαρμογή του παρόντος νόμου, διατηρώντας την αρμοδιότητά της επί των υποθέσεων
που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευσή του.
στ) Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
ταχυδρομικών υπηρεσιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (Α΄93), σε σχέση με
την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και
τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ενοποιημένη Απόδοση), καθώς και τον Κανονισμό 1/2003/ΕΚ (L 001). Η Ε.Ε.Τ.Τ.
δύναται να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε όσες περιπτώσεις κρίνει
αναγκαίο.
ζ) Συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με κάθε δημόσια αρχή, ιδιαιτέρως δε με το
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, τη Γενική Γραμματεία Προστασίας του
Καταναλωτή, το Συνήγορο του Καταναλωτή και το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Σε σχέση με τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, η
αποδέκτρια Αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας με τη διαβιβάζουσα Αρχή.
η) Διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων του παρόντος νόμου,
καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα με τον
παρόντα νόμο.
θ) Εκδίδει τον Κανονισμό Ακροάσεων ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα τα σχετικά με τη
διεξαγωγή αυτών σε εφαρμογή των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
ι) Κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Εθνικές Κανονιστικές Αρχές των άλλων κρατών
- μελών και στον BEREC τα Σχέδια Μέτρων αρμοδιότητάς της που υπόκεινται στη διαδικασία
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κοινοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και την κοινοτική νομοθεσία
περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δύναται να υποβάλλει παρατηρήσεις στα
κοινοποιούμενα σχέδια μέτρων των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών άλλων κρατών μελών.
ια) Συνεργάζεται με το BEREC και με τις αντίστοιχες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των
υπόλοιπων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών, καθώς και με
κοινοτικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς σε θέματα αρμοδιότητάς της. Επίσης,
συνεργάζεται με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και παρέχει κάθε
αναγκαία υποστήριξη σε αυτό για την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς
και κοινοτικούς οργανισμούς.
ιβ) Διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, δημόσιες διαβουλεύσεις για θέματα των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις
διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
ιγ) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετική με τις Γενικές Άδειες και εκδίδει Κανονισμούς με τους
οποίους ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα και ιδίως η διαδικασία υποβολής Δήλωσης
Καταχώρισης, ο καθορισμός όρων παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, η
τροποποίηση των όρων αυτών, η επιβολή τελών και η τροποποίησή τους.
ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων στο οποίο έχουν πλήρη και
επιγραμμική σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης οι αρμόδιες Υπηρεσίες των
Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άμυνας. Με απόφαση των
Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση της
Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το Μητρώο, προκειμένου να είναι
δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 4, θέματα που αφορούν την οργάνωση,
λειτουργία, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου αυτού, καθώς και κάθε θέμα σχετικό για την
εφαρμογή του παρόντος.
ιε) Τηρεί και διαχειρίζεται το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
ιστ) Ζητά, με αιτιολογημένο αίτημά της και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, από τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς
και από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του
ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, κάθε πληροφορία
τεχνικού, χρηματοοικονομικού ή νομικού περιεχομένου, που απαιτείται για να
διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις κανονιστικές της
αποφάσεις και τους όρους της αδεί-ας τους. Ιδίως δύναται να απαιτεί από τις επιχειρήσεις
οι οποίες παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής
Αδείας, ή στις οποίες έχουν εκχωρηθεί ραδιοσυχνότητες ή αριθμοί, την παροχή κάθε
πληροφορίας που απαιτείται για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους παροχής της
συγκεκριμένης υπηρεσίας, σύμφωνα με την Γενική Άδεια ή τα δικαιώματα χρήσης ή με τις
ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις του παρόντος. Οι πληροφορίες που ζητά η Ε.Ε.Τ.Τ. πρέπει
να είναι ανάλογες με το σκοπό που επιδιώκεται κάθε φορά.
ιζ) Καθορίζει τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες απαιτούνται
δικαιώματα χρήσης, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος.
ιη) Χορηγεί, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων βάσει των
αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για το σκοπό αυτόν
εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι ρυθμίζουν κάθε σχετικό θέμα και ιδίως τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις καθορισμού των ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες απαιτούνται ατομικά
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δικαιώματα χρήσης, τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους χορηγούνται τα
ατομικά δικαιώματα χρήσης, πότε ανακαλείται η απόφαση αυτή, τους όρους χρήσης και
εκμετάλλευσης του ατομικού αυτού δικαιώματος, περιλαμβανομένων και των όρων που
αφορούν στη μεταβίβαση ή εκμίσθωση ή χρήση ραδιοσυχνοτήτων, ή μέρους αυτών, οι
οποίες έχουν εκχωρηθεί ή απονεμηθεί και την ανάκληση των σχετικών αποφάσεων.
Χορηγεί προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής
λειτουργίας: α) σε παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την
αξιολόγηση της επίδοσης ασύρματων δικτύων που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν και β) σε
κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδοση και να ρυθμιστούν
επιμέρους παράμετροι λειτουργίας του ραδιοεξοπλισμού. Για τα ανωτέρω δικαιώματα
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 75 του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση, ο
ραδιοεξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, συμμορφώνεται
με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για το Ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ, καθώς και με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
ιθ) Διαχειρίζεται τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων των οποίων
την ευθύνη έχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
κ) Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές
κυρώσεις. Για το σκοπό αυτόν, με απόφαση της συγκροτεί συνεργεία ελέγχου, ορίζοντας τη
σύνθεση και τις αμοιβές αυτών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει κάθε σχετική
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής. Καθιερώνεται σύστημα επιφυλακής
(ενεργού και ετοιμότητας) του προσωπικού του Τμήματος Εποπτείας της Διεύθυνσης
φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων της ΕΕΤΤ, που έχουν αρμοδιότητα την εποπτεία
του Φάσματος, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση παρεμβολών που θέτουν σε κίνδυνο την
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και αφορά ιδίως τα συστήματα αεροναυτιλίας, ναυσιπλοΐας,
σωμάτων ασφαλείας και σωμάτων Στρατού. Το προσωπικό που είναι σε επιφυλακή, μπορεί
να ενεργοποιηθεί και σε άλλες σοβαρές περιπτώσεις, μετά από σχετική εντολή από τον
Πρόεδρο της ΕΕΤΤ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Ενεργή επιφυλακή νοείται η κατάσταση κατά την οποία τα στελέχη του προσωπικού της ΕΕΤΤ
που είναι σε επιφυλακή έχουν λάβει εντολή για την εκκίνηση της διαδικασίας εξεύρεσης
λύσης στο υφιστάμενο πρόβλημα παρεμβολής, μέσω όλων των διαθέσιμων μετρητικών
διατάξεων που διαθέτει η ΕΕΤΤ.
Επιφυλακή ετοιμότητας νοείται η κατάσταση κατά την οποία τα στελέχη του προσωπικού της
ΕΕΤΤ που είναι σε επιφυλακή είναι προσβάσιμα μέσω υπηρεσιακών τηλεφώνων και
διαθέσιμα προς άμεση ενεργοποίηση, με στόχο την επίλυση προβλημάτων από παρεμβολές.
Η συμμετοχή των στελεχών των αρμοδίων οργανικών μονάδων (Τμήμα Εποπτείας Φάσματος
και Περιφερειακών Γραφείων) στο σύστημα επιφυλακής που καθιερώνεται με την παρούσα
διάταξη, είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες που
ορίζονται από απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Φάσματος για κάθε μονάδα.
Για την εφαρμογή του ανωτέρω συστήματος επιφυλακής, η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, ο
οποίος ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Το ωρομίσθιο των ενεργών επιφυλακών υπολογίζεται με συντελεστή 0,0057 επί του βασικού
μισθού που κατέχει ο δικαιούχος.
Η συνολική αμοιβή για κάθε μέλος ενεργοποιούμενου κλιμακίου επιφυλακής προσδιορίζεται
ανάλογα με τη διάρκεια της με το εξής ωρομίσθιο:
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α. Για επιφυλακή ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η ώρα, το ωρομίσθιο πολλαπλασιάζεται
με τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.
β. Για νυκτερινή επιφυλακή καθημερινής, από 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, το ωρομίσθιο
αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί τις αντίστοιχες ώρες νυκτερινής
απασχόλησης.
γ. Για ημερήσια επιφυλακή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η μέχρι 22η, το
ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί τις αντίστοιχες ώρες
απασχόλησης.
δ. Για νυκτερινή επιφυλακή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 22η μέχρι 6η πρωινή, το
ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.
Το ωρομίσθιο για κάθε επιφυλακή ετοιμότητας ορίζεται στα πενήντα εκατοστά του
αντίστοιχου ωρομισθίου ενεργούς επιφυλακής.
Ανεξαρτήτως των ωρών επιφυλακής, τα στελέχη της ΕΕΤΤ που είναι υπόχρεοι επιφυλακής
δεν μπορούν να λαμβάνουν μηνιαίως μεγαλύτερη αποζημίωση από αυτή που αντιστοιχεί σε
7 επιφυλακές ετοιμότητας (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα), μη
τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176).
Για τον ίδιο σκοπό, η Ε.Ε.Τ.Τ. εγκαθιστά σταθερούς σταθμούς εποπτείας φάσματος, με τρόπο
ώστε να επιτυγχάνεται η πλέον αποτελεσματική εποπτεία αυτού. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει
Κανονισμό, ο οποίος προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των
σταθμών εποπτείας φάσματος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εποπτεία του
φάσματος. Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των ελεγκτικών καθηκόντων της Ε.Ε.Τ.Τ.,
τα υπηρεσιακά της οχήματα εξαιρούνται από την υποχρέωση να φέρουν ειδικές σημάνσεις,
διακριτικά και ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας κρατικών οχημάτων.
Οι καταγγελίες, που αφορούν σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί νομίμου εγκαταστάσεως
και λειτουργίας κατασκευών κεραιών ή λειτουργία παρανόμων σταθμών οποιασδήποτε
υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών ή πρόκληση επιζήμιων παρεμβολών, υποβάλλονται στην
Ε.Ε.Τ.Τ. Εφόσον για τη διερεύνηση των εν λόγω καταγγελιών απαιτείται πραγματοποίηση
επιτόπιων ελέγχων από συνεργεία μετρήσεων ή τεχνικά κλιμάκια της Ε.Ε.Τ.Τ., η καταγγελία
συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. Το ύψος του παραβόλου αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το
αντίστοιχο παράβολο, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30.
κα) Διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.). Εκχωρεί, δεσμεύει, ανακαλεί ή
περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης αριθμών ή ομάδων αριθμών, εποπτεύει την εφαρμογή του
και καθορίζει τα τέλη εκχώρησης, δέσμευσης και χρήσης των αριθμών.
κβ) Ρυθμίζει τα θέματα φορητότητας αριθμών, εκδίδοντας τις σχετικές κανονιστικές πράξεις
και ελέγχει την εφαρμογή τους.
κγ) Διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων ή/ και αριθμών.
κδ) Ρυθμίζει τα θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.gr», καθώς και
οποιουδήποτε άλλου χώρου ή υποχώρου χορηγηθεί στην Ελλάδα. Εκδίδει Κανονισμό με τον
οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εκχώρηση των ονομάτων χώρου στο
Διαδίκτυο με κατάληξη «.gr», τους όρους χρήσης τους, τους λόγους διαγραφής, τους όρους
μεταβίβασης, την τήρηση του μητρώου εκχωρούμενων ονομάτων χώρου, τα τέλη για την
παροχή των σχετικών υπηρεσιών, την άσκηση εποπτείας για τη χρήση και κάθε άλλο θέμα το
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οποίο αφορά στη λειτουργία και χρήση των ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη
«.gr», καθώς και οποιουδήποτε άλλου χώρου ή υποχώρου χορηγηθεί στην Ελλάδα. Τα
ανωτέρω ονόματα χώρου αποτελούν πόρους του Ελληνικού Κράτους, οι οποίοι εκχωρούνται
αποκλειστικά από την Ε.Ε.Τ.Τ., μόνο κατά χρήση. Το μητρώο δεδομένων που περιέχει κάθε
σχετική πληροφορία τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τη δυνατότητα, με διαγωνισμό, για
περιορισμένο χρόνο κάθε φορά, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει την πενταετία
κάθε φορά, να αναθέτει την τήρηση του Μητρώου σε άλλο πρόσωπο, το οποίο όμως θα
ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ..
κε. Ρυθμίζει με αποφάσεις της τα ζητήματα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Ασκεί τα
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του εποπτικού φορέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και ιδίως στο άρθρο 17 αυτού. Καταρτίζει, τηρεί και
δημοσιεύει τον εθνικό κατάλογο εμπιστοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου
Κανονισμού ΕΕ και ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
κστ) Ρυθμίζει την πρόσβαση και διασύνδεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
εκδίδοντας πράξεις σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται.
κζ) Ασκεί τις αρμοδιότητες σχετικά με την παροχή καθολικής υπηρεσίας και υποβάλλει
εισηγήσεις προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου, και με πράξεις της ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζοντας
πρόσθετα πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών, πέραν των όσων αναφέρονται στο Παράρτημα V
του παρόντος.
κη) Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, εκδίδοντας προς τούτο και κανονιστικές πράξεις, σύμφωνα με τον παρόντα
νόμο. Για τα θέματα αυτά συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και διαβουλεύεται με οργανώσεις
καταναλωτών και χρηστών, καθώς και φορέων παροχής υπηρεσιών.
κθ) Τηρεί ιστοχώρο, όπου καταχωρεί κανονιστικά κείμενα, αποφάσεις, εκθέσεις,
διαβουλεύσεις και πληροφορίες που συμβάλλουν στη δημιουργία ανοικτής και
ανταγωνιστικής αγοράς, τον οποίο ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την
επιφύλαξη των διατάξεων περί επιχειρηματικού απορρήτου. Με την επιφύλαξη των
διατάξεων περί επιχειρηματικού απορρήτου και με απάλειψη των στοιχείων της
καταδικασθείσας επιχείρησης, δημοσιεύονται στον ιστοχώρο αυτό, εντός μηνός από την
κοινοποίησή τους στην καταδικασθείσα επιχείρηση, όλες οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων
σε βάρος επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
λ) Παρέχει προς τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ύστερα από
έγγραφη αίτησή της, κάθε πληροφορία που κατέχει ή μπορεί να ανεύρει, με την επιφύλαξη
των διατάξεων περί επιχειρηματικού απορρήτου.
λα) Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των
ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν.
2801/2000 (Α΄ 46), πλην των εδαφίων Γ, Δ και Ε της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και του
εδαφίου ιε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Εκδίδει κάθε αναγκαία
κανονιστική πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη
διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού
χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής κεραίας, τις
διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών.
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λβ) Εκδίδει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της
Ε.Ε.Τ.Τ..
λγ) Εισηγείται ή γνωμοδοτεί για την έκδοση κανονιστικών πράξεων, σύμφωνα με τον
παρόντα νόμο.
λδ) Απευθύνει οδηγίες και συστάσεις, επιβάλλει κατ’ αποκλειστικότητα πρόστιμα και λοιπές
διοικητικές κυρώσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς ηλεκτρονικών
επικοινωνιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ποινών και
κυρώσεων, που προβλέπονται στο ν. 3959/2011 (Α΄93) και παραπέμπει τους παραβάτες στις
αρμόδιες δικαστικές αρχές.
λε) Είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις χρήσης και διάθεσης στην
αγορά του τερματικού εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού. Με Κανονισμό, τον οποίο εκδίδει,
καθορίζεται κάθε σχετικό με τα ανωτέρω θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθώς και
ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά, πιθανούς περιορισμούς
χρήσης και ραδιοδιεπαφές και διεξαγωγή ελέγχων για τη διαπίστωση συμμόρφωσης
ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με τα οριζόμενα στο π.δ.
44/2002 (Α΄ 44). Σε περίπτωση παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τον
τερματικό εξοπλισμό και το ραδιοεξοπλισμό επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 76 και
77 του παρόντος.
Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και του
ραδιοεξοπλισμού με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα μέλη του προσωπικού της
Ε.Ε.Τ.Τ. ή και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτόν από την Ε.Ε.Τ.Τ. μπορούν
να εισέρχονται σε χώρους διάθεσης και αποθήκευσης ραδιοεξοπλισμού και
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και να λαμβάνουν ατελώς δείγματα του
εξοπλισμού, όπως αυτός διατίθεται στην αγορά.
λστ) Συγκροτεί με απόφασή της κλιμάκια επιφυλακών, συνεργεία ελέγχου, μόνιμες και
έκτακτες επιτροπές, καθώς και ομάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα επί θεμάτων
που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της, ορίζοντας τη
σύνθεση και τις αμοιβές αυτών, κατά τις κείμενες διατάξεις. Στις επιτροπές και στις ομάδες
εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη ή στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ..
Το έργο των επιτροπών ή ομάδων εργασίας κατευθύνεται από μέλη ή στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ..
Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και ομάδων εργασίας υποβάλλονται στα
αρμόδια όργανα της Ε.Ε.Τ.Τ., που αποφασίζουν για την τυχόν δημόσια ανακοίνωση των
συμπερασμάτων. Με απόφασή της πραγματοποιείται ο ορισμός του αριθμού των
υπερωριών ανά εξάμηνο και η κατανομή τους στο προσωπικό της και καθορίζεται, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, το ύψος της υπερωριακής αμοιβής. Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος
αριθμός υπερωριών ανά υπάλληλο δεν υπερβαίνει τις 250 ώρες ανά εξάμηνο.
λη) Συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για να καλύψει τις στεγαστικές της ανάγκες. Με
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της
Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η σχετική διαδικασία. Για τη στέγαση των κεντρικών ή περιφερειακών
της υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προβεί σε αγορά ακινήτου, στο όνομα και για
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου:
ληα) με διαδικασία που καθορίζει η Ε.Ε.Τ.Τ., τη δε σύμβαση υπογράφει ο Πρόεδρος της
Ε.Ε.Τ.Τ. για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου,
ληβ) αναθέτοντας την αγορά του ακινήτου στην «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη
Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο αποκτά την κυριότητα του
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ακινήτου, η δε χρήση αποδίδεται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία βαρύνεται και με το τίμημα της
αγοράς.
λθ) Δύναται να προβαίνει σε δωρεές εξοπλισμού με αποσβεσθείσα οικονομική αξία προς
κοινωφελείς οργανισμούς.
μ) Εκπροσωπεί την Ελλάδα στο BEREC, συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες του, για την
προώθηση και την εκπλήρωση των στόχων που τίθενται.
μα) Εκδίδει αποφάσεις για τη ρύθμιση ζητημάτων διευθυνσιοδότησης στο διαδίκτυο, όπως,
ενδεικτικά, θέματα μετάβασης από πρωτόκολλα επικοινωνίας διαδικτύου (IPv4 σε ΙPv6),
ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων και συμμόρφωσης των παρόχων με τις τεχνολογικές
εξελίξεις και εξειδικεύει τα αντίστοιχα Πρότυπα και Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης
Τηλεπικοινωνιών.
μβ) Ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την τεχνολογική ουδετερότητα δικτύων σύμφωνα με τις
αρχές του άρθρου 3 του παρόντος.
μγ) Εκδίδει κανονιστικές ή ατομικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε
διαδικασία και θέμα σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητές της.
μδ) Ελέγχει και εποπτεύει την εφαρμογή υποχρεώσεων παροχής χονδρικής πρόσβασης και
συναφών ευκολιών, ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, δημοσιότητας και μη διακριτικής
μεταχείρισης όσον αφορά τη χονδρική πρόσβαση και δημοσίευση προσφορών αναφοράς,
όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, που επιβάλλονται σε φορείς οι οποίοι αναπτύσσουν και
παρέχουν δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με δημόσια
συγχρηματόδoτηση και η υλοποίησή τους έχει εγκριθεί με απόφαση της Ε.Ε.. Η Ε.Ε.Τ.Τ.
εκδίδει Κανονισμούς για να ρυθμίζει κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των ως άνω,
μετά τη συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα όταν αυτό απαιτείται. Σε περίπτωση που οι
υπόχρεοι δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να
επιβάλλει σε βάρος τους διοικητικές κυρώσεις βάσει του άρθρου 77 του παρόντος.
με) Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να χορηγεί ηλεκτρονικά έγγραφα με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής
υπογραφής, σύμφωνα με το π.δ. 150/2001 (Α΄ 125), όπως εκάστοτε ισχύει. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται,
επίσης, να χορηγεί πιστοποιητικά και βεβαιώσεις βάσει των τηρουμένων στις οργανικές της
μονάδες στοιχεία, σε ηλεκτρονική μορφή με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και χρήση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται είτε: α) με
τη χρήση μηχανικής αποτύπωσης ιδιόχειρης υπογραφής αρμοδίως εξουσιοδοτημένου
προσώπου και σφραγίδας της Ε.Ε.Τ.Τ. είτε β) με ηλεκτρονική υπογραφή και χρήση ψηφιακού
πιστοποιητικού νομικού προσώπου (της Ε.Ε.Τ.Τ.) βάσει της Πολιτικής Πιστοποίησης 7 (ΠΠ7)
που προβλέπεται στην υπ’ αριθ. ΥΑ Π /Φ.60/38/232 «Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης
της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου», (Β΄ 799), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
μστ) Συνδράμει, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), στην υλοποίηση προωθητικών δράσεων για την παροχή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την ευρυζωνική σύνδεση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού
και ειδικών γεωγραφικών περιοχών, την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην πληροφόρηση
και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην Επικράτεια. Η συνδρομή συνίσταται ιδίως στο
σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην εποπτεία και στη διαχείριση κατάλληλων πληροφοριακών
συστημάτων και εφαρμογών, όπου αυτές απαιτούνται, στη διοικητική, οικονομικοτεχνική
και λογιστική υποστήριξη των δράσεων αυτών, καθώς και στην ανάληψη οποιουδήποτε
άλλου έργου ή υποχρέωσης κριθεί αναγκαία για την υλοποίηση των ως άνω δράσεων ή τον
έλεγχο ορθής υλοποίησης αυτών. Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται σύμφωνα με την παρ. 6
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του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 (Α'82), όπως ισχύει. Η ΕΕΤΤ προβαίνει σε κάθε απαραίτητη
ενέργεια για την υλοποίηση των ως άνω δράσεων εξ ιδίων μέσων με συγκρότηση ομάδων
εργασίας ή/και δια αναθέσεως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε τρίτους.».
21. Με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 227 καταργούνται τα άρθρα 16 έως 39 του ν.
4070/2012, τα οποία έχουν ως εξής:
«Άρθρο 16
Σχέσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές άλλων
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το BEREC
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συμβάλλει στην ανάπτυξη ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς μέσω της συνεργασίας
της με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission), καθώς και με τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών
Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC). Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζεται ιδίως με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το BEREC για να προσδιορίσει τα ρυθμιστικά εργαλεία και τα
κανονιστικά μέτρα που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Προς
εκπλήρωση των ανωτέρω δικαιολογούνται στον Πρόεδρο και στους Αντιπροέδρους της
Ε.Ε.Τ.Τ.. κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μέχρι εκατό (100) ημέρες κατ` έτος εκτός
έδρας. Αν αναλάβουν θέσεις Προέδρου ή Αντιπροέδρου στον Φορέα Ευρωπαϊκών
Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators of
Electronic Communications - BEREC) ή / και μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο Διεθνή
ή Ευρωπαϊκό Οργανισμό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιολογείται
υπέρβαση του ανωτέρω ορίου μόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, παρέχει σε κάθε αρμόδια εθνική αρχή, στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις Ρυθμιστικές Αρχές άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, πληροφορίες για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να
ζητά αιτιολογημένα από τις προαναφερόμενες αρχές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την
τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που τους γνωστοποιεί, ιδίως όσον αφορά
στο επιχειρηματικό απόρρητο. Εφόσον οι πληροφορίες απευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και είχαν περιέλθει στην Ε.Ε.Τ.Τ. από επιχειρήσεις, κατόπιν αιτήματος της, η Ε.Ε.Τ.Τ.
ενημερώνει σχετικά τις επιχειρήσεις. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και των
λοιπών αρχών του Ελληνικού Κράτους πραγματοποιείται με πλήρη εξασφάλιση της αρχής
της εμπιστευτικότητας.
3. Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει και κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και
στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, τα στοιχεία των φορέων εκμετάλλευσης που κατέχουν σημαντική
ισχύ στην αγορά, τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται, τον προσδιορισμό των ειδικών
αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και τις γεωγραφικές αγορές, τα δικαιώματα των χρηστών
σχετικά με την Καθολική Υπηρεσία, καθώς και στοιχεία σχετικά με τον ανταγωνισμό και τη
λεπτομερή περιγραφή της διάρθρωσης της αγοράς, την πρόσβαση και τη διασύνδεση, την
παροχή υποδομής και υπηρεσιών συνδρομητικής γραμμής. Μεταβολές που επηρεάζουν τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που θίγονται,
κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 17
Διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο
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1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 45 και των άρθρων 34 και 35, η Ε.Ε.Τ.Τ.
προβαίνει σε διαβούλευση:
α) πριν από τη λήψη μέτρων ή την πρόβλεψη περιορισμών σύμφωνα με το άρθρο 20
παράγραφοι 8 και 9 τα οποία έχουν σημαντική επίπτωση στη σχετική αγορά ή
β) μετά από αίτημα του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή
γ) οποτεδήποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, κατ` εφαρμογή του παρόντος νόμου
δίδοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο
προτεινόμενο μέτρο, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
2. Η ανωτέρω δημόσια διαβούλευση διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. με διαδικασία που
καθορίζεται με απόφαση της. Η Ε.Ε.Τ.Τ., για το σκοπό αυτόν, εκδίδει, με κανονιστική της
πράξη, Κανονισμό ο οποίος ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διενέργεια
διαβουλεύσεων, τις προθεσμίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται, τον τρόπο δημοσιότητας, τη
συλλογή και ανάλυση των απαντήσεων, την τήρηση σχετικού αρχείου διαβουλεύσεων,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί κεντρικό ενιαίο σημείο πληροφόρησης, στο οποίο παρατίθενται όλες οι
διαβουλεύσεις, δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών, καθώς και τα συμπεράσματα
της Ε.Ε.Τ.Τ. από τη διαβούλευση, με εξαίρεση τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα,
σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία.
4. Για θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών και των καταναλωτών
των δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως όταν έχουν σημαντικές
επιπτώσεις στην αγορά, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των τελικών χρηστών και των
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τελικών χρηστών με αναπηρία, των
κατασκευαστών, καθώς και των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή / και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Άρθρο 18
Γενική Άδεια
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1, των ειδικών
υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, και των
δικαιωμάτων χρήσης που αναφέρονται στα άρθρα 21 και 22 του παρόντος νόμου, η παροχή
δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται υπό καθεστώς Γενικής
Αδείας.
2. Αρμόδια Αρχή για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που
συνεπάγεται η Γενική Άδεια, καθώς και για την εποπτεία της τήρησης τους, σύμφωνα με τον
παρόντα νόμο, είναι η Ε.Ε.Τ.Τ..
3. Για την υπαγωγή σε καθεστώς Γενικής Αδειας μπορεί να απαιτείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. η
υποβολή Δήλωσης Καταχώρισης από τον ενδιαφερόμενο πάροχο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων και των παροχών που παρέχουν διασυνοριακές
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν προϋποτίθεται η
έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης πριν από την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν
από τη Γενική Αδεια. Με την υποβολή της ως άνω Δήλωσης Καταχώρισης, μια επιχείρηση
δύναται να εκκινήσει δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο παρόν
άρθρο και στα άρθρα 21, 22 και 23 του παρόντος νόμου σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης.
Επιχειρήσεις που παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε
επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλα κράτη - μέλη δεν υποχρεούνται να υποβάλουν Δήλωση
Καταχώρισης εφόσον έχουν υποβάλει σχετική κοινοποίηση σε άλλο κράτος - μέλος.
226

225

4. Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου, εφόσον συντρέχουν
λόγοι δημοσίας τάξεως, ασφάλειας και υγείας, εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 77
του παρόντος.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό Γενικών Αδειών, με τον οποίο ρυθμίζονται όλες οι
λεπτομέρειες σχετικά με τις Γενικές Άδειες, καθορίζονται οι όροι του Παραρτήματος VII,
Μέρος Α` οι οποίοι είναι αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς και ισχύουν για κάθε είδους
υπηρεσία ή δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά περίπτωση, καθώς και τα ελάχιστα
οικονομικά εχέγγυα για την εξασφάλιση εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων που
απορρέουν από την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Στον Κανονισμό αυτόν καθορίζεται
επίσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων υπό καθεστώς Γενικών
Αδειών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών προϋποθέτει την υποβολή Δήλωσης Καταχώρισης ως και του
περιεχομένου και της μορφής της Δήλωσης Καταχώρισης. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
που καθορίζονται από τον Κανονισμό Γενικών Αδειών είναι νομικά διακριτά από τις ειδικές
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις δυνάμει των άρθρων 44, 47 παράγραφοι
1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, για τη διασφάλιση της διαφάνειας, τα
κριτήρια και οι διαδικασίες για την επιβολή των εν λόγω υποχρεώσεων παρουσιάζονται στον
ι-στοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ..
6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί Μητρώο παροχών δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Με απόφαση της Ε. Ε.Τ.Τ. καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του Μητρώου,
καθώς και οι ελάχιστες πληροφορίες, που πρέπει να περιλαμβάνει η Δήλωση Καταχώρισης
για τον προσδιορισμό του παρόχου δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
όπως: η νομική μορφή, η επωνυμία της επιχείρησης, η έδρα, ο Αριθμός φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.), η οικεία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), πλήρη στοιχεία
των νόμιμων εκπροσώπων και των εκπροσώπων επικοινωνίας, σύντομη περιγραφή του
δικτύου ή της υπηρεσίας που πρόκειται να παρασχεθεί, καθώς και η προβλεπόμενη
ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας.
7. Οι όροι των Γενικών Αδειων, που καθορίζονται στον Κανονισμό, που εκδίδεται σύμφωνα
τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος, αιτιολογούνται σε σχέση με το συγκεκριμένο
δίκτυο ή την υπηρεσία που θα παρασχεθεί. Στους όρους της Γενικής Αδειας δεν
συμπεριλαμβάνονται όροι που ισχύουν για τις επιχειρήσεις βάσει άλλων διατάξεων της
ισχύουσας νομοθεσίας.
8. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτηση του προσώπου που υπέβαλε Δήλωση Καταχώρισης, χορηγεί,
εντός μίας εβδομάδας, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο παροχών, η οποία πιστοποιεί ότι
έχει υποβληθεί Δήλωση Καταχώρισης. Στη βεβαίωση αυτή διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις
υπό τις οποίες οποιοσδήποτε πάροχος υπό καθεστώς Γενικής Αδειας, δικαιούται να
υποβάλει αίτηση παροχής δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών, να διαπραγματεύεται
πρόσβαση ή / και να αποκτά πρόσβαση ή διασύνδεση, προκειμένου να διευκολύνεται η
άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων
9. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας γνωστοποιούν στην
Ε.Ε.Τ.Τ. την παύση άσκησης αυτής της δραστηριότητας τους. Η γνωστοποίηση αυτή
πραγματοποιείται τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την πραγματική παύση της εν
λόγω δραστηριότητας. Στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση κηρύσσεται σε πτώχευση ή
τίθεται σε εκούσια εκκαθάριση, η γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Τ.Τ. γίνεται εντός επτά ημερών από
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την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης ή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων αντίστοιχα.
10. Στις διατάξεις των άρθρων 18 έως και 27 δεν εμπίπτουν:
α) Η απλή μεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε χρήστες.
β) Η ιδιοχρησιμοποίηση τερματικού ραδιοεξοπλισμού. βάσει μη αποκλειστικής χρήσης
ειδικών ραδιοσυχνοτήτων από τον χρήστη για λόγους που δεν συνδέονται με οικονομική
δραστηριότητα, όπως η χρήση της ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB) ή η χρήση συχνοτήτων
από ραδιοερασιτέχνες, η οποία δεν συνιστά παροχή Δικτύου ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και διέπεται από τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που
αφορούν στον τερματικό εξοπλισμό και το ραδιοεξοπλισμό.
11. Εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου η διάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών από τρίτους, οι οποίοι, αν και δεν διαθέτουν δική τους υποδομή ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό διαφορετικό όμως
εμπορικό σήμα και επιχειρηματική οργάνωση, βασιζόμενοι στην υποδομή άλλων προσώπων
που παρέχουν δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τα οποία έχουν
συνάψει σχετική σύμβαση.
12. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβλέπει τη συμμόρφωση με τους όρους της Γενικής Αδειας ή των
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών και με τις ειδικές υποχρεώσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 19
Στοιχειώδη δικαιώματα επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας
1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας έχουν τα εξής δικαιώματα:
α) παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
β) αιτούνται δικαιώματα διέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος.
2. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας και παρέχουν δημόσια
δίκτυα ή διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, έχουν επίσης το
δικαίωμα:
α) να διαπραγματεύονται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τη διασύνδεση με (και
ενδεχομένως να αποκτούν πρόσβαση προς ή διασύνδεση από) άλλες επιχειρήσεις που
παρέχουν δημόσια δίκτυα και δημόσιες υπηρεσίες και λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής
Αδειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης.
β) να παρέχουν επί μέρους στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας ή / και να παρέχουν στοιχεία
της καθολικής υπηρεσίας σε τμήματα της ελληνικής Επικράτειας.
Άρθρο 20
Διαχείριση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων
1. Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά
κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική,
πολιτιστική και οικονομική αξία.
2. Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιείται ιδίως:
α) για τη διασφάλιση της ζωής και της ιδιοκτησίας.
β) για την εξυπηρέτηση της εθνικής ασφάλειας και άμυνας.
γ) για την υποστήριξη της καταπολέμησης του εγκλήματος και της εφαρμογής του νόμου.
δ) για την υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της εξασφάλισης
υπηρεσιών επικοινωνιών εθνικής και παγκόσμιας κλίμακας, για προσωπική και
επαγγελματική χρήση.
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ε) για την ενίσχυση της ανάπτυξης των υποδομών και της παροχής υπηρεσιών
στ) για την υποστήριξη εθνικών και διεθνών συστημάτων μεταφορών
ζ) για τη διατήρηση των φυσικών πόρων
η) για τη διανομή πληροφοριών και προγραμμάτων ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος.
θ) για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.
3. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και, κατά περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ.
συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά το στρατηγικό σχεδιασμό, το
συντονισμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Το
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνουν υπόψη τους,
μεταξύ άλλων, την οικονομία, την ασφάλεια, την υγεία, το δημόσιο συμφέρον, την ελευθερία
έκφρασης, τις πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές και τεχνικές πτυχές των πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και τα συμφέροντα των ομάδων χρηστών ραδιοφάσματος, με
στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης του ραδιοφάσματος και την αποφυγή επιβλαβών
παρεμβολών.
4. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά τη συνεργασία τους
με τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών - μελών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
προάγουν το συντονισμό των προσεγγίσεων στην πολιτική ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή
Ενωση και, όπου ενδείκνυται, των προϋποθέσεων αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και την
αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη
λειτουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
5. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Ε.Ε.Τ.Τ., ενεργώντας σύμφωνα
με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και με την απόφαση 676/2002/ΕΚ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (απόφαση για το ραδιοφασμα, ΕΕ L 144/77), προάγουν την
εναρμόνιση στη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση, ώστε να
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική χρήσης τους και να διασφαλιστούν οφέλη για
τον καταναλωτή, όπως οι οικονομίες κλίμακας και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.
6. Η διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και η εποπτεία των ραδιοεκπομπών
πραγματοποιείται από όλους τους εντεταλμένους προς τούτο φορείς, σύμφωνα με τις
εθνικές απαιτήσεις, τις διεθνείς συμφωνίες και τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη, της
Σύμβασης και του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών,
λαμβανομένων υπόψη και των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής
Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, όπως ισχύουν μετά την κύρωση τους κατ` εφαρμογή του άρθρου 28 παράγραφος 1
του Συντάγματος. Η διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων περιλαμβάνει ιδίως:
α) την εναρμόνιση της χρήσης του στο διεθνές, πέραν του κοινοτικού, επίπεδο, η οποία
πρέπει να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις γενικές αρχές πολιτικής,
όπως αυτές προσδιορίζονται σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.
β) τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή την απονομή ζωνών
ραδιοσυχνοτήτων σε σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών
γ) την τήρηση των διαδικασιών του διεθνούς συντονισμού των ραδιοσυχνοτήτων
δ) τον καθορισμό των τελών ραδιοσυχνοτήτων
ε) τον καθορισμό διοικητικών ή τεχνικών όρων χρήσης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή
μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαυλοποίησης. στ) την
εποπτεία και επιτήρηση της νόμιμης χρήσης του.
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7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής
Αμυνας εγκρίνεται ο Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), ο οποίος
περιλαμβάνει ιδίως:
α) Τα σχέδια κατανομής σε εθνικό επίπεδο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων σε υπηρεσίες,
όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ενωσης
Τηλεπικοινωνιών
β) Αναφορές σε περιορισμούς που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του
παρόντος άρθρου.
γ) Αναφορές για τη δυνατότητα χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε συγκεκριμένες ζώνες
ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και για τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που μπορούν να
χρησιμοποιούνται από ηλεκτρονικό εξοπλισμό για βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές
εφαρμογές.
Κατά την κατάρτιση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)
λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, ο Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών
της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU). οι Αποφάσεις και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής
Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT).
8. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου εδαφίου διασφαλίζεται ότι όλοι οι τύποι
τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι διαθέσιμες για υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορούν να προβλέπονται περιορισμοί, με βάση τις
αρχές της αναλογικότητας και της αμεροληψίας, αναφορικά με τη ραδιοδικτυακή ή
ασύρματη τεχνολογία πρόσβασης που χρησιμοποιείται για υπηρεσίες η λεκτρονικών
επικοινωνιών, εφόσον απαιτείται:
α) για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών
β) για την προστασία της δημόσιας υγείας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
γ) για την εξασφάλιση της τεχνικής ποιότητας της υπηρεσίας.
δ) για την εξασφάλιση της μεγιστοποίησης του μερισμού ραδιοσυχνοτήτων
ε) για τη διαφύλαξη αποτελεσματικής χρήσης του φάσματος, ή
στ) για την εκπλήρωση στόχου γενικού συμφέροντος σύμφωνα με την παράγραφο 9 του
παρόντος άρθρου.
9. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο επόμενο εδάφιο, διασφαλίζεται ότι όλοι οι τύποι
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να παρασχεθούν στις ζώνες
ραδιοσυχνοτήτων που δηλώνονται διαθέσιμες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
α) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της
Ε.Ε.Τ.Τ., δύνανται να προβλέπονται περιορισμοί, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και
της αμεροληψίας, σε ότι αφορά στους παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, προς εκπλήρωση, όπου απαιτείται, προβλέψεων των κανονισμών
ραδιοεπικοινωνιών της ITU.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της
Ε.Ε.Τ.Τ., δύνανται να λαμβάνονται μέτρα που να απαιτούν την παροχή υπηρεσίας
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ειδική ζώνη διαθέσιμη για υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να αιτιολογούνται για την εκπλήρωση στόχου
γενικού συμφέροντος, όπως ενδεικτικά:
βα) η ασφάλεια της ζωής.
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ββ) η προαγωγή της κοινωνικής, περιφερειακής ή εδαφικής συνοχής.
βγ) η αποφυγή της αναποτελεσματικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων και
βδ) η προαγωγή της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των
μέσων επικοινωνίας, π.χ. με την παροχή υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της
Ε.Ε.Τ.Τ., δύνανται να λαμβάνονται μέτρα που απαγορεύουν την παροχή κάθε άλλης
υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συγκεκριμένη ζώνη μόνον όταν αυτά
αιτιολογούνται επαρκώς από την ανάγκη προστασίας υπηρεσιών για την ασφάλεια της ζωής.
Κατ` εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα μέτρα
αυτά δύνανται να επεκτείνονται, ώστε να εφαρμόζονται σε υπηρεσίες για την εκπλήρωση
άλλων στόχων δημόσιου συμφέροντος.
δ) Τα μέτρα των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου επανεξετάζονται τακτικά,
τουλάχιστον ανά δύο έτη, οπότε δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της επανεξέτασης αυτής.
10. Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου,
το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής
Αμυνας και την Ε.Ε.Τ.Τ., αναθεωρεί, σε ετήσια βάση ή όποτε κριθεί αναγκαίο, τον Εθνικό
Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες και
κατάλληλες προσαρμογές σε αυτόν.
11. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δημοσιεύει σε κατάλληλη ιστοθέση
του τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) και ενημερώνει σχετικά το
Ευρωπαϊκό Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει
στον ιστοχώρο της πληροφορίες για τα δικαιώματα, τους όρους, τις διαδικασίες, τις
επιβαρύνσεις και τα τέλη που αφορούν στη χρήση του ραδιοφάσματος στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και η Ε.Ε.Τ.Τ. επικαιροποιούν τις σχετικές πληροφορίες και λαμβάνουν μέτρα για
την ανάπτυξη κατάλληλων βάσεων δεδομένων, προκειμένου οι εν λόγω πληροφορίες να
είναι προσιτές στο κοινό, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οικεία μέτρα εναρμόνισης της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
12. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται σχέδια διαυλοποίησης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων και
απονομής ραδιοσυχνοτήτων για τις ζώνες που διαχειρίζεται αυτή. σύμφωνα με τον παρόντα
νόμο, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου.
13. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση συχνοτήτων, με την επιφύλαξη των
διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του παρόντος και εκείνων περί των
σχετικών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
14. Απαγορεύεται:
α) Η χρήση εξοπλισμού για τη λήψη, αποκωδικοποίηση ή αποκρυπτογράφηση περιεχομένου
που δεν αφορά τον κάτοχο του εξοπλισμού,
β) η χωρίς άδεια ή έγκριση διάθεση, κατοχή και χρήση εξοπλισμού που προορίζεται για την
παρακολούθηση και επεξεργασία περιεχομένου και δεδομένων τρίτων, η οποία
πραγματοποιείται επί νόμιμης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών μέσω παράνομης σύνδεσης
(επισύνδεσης), ή/και αποκωδικοποίησης, ή/και αποκρυπτογράφησης απορρήτων ή
κρυπτογραφημένων μηνυμάτων,
γ) η χωρίς άδεια ή έγκριση εκπομπή, λήψη εκπομπών, καθώς και πρόκληση παρεμβολών στο
φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, με σκοπό την παρακώλυση της λειτουργίας υπηρεσιών που
σχετίζονται με τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια και την άμυνα.
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Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω απαγορεύσεων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ιδίως στις διατάξεις περί διασφάλισης απορρήτου
επικοινωνιών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζονται οι
κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά εξοπλισμού και συσκευών, οι όροι, οι δικαιούχοι
αδειοδότησης, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της άδειας ή
έγκρισης, το κατά περίπτωση καθοριζόμενο χρονικό διάστημα χορήγησης της άδειας ή
έγκρισης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 21
Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων
1. Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων επιτρέπεται στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών. Δικαιώματα
χρήσης ραδιοσυχνότητας χορηγούνται όπου κρίνεται αναγκαίο ώστε:
α) να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές.
β) να εξασφαλίζεται η τεχνική ποιότητα των υπηρεσιών
γ) να διαφυλάσσεται η αποτελεσματική χρήση του φάσματος, ή
δ) να πληρούνται οι λοιποί στόχοι γενικού συμφέροντος, όπως ορίζονται σύμφωνα με την
κοινοτική νομοθεσία.
Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται κανονισμός ο οποίος περιλαμβάνει τους όρους χρήσης
των ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων
2. Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
μπορούν να υπόκεινται μόνο σε όρους που αφορούν θέματα που απαριθμούνται στο
Παράρτημα VII, Μέρος Β` και δεν επαναλαμβάνουν τους όρους της Γενικής Αδειας.
Οι όροι αυτοί είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.
3. Οι διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων είναι διαφανείς,
αντικειμενικές, αμερόληπτες, αναλογικές και ανοικτές. Εξαίρεση από την υποχρέωση
εφαρμογής των ως άνω διαδικασιών μπορεί να γίνεται αιτιολογημένα στις περιπτώσεις όπου
η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών περιεχομένου
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών είναι απαραίτητη για την επίτευξη στόχου δημοσίου
συμφέροντος.
4. Κατά τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης η Ε.Ε.Τ.Τ.:
α) Προσδιορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εν λόγω δικαιώματα δεν μπορούν να
μεταβιβαστούν από τον κάτοχο τους σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 25 του παρόντος νόμου.
β) Σε περίπτωση χορήγησης για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το εν λόγω διάστημα θα
πρέπει να είναι κατάλληλο για τη σχετική υπηρεσία σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο στόχο,
λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο που είναι αναγκαία για την απόσβεση της επένδυσης.
γ) Οταν η χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων αφορά χρονική περίοδο δέκα
ετών ή μεγαλύτερη και το εν λόγω δικαίωμα δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να χρονομισθωθεί
μεταξύ επιχειρήσεων όπως προβλέπει το άρθρο 25 του παρόντος, η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει ότι
τα κριτήρια για τη χορήγηση του εν λόγω δικαιώματος ισχύουν και τηρούνται καθ` όλη τη
διάρκεια ισχύος του δικαιώματος, ιδίως έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του κατόχου του
δικαιώματος. Εάν τα κριτήρια αυτά δεν ισχύουν πλέον, υπό την αίρεση προηγούμενης
ειδοποίησης και μετά από εύλογη προθεσμία, το εν λόγω δικαίωμα μετατρέπεται σε γενική
άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ή καθίσταται ελεύθερα μεταβιβάσιμο ή δύναται να
χρονομισθωθεί μεταξύ επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος.
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5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ραδιοσυχνοτήτων
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση δ` και 20 παράγραφος 5 του παρόντος
νόμου, καθώς και τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού από οποιαδήποτε μεταβίβαση ή
συγκέντρωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς αυτούς, μπορεί να
λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όπως να επιβάλλει την πώληση ή την εκμίσθωση δικαιωμάτων
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
6. Με Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι διαδικασίες, προϋποθέσεις και λεπτομέρειες
για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών
ραδιοσυχνοτήτων, ως και της απονομής ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι κανόνες για την αποδοτική χρήση των εν λόγω
πόρων καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ.,
σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Στα δίκτυα αυτά υπάγονται και οι σταθερές και κινητές ζεύξεις
μεταφοράς προγράμματος. Τα δικαιώματα χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών
ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. και της Γενικής
Αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος νόμου, και υπόκεινται στις διατάξεις της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 18, του άρθρου
23 και της περίπτωσης γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος.
7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της, το αργότερο εντός έξι εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης με όλα
τα απαραίτητα στοιχεία. Οι εν λόγω προθεσμίες ισχύουν με την επιφύλαξη των ισχυουσών
διεθνών συμφωνιών που αφορούν στη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και στο συντονισμό των
δορυφόρων.
8. Αν έχει εναρμονισθεί η χρήση ραδιοσυχνοτήτων, έχουν συμφωνηθεί όροι και διαδικασίες
πρόσβασης και έχουν επιλεγεί οι δικαιούχοι στους οποίους χορηγούνται δικαιώματα χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες και κοινοτικούς κανόνες, το δικαίωμα
χρήσης των εν λόγω ραδιοσυχνοτήτων χορηγείται σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτών. Υπό
την προϋπόθεση ότι όλοι οι όροι της εθνικής νομοθεσίας που συνοδεύουν το δικαίωμα
χρήσης των συγκεκριμένων ραδιοσυχνοτήτων έχουν τηρηθεί, στην περίπτωση κοινής
διαδικασίας επιλογής, δεν επιβάλλονται περαιτέρω όροι, πρόσθετα κριτήρια ή διαδικασίες
που μπορούν να περιορίσουν, να τροποποιήσουν ή να καθυστερήσουν την εφαρμογή της
από κοινού χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων αυτών.
9. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοινώνει στη Διεθνή Ενωση
Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συστήματος Επιτήρησης, πληροφορίες σχετικές
με την επιτήρηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται
οι σταθμοί που συγκροτούν το σύστημα επιτήρησης φάσματος της ΕΕΕΤ, η διασύνδεση των
σταθμών αυτών, οι ακολουθούμενες διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία του συστήματος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προγραμματίζει,
αναπτύσσει και λειτουργεί δίκτυο σταθερών και κινητών σταθμών επιτήρησης του φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά
από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι σταθμοί επιτήρησης και οι φορείς που θα
ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Επιτήρησης Ραδιοφάσματος.
10. Αν η εκπομπή ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ή ραδιοεξοπλισμού προκαλεί
παρεμβολή σε ραδιοσυχνότητες που διατίθενται για την εκπομπή ή τη λήψη μηνυμάτων
ανάγκης ή κινδύνου, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο η άμεση
διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού αυτού.
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11. Αν διαπιστώνεται παρεμβολή σε δίκτυα ραδιοεπικοινωνίας, ενσύρματα δίκτυα,
ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ραδιοεξοπλισμό, ο κάτοχος ή χρήστης του εξοπλισμού υποχρεούται
να άρει αμέσως την παρεμβολή και κατ` αυτού επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
Στην περίπτωση υποβολής έγγραφης καταγγελίας για επιβλαβείς παρεμβολές, η Ε.Ε.Τ.Τ.
υποχρεούται, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της, να προβεί σε έλεγχο.
Μετά τον εντοπισμό της πηγής πρόκλησης των ως άνω παρεμβολών η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να
διατάσσει την άρση αυτών, ενημερώνοντας σχετικώς τον καταγγέλλοντα. Οι καταγγελίες
αξιολογούνται και ελέγχονται κατά προτεραιότητα με βάση τη σοβαρότητα τους.
12. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, για λόγους εποπτείας φάσματος, να προβαίνει προσωρινά σε σειρά
δοκιμαστικών εκπομπών σε ραδιοσυχνότητες οι οποίες δεν έχουν χορηγηθεί, ή αν έχουν
χορηγηθεί, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του νόμιμου χρήστη.
13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Ειδικών Οδηγιών και λαμβανομένων υπόψη των
σχετικών εθνικών συνθηκών, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να καθορίζει κανόνες για την αποφυγή της
αποθεματοποίησης ραδιοφάσματος, οι οποίοι θεσπίζονται και εφαρμόζονται κατά
αναλογικό, αμερόληπτο και διαφανή τρόπο. Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί κατά τη χορήγηση
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων να ορίζει αυστηρές προθεσμίες για την πραγματική
εκμετάλλευση των δικαιωμάτων χρήσης από τον κάτοχο τους και να επιβάλλει κυρώσεις,
συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών κυρώσεων ή και της ανάκλησης των
δικαιωμάτων χρήσης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις προθεσμίες. Το δικαίωμα
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για δύο χρόνια
από την ημερομηνία χορήγησης του δύναται να ανακληθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. και να είναι πλέον
διαθέσιμο για χορήγηση.
14. Το απόρρητο μηνυμάτων που μεταδίδονται με ραδιοηλεκτρικό εξοπλισμό σε ανοικτή
γλώσσα δεν παραβιάζεται σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για
την απάλειψη παρεμβολών. Η επιτήρηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από τα
εξουσιοδοτημένα όργανα επίσης δεν θεωρείται ως παραβίαση του απορρήτου των
επικοινωνιών
15. Στην περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια
υφισταμένων δικαιωμάτων με τρόπο διαφορετικό απ` ό,τι προβλέπεται στους όρους των εν
λόγω δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων:
α) αποδίδεται η δέουσα σημασία στην ανάγκη μεγιστοποίησης του οφέλους για τους
χρήστες και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης ανταγωνισμού.
β) παρέχεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των χρηστών και
των καταναλωτών η ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με οποιονδήποτε
περιορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 17 και
γ) δημοσιεύεται οποιαδήποτε αιτιολογημένη απόφαση της που ανανεώνει τα δικαιώματα
χρήσης, δηλώνοντας τους σχετικούς λόγους.
16. Η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής
ευρυεκπομπής, σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου και του άρθρου 23 του
παρόντος νόμου.
17. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον
οποίο ανατίθεται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ.,
εκχωρείται φάσμα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την ελληνική επικράτεια στην Ε.Ρ.Τ.
- Α.Ε. ως πάροχο δικτύου για τη μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού της προγράμματος προς
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εκπλήρωση σκοπών δημοσίου συμφέροντος. Για την εκχώρηση αυτή η Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε.
απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών του άρθρου 75 του παρόντος.
18. Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 3670 MHz - 3700 MHz και 3770 MHz - 3800 MHz δεσμεύονται
από το Ελληνικό Δημόσιο για είκοσι πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με σκοπό
την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω των δημόσιων
αγροτικών δικτύων
19. Το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 χορηγείται αυτοδικαίως
από την αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων, κατόπιν γνώμης της ΕΕΤΤ στον
εκάστοτε επιλεγμένο διαχειριστή των δημόσιων αγροτικών δικτύων και για όσο διάστημα
αυτός ασκεί τα καθήκοντα διαχείρισης που του έχουν ανατεθεί και αφορά αποκλειστκά και
μόνο τις υποεξυπηρετούμενες περιοχές. Για την άσκηση του δικαιώματος χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 δεν απαιτείται άλλη διοικητική πράξη, πλην της
οριστικής και τελεσίδικης ανάθεσης των σχετικών καθηκόντων διαχείρισης από την
αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων
20. Το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 που έχει χορηγηθεί σε
διαχειριστή των δημόσιων αγροτικών δικτύων, ανακαλείται αυτόματα με τη για οποιοδήποτε
λόγο διακοπή της εκάστοτε ισχύουσας σύμβασης διαχείρισης.
21. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής έργου αγροτικών δικτύων μπορεί
να γίνει ανάκληση του αρχικά χορηγηθέντος δικαιώματος χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της
παραγράφου 18 και κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης, αν διαπιστωθεί ότι οι
συγκεκριμένες συχνότητες δεν αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία των
δημόσιων αγροτικών δικτύων και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών ή, αν διαπιστωθεί
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, ιδίως δε, σε
περίπτωση πρόκλησης επιβλαβών παρεμβολών σε άλλους νόμιμους χρήστες. Προς τούτο, η
αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων μπορεί να ζητά και να λαμβάνει την τεχνική
υποστήριξη της Ε.Ε.Τ.Τ..
22. Στην περίπτωση ανάκλησης του σχετικού δικαιώματος χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της
παραγράφου 18 κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης και εφόσον κριθεί ότι η
αξιοποίηση των συγκεκριμένων συχνοτήτων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την απρόσκοπτη
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω των δημόσιων αγροτικών δικτύων, το
Ελληνικό Δημόσιο και η αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων μπορούν να
αποδεσμεύσουν οριστικά τις ζώνες συχνοτήτων της παραγράφου 18 πριν την παρέλευση του
διαστήματος της εικοσιπενταετίας της ίδιας παραγράφου.
23. Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 δεν είναι δυνατόν να
μεταβιβαστούν ή να μισθωθούν από τους διαχειριστές δημόσιου αγροτικού δικτύου σε
τρίτους.
24. Το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 αφορά αποκλειστικά και
μόνο τη χρήση ραδιοφάσματος για την ανάπτυξη υποδομής ασύρματης πρόσβασης στον
τελικό χρήστη, περιοριστικά στις υποεξυπηρετούμενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας,
που καλύπτονται από τα δημόσια αγροτικά δίκτυα και ορίζονται σε αυτό. Το δικαίωμα αυτό
δεν προορίζεται για την ανάπτυξη δικτύων κορμού. Δεν επιτρέπεται η χρήση του
δικαιώματος χρήσης των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 που χορηγείται από
την αναθέτουσα αρχή έργου δημόσιων αγροτικών δικτύων στον διαχειριστή δημόσιων
αγροτικών δικτύων για την παροχή υπηρεσιών εκτός των υποεξυπηρετούμενων περιοχών
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25. Αν η διαχείριση των δημόσιων αγροτικών δικτύων ανατίθεται σε περισσότερους του ενός
διαχειριστές δημόσιων αγροτικών δικτύων, οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντα τους σε
διακριτές γεωγραφικές περιοχές, το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της
παραγράφου 18 χορηγείται σε κάθε διαχειριστή αποκλειστικά για τη γεωγραφική περιοχή
αρμοδιότητας του. Κάθε διαχειριστής οφείλει να εξαντλεί κάθε τεχνικό μέτρο για την
αποφυγή πρόκλησης επιβλαβών παρεμβολών στα δίκτυα άλλων νόμιμων χρηστών του
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων
26. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι η αρμόδια αρχή για την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής έργου
δημόσιων αγροτικών δικτύων στον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών όρων για την
εφαρμογή του γεωγραφικού περιορισμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της
παραγράφου 18 που απονέμονται στους διαχειριστές, σύμφωνα με τις παραγράφους 24 και
25 του παρόντος άρθρου.
27. Ο διαχειριστής δημόσιου αγροτικού δικτύου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τα
οριζόμενα στην υπ αριθμ. 2008/411/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων της 21ης Μαίου 2008, όπως εκάστοτε ισχύει. Περαιτέρω, η Ε.Ε.Τ.Τ. με αποφάσεις
της μπορεί να ορίζει επιπλέον τεχνικούς και λειτουργικούς περιορισμούς στη χρήση της εν
λόγω ζώνης ραδιοσυχνοτήτων, με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης επιβλαβών παρεμβολών
από ή σε άλλους νόμιμους χρήστες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων
28. Σε περιπτώσεις παράβασης των όρων χρήσης ραδιοφάσματος που έχουν οριστεί για τα
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 και ιδιαίτερα όταν προκαλούνται
επιβλαβείς παρεμβολές σε άλλους νόμιμους χρήστες του φάσματος, ισχύουν οι διατάξεις
του παρόντος νόμου.
29. Για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18
δεν απαιτείται η καταβολή τιμήματος (τελών εκχώρησης και χρήσης ραδιοσυχνοτήτων),
καθότι η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες των δημόσιων αγροτικών δικτύων.
Άρθρο 22
Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών
1. Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται τα δικαιώματα χρήσης αριθμών μπορούν να
υπόκεινται μόνο σε όρους που αφορούν θέματα που απαριθμούνται στο Παράρτημα VII,
Μέρος Γ` και δεν επαναλαμβάνουν τους όρους της Γενικής Αδειας. Οι όροι αυτοί είναι
σύμφωνοι με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Το δικαίωμα χρήσης αριθμών που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για δύο
χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης του μπορεί να χορηγηθεί εκ νέου από την Ε.Ε.Τ.Τ..
3. Με Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι
λεπτομέρειες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών, οι κανόνες για την αποδοτική
χρήση των εν λόγω πόρων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι διαδικασίες για τη χορήγηση
δικαιωμάτων χρήσης αριθμών είναι διαφανείς, αντικειμενικές, αμερόληπτες, αναλογικές και
ανοικτές. Τα δικαιώματα χρήσης αριθμών χορηγούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό της
Ε.Ε.Τ.Τ. και της Γενικής Αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος νόμου και υπόκεινται
στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, των παραγράφων 5 και 7 του
άρθρου 18 και της περίπτωσης γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης αριθμών με βάση το Ε.Σ.Α., το αργότερο εντός
τριών εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Στην
περίπτωση αριθμών οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ως εξαιρετικής
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οικονομικής αξίας και εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίσει, μετά από διαβούλευση, τη χορήγηση
τους με διαγωνιστικές διαδικασίες, χορηγούνται το αργότερο εντός έξι (6) εβδομάδων από
την έναρξη της διαδικασίας.
5. Η επιχείρηση στην οποία χορηγείται σειρά αριθμών δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε
διακρίσεις σε βάρος άλλων επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, όσον αφορά στην ακολουθία αριθμών που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση
στις υπηρεσίες τους.
6. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Ε.Ε.Τ.Τ. κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους υποστηρίζουν την εναρμόνιση των συγκεκριμένων αριθμών ή πεδίων
αριθμοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση, όπου αυτή προάγει τη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς και ταυτοχρόνως την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.
Άρθρο 23
Διαδικασία περιορισμού του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
1. Ο αριθμός των προς χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν περιορίζεται,
εκτός εάν τούτο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των
ραδιοσυχνοτήτων. Σε περίπτωση που εξετάζεται αν πρέπει να περιορίζεται ο αριθμός των
προς χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και αν πρέπει να παραταθεί
η διάρκεια υφιστάμενων δικαιωμάτων κατ` άλλον τρόπο απ` ό,τι σύμφωνα με τους όρους
που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώματα, πρέπει, μεταξύ άλλων, να αποδίδεται
σημασία στην ανάγκη μεγιστοποίησης του οφέλους για τους χρήστες και στη διευκόλυνση
της ανάπτυξης του ανταγωνισμού.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της
Ε.Ε.Τ.Τ., διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του
παρόντος, με την οποία εξετάζεται η αναγκαιότητα περιορισμού του αριθμού των
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και η διαδικασία χορήγησης τους ή η αναγκαιότητα
παράτασης της διάρκειας υφιστάμενων δικαιωμάτων κατ` άλλον τρόπο απ` ό,τι σύμφωνα με
τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώματα. Κατά τη δημόσια διαβούλευση
παρέχεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των χρηστών, καθώς
και των καταναλωτών, η ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με την ως άνω
διαδικασία.
3. Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ο Υπουργός
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δύναται να
προβαίνει σε περιορισμό του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων ή σε παράταση της διάρκειας υφιστάμενων δικαιωμάτων κατ` άλλον
τρόπο απ` ό,τι σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώματα. Με
την ίδια απόφαση καθορίζεται το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται για
τη χορήγηση τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια για τη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων για τα δικαιώματα χρήσης και τη διενέργεια της διαδικασίας, όπως αυτή
προσδιορίζεται από την απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
4. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν
αιτήματος οποιουδήποτε, έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον
έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, δύναται να επανεξετάζει τον περιορισμό του αριθμού
των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, αυξάνοντας ή μειώνοντας το
σχετικό αριθμό, καθώς και την παράταση της διάρκειας υφιστάμενων δικαιωμάτων κατ`
άλλον τρόπο απ` ό,τι σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώματα.
237

236

Αν διαπιστώνεται ότι είναι δυνατή η αύξηση του αριθμού των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τροποποιεί ανάλογα την
απόφαση του περί περιορισμού του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων, η οποία ορίζει το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται
για την παροχή τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια για τη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης και τη διενέργεια της διαγωνιστικής
διαδικασίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από την απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
5. Αν με τις ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
περιορίζεται η παροχή των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να
προβεί στην επιλογή των προσώπων στα οποία χορηγούνται τα σχετικά δικαιώματα χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων, βάσει αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών
κριτηρίων επιλογής, τα οποία θα διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3 και
των απαιτήσεων του άρθρου 20 του παρόντος.
Άρθρο 24
Προσαρμογή υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
1. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Ε.Ε.Τ.Τ., από την θέση σε ισχύ
του παρόντος, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους για τη κατάρτιση του Εθνικού
Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), την έκδοση Γενικών Αδειών και τη
χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εφαρμόζουν τις αρχές των παραγράφων 8
και 9 του άρθρου 20 του παρόντος.
2. Για περίοδο πέντε ετών, που αρχίζει στις 25 Μαίου 2011, οι κάτοχοι δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων τα οποία είχαν χορηγηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή και
εξακολουθούν να ισχύουν για περίοδο πέντε τουλάχιστον ετών μετά την ημερομηνία αυτή,
μπορούν να υποβάλουν αίτηση προς την Ε.Ε.Τ.Τ. για την επανεκτίμηση των περιορισμών των
δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 20 του παρόντος. Η
Ε.Ε.Τ.Τ., πριν εκδώσει την απόφαση της, γνωστοποιεί στον κάτοχο των δικαιωμάτων την
επανεκτίμηση της σχετικά με τους περιορισμούς και του παρέχει εύλογο χρονικό διάστημα,
ώστε να αποσύρει την αίτηση του. Εάν ο κάτοχος των δικαιωμάτων αποσύρει την αίτηση του.
το δικαίωμα παραμένει αμετάβλητο έως τη λήξη της ισχύος του ή έως το τέλος της ανωτέρω
πενταετούς περιόδου, αναλόγως με το ποια ημερομηνία προηγείται.
3. Μετά την πενταετή περίοδο, που αρχίζει την 25η Μαίου 2011, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι για τα δικαιώματα χρήσης, που έχουν χορηγηθεί μέχρι την 25η Μαίου 2011,
εφαρμόζονται οι αρχές των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 20 του παρόντος:
α) το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθεωρεί τον ΕΚΚΖΣ και κάθε άλλη
σχετική απόφαση.
β) η Ε.Ε.Τ.Τ. επανεκτιμά όλους τους περιορισμούς των δικαιωμάτων χρήσης και κάθε άλλη
σχετική απόφαση.
4. Τα μέτρα που θεσπίζονται κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν συνιστούν
χορήγηση νέων δικαιωμάτων χρήσης και δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 21 του
παρόντος νόμου.
Άρθρο 25
Μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
1. Η μεταβίβαση, η εκμίσθωση, η αλλαγή του δικαιούχου ή η αλλαγή ελέγχου του
δικαιούχου δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εν όλω ή εν μέρει γίνεται με έγκριση της
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Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν κοινής αίτησης της επιχείρησης στην οποία έχουν χορηγηθεί τα δικαιώματα
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και του μελλοντικού δικαιούχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
μεταβίβαση είναι η σωρευτική συνδρομή των κατωτέρω:
α) να μην αλλάζει η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον πρόκειται για ραδιοσυχνότητες
των οποίων η χρήση έχει εναρμονισθεί μέσω της εφαρμογής της απόφασης 676/2002/ΕΚ ή
άλλων κοινοτικών μέτρων
β) ο νέος δικαιούχος να τηρεί τους όρους χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίοι είχαν
επιβληθεί στον προηγούμενο δικαιούχο.
γ) εφόσον πρόκειται για ραδιοσυχνότητες οι οποίες υπόκεινται σε διεθνείς διαδικασίες
συντονισμού, ο νέος δικαιούχος να συνεχίσει να παρέχει την υποστήριξη του στο Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών.
2. Κατά την έγκριση της μεταβίβασης η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει ότι:
α) δεν παραβιάζονται οι διατάξεις περί προστασίας του ανταγωνισμού.
β) ο νέος δικαιούχος πληροί όσες από τις προϋποθέσεις -υπό τις οποίες καταρχήν
χορηγήθηκαν τα εν λόγω δικαιώματα - κρίνονται αναγκαίες, λαμβάνοντας υπόψη,
ενδεικτικά, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το χρόνο χορήγησης των δικαιωμάτων, την ανάπτυξη
των δικτύων και το επίπεδο του ανταγωνισμού.
3. Η έγκριση αυτή κοινοποιείται εγγράφως στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και
δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Σε περίπτωση μεταβίβασης ραδιοσυχνοτήτων, μπορεί να μεταβιβάζονται και τα
κεραιοσυστήματα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις υπό μεταβίβαση ραδιοσυχνότητες,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εφόσον έχει εξασφαλισθεί η
συναίνεση του εκμισθωτή του χώρου εγκατάστασης των κεραιοσυστημάτων. Οι πάροχοι, σε
περίπτωση μεταβίβασης ή χρονομίσθωσης κεραιοσυστημάτων έχουν την υποχρέωση
ενημέρωσης της Ε.Ε.Τ.Τ..
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της
Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες μεταβίβασης
ή εκμίσθωσης τμήματος δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα
όποια εκτελεστικά μέτρα έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προσδιορισμό ζωνών
στις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να μεταβιβάζουν ή να εκμισθώνουν μεταξύ τους
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
6. Οι όροι που συνδέονται με τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
εξακολουθούν να ισχύουν μετά τη μεταβίβαση ή χρονομίσθωση, εκτός εάν ορίσει άλλως η
Ε.Ε.Τ.Τ..
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται αν τα μεμονωμένα δικαιώματα
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της επιχείρησης αποκτήθηκαν χωρίς καταβολή τιμήματος προς την
αρμόδια δημόσια αρχή.
Άρθρο 26
Τροποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
1. Τροποποίηση των δικαιωμάτων χρήσης, όρων και διαδικασιών που αφορούν σε Γενικές
Άδειες ή δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών επιτρέπεται μόνο σε αιτιολογημένες
περιπτώσεις, με αναλογικό δε τρόπο και αφού η Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποιήσει την τροποποίηση
εγγράφως ή διενεργήσει δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, με
τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των καταναλωτών, με την
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εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι ήσσονος
σημασίας και έχουν συμφωνηθεί με τον κάτοχο της γενικής άδειας.
2. Τροποποίηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών επιτρέπεται μόνο σε
αιτιολογημένες περιπτώσεις και με αναλογικό τρόπο, μετά από ακρόαση των
ενδιαφερόμενων μερών από την Ε.Ε.Τ.Τ., συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τις ειδικές
συνθήκες που ισχύουν για μεταβιβάσιμα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων Εξαιρείται η
περίπτωση κατά την οποία οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι ήσσονος σημασίας και
έχουν συμφωνηθεί με τον κάτοχο των δικαιωμάτων ή της γενικής άδειας.
3. Στα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχεται προθεσμία τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων από
τη γνωστοποίηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων, προκειμένου να διατυπώσουν τις
απόψεις τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει ανάγκη έκτακτης και άμεσης
παρέμβασης για την τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος, η προθεσμία για τη
διατύπωση των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών ορίζεται σε δύο εβδομάδες. Η σχετική
απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη.
4. Τα δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών ή δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν
περιορίζονται ούτε καταργούνται πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου για την οποία
έχουν χορηγηθεί. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να περιορίζει ή να ανακαλεί τα δικαιώματα
εγκατάστασης ευκολιών ή τα σχετικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων με
αιτιολογημένη απόφαση της, σύμφωνα με το Παράρτημα VII, εφόσον έχει προηγηθεί αλλαγή
στην κατανομή ή στη χρήση των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων. Με Απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να γίνεται αλλαγή στην κατανομή ή στη χρήση
των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων στις οποίες έχουν χορηγηθεί δικαιώματα από την Ε.Ε.Τ.Τ., στην
έκταση που είναι εύλογο και αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των αρχών του άρθρου 3 και των
παραγράφων 3, 4, 5, 8 και 9 του άρθρου 20, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. και κατόπιν
διενέργειας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος. Στην ίδια απόφαση
ορίζεται εύλογη αποζημίωση που θα πρέπει να καταβληθεί στους κατόχους των
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις εν λόγω ζώνες από την Ε.Ε.Τ.Τ., στις περιπτώσεις
που ενδεχομένως προκύπτει ζημία από την εν λόγω απόφαση.
Άρθρο 27
Ειδικά ραδιοδίκτυα
1. Η εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων τελεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας
και υπάγεται αποκλειστικά και μόνο στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αλλά δεν απαιτείται
υποβολή Δήλωσης Καταχώρισης στην Ε.Ε.Τ.Τ..
2. Προκειμένου περί εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων στους
ελεγχόμενους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) χώρους αερολιμένων,
απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της.
Άρθρο 28
Δικαιώματα διελεύσεως
1. Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώματα
εγκατάστασης ευκολιών επί, υπό ή υπέρ χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. σε
ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα ίδια δικαιώματα έχουν, αλλά μόνο σχετικά με τους
δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
που δεν παρέχουν δημόσια δίκτυα. Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την παραχώρηση των
δικαιωμάτων αυτών τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο.
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2. Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενεργούν βάσει απλών, αποτελεσματικών, διαφανών
και προσιτών στο κοινό διαδικασιών που εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις και χωρίς
καθυστέρηση, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας και της διαφάνειας κατά τον
καθορισμό των προϋποθέσεων για τα δικαιώματα αυτά.
3. Οι Δημόσιες Αρχές κατά την παραχώρηση ενοχικών ή περιορισμένων εμπραγμάτων
δικαιωμάτων σε δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα Ο.Τ.Α. ή τη διάθεση της
ελεύθερης χρήσης ή την παράδοση ή την παραχώρηση της κατοχής δημοσίων ή
κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων Ο.Τ.Α. ή και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς
και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα Ο.Τ.Α. σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της
ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης, μεριμνούν ώστε κατά την περίοδο
παραχώρησης να μην περιορίζεται η δυνατότητα των παρόχων δημοσίων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών να ζητούν δικαιώματα διέλευσης, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχουν
εναλλακτικές βιώσιμες δυνατότητες για τους παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
4. Αν δημόσια αρχή παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα σε
δημόσιο ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο Ο.Τ.Α. σε πάροχο δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή διαθέσει την ελεύθερη χρήση ή παραδώσει ή παραχωρήσει την κατοχή
δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων Ο.Τ.Α. ή και των σχετικών δικαιωμάτων
πρόσβασης προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα Ο.Τ.Α. σε ιδιωτικό
φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης, υποχρεούται
κατά την περίοδο παραχώρησης να μεριμνά ώστε να μην επέρχεται περιορισμός του
ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών από αυτήν την αιτία.
5. Αν δημόσια αρχή παραχωρεί ή έχει παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισμένο εμπράγματο
δικαίωμα σε δημόσιο ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο Ο.Τ.Α., ή έχει διαθέσει την ελεύθερη
χρήση ή παραδώσει ή παραχωρήσει την κατοχή δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή
ακινήτων Ο.Τ.Α. ή και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από δημόσια ή
κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα Ο.Τ.Α. σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν
έργου με σύμβαση παραχώρησης, οι πάροχοι δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
ζητούν, κατά την περίοδο παραχώρησης, δικαιώματα διέλευσης από τον φορέα στον οποίο
έχει παραχωρηθεί το εν λόγω δικαίωμα ή έχει διατεθεί η ελεύθερη χρήση ή έχει παραδοθεί
ή παραχωρηθεί η κατοχή ή και τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης (εφεξής
«παραχωρησιούχος») για την εγκατάσταση ευκολιών επί, υπό ή υπέρ χώρων που βρίσκονται
στο συγκεκριμένο δημόσιο ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο Ο.Τ.Α. και ο παραχωρησιούχος,
υποχρεούται να ικανοποιεί το αίτημα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
6. Ολοι οι αρμόδιοι για τη χορήγηση ή έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης φορείς
υποχρεούνται: α) να ενημερώνουν το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης για τα γεωγραφικά όρια ευθύνης τους, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες ή και
οργανωτικές μονάδες τους για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για την εποπτεία της καλής
εκτέλεσης των εργασιών, β) να μεριμνούν για την εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων
τους σχετικά με το αντικείμενο που τους ανατίθεται. Με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή για την καταγραφή τους στο
Πληροφοριακό Σύστημα.
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Μετά τη θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος οι ανωτέρω πληροφορίες
δημοσιεύονται σε ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος οι αρμόδιοι
για τη χορήγηση ή έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν
την ΕΕΤΤ όταν επέρχονται αλλαγές σχετικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή και οργανωτικές
μονάδες τους για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης
των εργασιών. Η ΕΕΤΤ υποχρεούται να δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά στον ιστοχώρο της.
7. Ο αρμόδιος φορέας, ενώπιον του οποίου έχει υποβληθεί αίτημα σχετικό με την έγκριση ή
τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, εξετάζει το αίτημα ακολουθώντας τις διαδικασίες,
τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται στο Παράρτημα Χ. Με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών,
εφαρμογής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος
μέσω του οποίου υλοποιείται η μονο- απευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης
ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, ως και
κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ανωτέρω απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζονται οι
προθεσμίες του Παραρτήματος Χ υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος χορήγησης
των δικαιωμάτων διέλευσης δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.
8. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου
υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης
δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα Χ, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Από την ημερομηνία αυτή τα αιτήματα έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης
υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Στο Πληροφοριακό Σύστημα
αποκτούν πρόσβαση οι αρμόδιοι φορείς που εγκρίνουν ή χορηγούν δικαιώματα διέλευσης
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη σχετική ενημέρωσή - ειδοποίησή
τους από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Με τη λήξη
της ως άνω προθεσμίας, ακόμη και στην περίπτωση της άπρακτης παρέλευσης αυτής,
άρχεται η έναρξη ισχύος των αποκλειστικών προθεσμιών των διαδικασιών που ορίζονται στο
Παράρτημα Χ.
9. Αρνηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικά
αιτιολογημένης απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Χ. Κατά αποφάσεων
των αρμόδιων φορέων σχετικών με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και περιορισμών ή
όρων αυτών χωρεί προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, που δικάζει σε
πρώτο και τελευταίο βαθμό, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με κανονισμό που
εκδίδεται από την ΕΕΤΤ καθορίζονται τα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης
για όλη την Ελλάδα, κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17.
Ο καθορισμός των τελών διέ- πεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια, αμεροληψία και
αναλογικότητα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Το ύψος των τελών πρέπει να μην καθιστά
οικονομικά ασύμφορη τη διενέργεια της επένδυσης.
10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη δυνατότητα διέλευσης και
εγκατάστασης σε αρχαιολογικούς χώρους, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών δικαιούνται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι εύλογης
αποζημίωσης, να συνιστούν με τον κύριο προσωπική δουλεία σε βάρος ακινήτων ιδιωτών,
οικοδομημένων και μη, κοινόχρηστων χώρων κτιρίων, στο έδαφος ή και το υπέδαφός τους,
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όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση ή και διέλευση ή και συντήρηση ή και
επισκευή των δικτύων και εγκαταστάσεών τους, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την ασφαλή εγκατάσταση δικτύων και λοιπών
υποδομών. Οι διατάξεις των άρθρων 1003 επ. του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται για την
περίπτωση διευκόλυνσης της κατασκευής, εγκατάστασης ή επισκευής των δικτύων, των
έργων υποδομής και των συναφών εργασιών από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
11. Η αρχική χορήγηση δικαιώματος διέλευσης, η οποία παρέχεται στο δικαιούμενο φορέα,
περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εργασιών συντήρησης ή και αποκατάστασης βλαβών, με
υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης του αρμόδιου φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παραγράφους 4, 5 και 7 του άρθρου 8 του Παραρτήματος Χ.
12. Αν δημόσιες αρχές, αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, διατηρούν
παράλληλα και την κυριότητα ή τον έλεγχο επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται δημόσια
δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να προβαίνουν σε ουσιαστικό
διαρθρωτικό διαχωρισμό μεταξύ της αρμοδιότητας που σχετίζεται με τη χορήγηση των
δικαιωμάτων διέλευσης και εκείνης που σχετίζεται με την κυριότητα ή τον έλεγχο των
ανωτέρω επιχειρήσεων.
13. Εκτός από την υποχρέωση καταβολής τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων
διέλευσης, ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν έχει υποχρέωση
καταβολής άλλου, σχετικού με τα ανωτέρω, τέλους. Για την εγκατάσταση, εκμετάλλευση,
συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση δικτύου επικοινωνιών και κάθε είδους συναφών
ευκολιών, όπως, ιδίως, κοινόχρηστων τηλεφώνων, στύλων, υπαίθριων μονάδων δικτύου,
οικίσκων, φρεατίων, καμπινών, αγωγών, καλωδιώσεων, κυτίων σύνδεση, σωληνώσεων, οι
πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν έχουν υποχρέωση καταβολής
στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε άλλου τέλους, φόρου, εισφοράς
και εν γένει αποζημίωσης, πέραν των τελών διέλευσης που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
Ειδικά, όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν.
14. Ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται, κατά τη
διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή συντήρηση του δικτύου, να λαμβάνει όλα τα
κατάλληλα μέτρα ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις
ή περιουσίες του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., του φορέα έγκρισης ή χορήγησης δικαιώματος
διέλευσης, παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τρίτων, αλλιώς υποχρεούται σε
αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χαρακτηρίζονται ως έργα χαμηλής όχλησης
έργα εγκατάστασης ή και συντήρησης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τοπικές και μη
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως έργα εγκατάστασης δικτύων ή και επέκτασης
μικρής κλίμακας, έργα μετατόπισης υφιστάμενων δικτύων, έργα συντήρησης ή και επισκευής
δικτύων και καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα. Με όμοια απόφαση καθορίζονται απλοποιημένες διαδικασίες για τη χορήγηση
δικαιωμάτων διέλευσης και εγκατάστασης για τα έργα αυτά, ο τρόπος καταβολής των τελών,
οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 29
Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών
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1. Οταν επιχείρηση παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το δικαίωμα, δυνάμει
της εθνικής νομοθεσίας, να εγκαθιστά ευκολίες επί, υπέρ ή υπό δημόσιου, ιδιωτικού ή
κοινόχρηστου ακινήτου, ή δύναται να επωφελείται διαδικασίας για την απαλλοτρίωση ή τη
χρήση ακινήτου, η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι σε θέση να επιβάλει την από κοινού χρήση των ευκολιών ή
του ακινήτου αυτού, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κτιρίων ή εισόδων σε κτήρια,
καλωδιώσεων κτιρίων, ιστών, κεραιών, πύργων και άλλων φερουσών κατασκευών, αγωγών,
σωληνώσεων φρεατίων και κυτίων σύνδεσης, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αρχή της
αναλογικότητας.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 την από κοινού χρήση
ευκολιών ή ακινήτων (περιλαμβανομένης της φυσικής συνεγκατάστασης) ή τη λήψη μέτρων
διευκόλυνσης του συντονισμού δημόσιων έργων, λόγω ανάγκης προστασίας του
περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας ή της δημόσιας ασφάλειας ή της επίτευξης
πολεοδομικών ή χωροταξικών στόχων και μόνον έπειτα από δημόσια διαβούλευση σύμφωνα
με το άρθρο 17 του παρόντος. Οι ρυθμίσεις αυτές για την από κοινού χρήση ή το συντονισμό
μπορούν να περιλαμβάνουν κανόνες για την κατανομή των δαπανών της από κοινού χρήσης
ευκολιών ή ακινήτου, ακόμα και σε περίπτωση ήδη υφιστάμενης εγκατάστασης.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό για τη συνεγκατάσταση, αφού προηγηθεί σχετική δημόσια
διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος. Με τον Κανονισμό αυτό, όπου η
Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι η αλληλεπικαλυψη των υποδομών θα ήταν οικονομικώς αναποτελεσματική
ή πρακτικώς ανέφικτη, δύναται να επιβάλλει στους κατόχους των αναφερόμενων στην
παράγραφο 1 δικαιωμάτων και / ή στους ιδιοκτήτες των καλωδιώσεων υποχρεώσεις ως προς
την από κοινού χρήση των καλωδιώσεων εντός των κτιρίων ή μέχρι το πρώτο σημείο
συγκέντρωσης ή διανομής όταν αυτό βρίσκεται εκτός κτιρίου. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν
να περιλαμβάνουν κανόνες για την κατανομή των δαπανών της από κοινού χρήσης ευκολιών
ή ακινήτου, κατάλληλα προσαρμοσμένων, όπου απαιτείται ανάλογα με τον επιχειρηματικό
κίνδυνο. Επίσης, με τον Κανονισμό καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες για
τη συνεγκατάσταση, προσδιορίζεται η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
συνεγκατάσταση από τους ενδιαφερόμενους παρόχους, η οποία θα ενεργοποιείται
αυτομάτως με την υποβολή αιτήσεων στην Ε.Ε.Τ.Τ. και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
4. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, κατόπιν αιτήματος της Ε.Ε.Τ.Τ., να παρέχουν τις αναγκαίες
πληροφορίες ώστε η Ε.Ε.Τ.Τ. να είναι σε θέση να καταρτίσει λεπτομερή κατάλογο της
φύσεως, της διαθεσιμότητας και της γεωγραφικής θέσης των ευκολιών που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 και να τον καταστήσει διαθέσιμο στους ενδιαφερομένους.
5. Επιπροσθέτως, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την επίλυση της
διαφοράς σε σχέση με τα θέματα συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών κατόπιν
προσφυγής από οποιοδήποτε μέρος, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 34 του
παρόντος.
6. Τα μέτρα που λαμβάνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι
αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά και όπου απαιτείται εφαρμόζονται σε
συνεργασία με τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης α` βαθμού.
7. Ειδικά για τις περιπτώσεις συνεγκατάστασης κεραιοσυστημάτων για λόγους προστασίας
του περιβάλλοντος οι επιχειρήσεις δικαιούνται να αιτούνται συνεγκατάσταση και
υποχρεούνται να παρέχουν συνεγκατάσταση κατόπιν αιτήματος άλλων επιχειρήσεων με
εύλογους όρους, στο μέτρο όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
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Άρθρο 30 (Έχει καταργηθεί με το άρθρο 40 του ν. 4635/2019, Α΄167)
Άρθρο 31
Διαχείριση δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων συχνοτήτων
1. Οι γεωστατικές ή μη τροχιακές θέσεις δορυφόρων και οι συσχετισμένες με αυτές
συχνότητες που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα αποτελούν σπάνιους πόρους και
δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία, η διαχείριση των
οποίων συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους.
2. Εκχώρηση δικαιωμάτων του Κράτους στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με
αυτές ραδιοσυχνότητες των διαστημικών σταθμών που έχουν αποδοθεί στη χώρα βάσει
σχεδίου της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών, γίνεται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας
που καθορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται το είδος, οι όροι του διαγωνισμού και τα οφέλη
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ο διαγωνισμός
διενεργείται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων βάσει αντικειμενικών,
διαφανών αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων επιλογής. Σε περίπτωση που δεν
εκδηλωθεί ενδιαφέρον ή ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, ο Υπουργός Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού δύναται
να εκκινήσει διαδικασία διαπραγμάτευσης προκειμένου να εκχωρήσει απευθείας τα ως άνω
δικαιώματα.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται να χορηγείται
άδεια χρήσης επιπρόσθετων ραδιοσυχνοτήτων, που σχετίζονται με συγκεκριμένη τροχιακή
θέση, σε ήδη αδειοδοτημένο από το Ελληνικό Δημόσιο φορέα λειτουργίας και
εκμετάλλευσης δορυφορικού δικτύου, χωρίς να απαιτείται διενέργεια της ως άνω
διαγωνιστικής διαδικασίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες, οι όροι, οι
προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη χρήση των υπόψη ραδιοσυχνοτήτων,
ενώ με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
καθορίζονται τα σχετικά ανταποδοτικά ανταλλάγματα υπέρ του Δημοσίου και ο τρόπος
καταβολής τους.
3. Οποιοδήποτε δικαίωμα στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με αυτές
ραδιοσυχνότητες το οποίο έχει εκχωρηθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την προηγούμενη έγκριση του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση
αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας στην οποία έχει εκχωρηθεί το οποιοδήποτε σχετικό
δικαίωμα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τροποποιείται
οποιοδήποτε εκχωρημένο δικαίωμα στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με
αυτές ραδιοσυχνότητες, προκειμένου να είναι συμβατό με μεταγενέστερα σχέδια διεθνούς
συντονισμού.
5. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και έγγραφη συμφωνία του (σύμβαση) με τον
Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων είναι δυνατή η ανακοίνωση και η υποστήριξη
στη Διεθνή Ενωση Τηλεπικοινωνιών του φακέλου του δορυφορικού συστήματος το οποίο ο
ενδιαφερόμενος προτίθεται να λειτουργήσει σε τροχιακές θέσεις και συσχετισμένες ζώνες
συχνοτήτων για τις οποίες δεν έχει εκπονηθεί σχέδιο από την Διεθνή Ενωση
Τηλεπικοινωνιών. Στην ανωτέρω συμφωνία καθορίζεται το ύψος των τελών τα οποία
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αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., οι υποχρεώσεις των μερών, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια. Η ως άνω συμφωνία τροποποιείται προκειμένου να είναι συμβατή με σχέδια
διεθνούς συντονισμού μεταγενέστερα της συμφωνίας.
6. Η παροχή δορυφορικών υπηρεσιών επιτρέπεται μέσω δορυφορικών συστημάτων, τα
οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών
της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).
7. Κατ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, ο Υπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις
ιδιαιτερότητες στη δορυφορική αγορά, δύναται κατά περίπτωση να αποφασίσει για την
εκχώρηση, παραχώρηση, μίσθωση, τροποποίηση, ανανέωση ή εκμετάλλευση των
δικαιωμάτων του Κράτους στις γεωστατικές ή μη τροχιακές θέσεις δορυφόρων με τις
συσχετισμένες με αυτές συχνότητες, επιλέγοντας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της
εθνικής διαστημικής στρατηγικής, είτε τη διαγωνιστική διαδικασία είτε τη διαδικασία
απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγματεύσεων.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
μνημόνια, δηλώσεις, συμβάσεις, συμφωνίες, παραρτήματα, προσαρτήματα και κάθε είδους
έγγραφα, συνοδευτικά στοιχειά ή ηλεκτρονικά δεδομένα που εμπίπτουν στο πεδίο του
διαστήματος δύνανται για λόγους δημόσιας ασφάλειας να χαρακτηρίζονται ως
διαβαθμισμένα (όπως εμπιστευτικά, απόρρητα, μη ανακοινώσιμα και μη δημοσιεύσιμα). Τα
εν λόγω έγγραφα, στοιχεία ή δεδομένα δεν ανακοινώνονται και δεν δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή στο διαδίκτυο, ενώ είναι προσιτά υπό προϋποθέσεις και ανά
περίπτωση μόνο στους άμεσα ενδιαφερόμενους.
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 Ενημέρωσης, κάθε δε αντίθετη γενική
ή ειδική διάταξη καταργείται. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζεται η διαδικασία διαχείρισης, υποβολής,
αξιολόγησης, έγκρισης ή απόρριψης προτάσεων συμμετοχής στα προγράμματα της ESA, η
επεξεργασία θεμάτων ως προς τη συμμετοχή στα έργα και στις δραστηριότητες της ESA, η
κατανομή των εθνικών πόρων, ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 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 32
Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης
1. Νομικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύονται δίκτυα καλωδιακής
τηλεόρασης εφόσον:
α) ελέγχονται από το Δημόσιο ή διαθέτουν ειδικά δικαιώματα και
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β) κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε σημαντικό τμήμα της αγοράς παροχής δημόσιων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών και
γ) εκμεταλλεύονται ένα δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης, που εγκατέστησαν βάσει ειδικών ή
αποκλειστικών δικαιωμάτων στην ίδια γεωγραφική περιοχή.
2. Τα νομικά πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου δύνανται να εκμεταλλεύονται δίκτυο
καλωδιακής τηλεόρασης, ιδρύοντας προς τούτο άλλα νομικά πρόσωπα ή συμμετέχοντας σε
άλλα νομικά πρόσωπα.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ελέγχει κατά πόσο υφίσταται
αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην παροχή υποδομής και υπηρεσιών και ενημερώνει
αναλόγως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις πληροφορίες που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή περιλαμβάνεται η λεπτομερής περιγραφή της διάρθρωσης της αγοράς. Οι σχετικές
πληροφορίες τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου κατόπιν σχετικής αίτησης, αφού
ληφθεί υπόψη το έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων να προστατεύουν τα επαγγελματικά
τους απόρρητα.
Άρθρο 33
Λογιστικός διαχωρισμός
1. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα ή δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και έχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα παροχής υπηρεσιών σε άλλες
αγορές πλην των αγορών δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην Ελλάδα
ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε., οφείλουν:
α) να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς, στο πλαίσιο εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών
διατάξεων περί φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των επιχειρήσεων και οργανισμών και
των αρχών της λογιστικής, για τις δραστηριότητες που συνδέονται με την παροχή δικτύων ή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Στους
λογαριασμούς αναφέρονται τα στοιχεία κόστους και εσόδων, η βάση υπολογισμού τους και
η χρησιμοποιούμενη λεπτομερής μέθοδος απονομής τους, συμπεριλαμβανομένης της
αναλυτικής κατάστασης των παγίων στοιχείων του ενεργητικού και των διαρθρωτικών
δαπανών που συνδέονται με τις δραστηριότητες παροχής δικτύων ή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή
β) να διαχωρίζουν διαρθρωτικά τις δραστηριότητες τους που σχετίζονται με την παροχή
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από δραστηριότητες τους που δεν έχουν
σχέση με τα ανωτέρω.
Οι απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται μόνο σε επιχειρήσεις των οποίων ο
ετήσιος κύκλος εργασιών για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή δικτύων ή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ.
2. Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της
προηγούμενης παραγράφου καταρτίζουν και υποβάλλουν τις οικονομικές εκθέσεις τους σε
ανεξάρτητο ελεγκτή και τις δημοσιεύουν κατά την επόμενη παράγραφο, εκτός εάν
υπόκεινται στο εταιρικό δίκαιο ή εμπίπτουν στα κριτήρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων των
κοινοτικών λογιστικών κανόνων. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
κοινοτικού δικαίου και του παρόντος.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται το
περιεχόμενο των οικονομικών εκθέσεων, ο τρόπος δημοσιότητας τους και ο λογιστικός
έλεγχος στον οποίο υπόκεινται οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα ή υπηρεσίες
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επικοινωνιών, εφόσον δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις των νόμων περί εταιρειών ή δεν
εμπίπτουν στα κριτήρια των κοινοτικών λογιστικών κανόνων περί μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
Άρθρο 34
Επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά με
τον έλεγχο και τη ρύθμιση και την εποπτεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
την επιβολή των σχετικών κυρώσεων καθώς και των διατάξεων του παρόντος νόμου περί
διαιτησίας, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλύει διαφορές που αναφύονται μεταξύ επιχειρήσεων που παρέχουν
δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια, ή μεταξύ
των επιχειρήσεων αυτών και άλλων επιχειρήσεων που επωφελούνται από τις υποχρεώσεις
πρόσβασης ή / και διασύνδεσης, σχετικά με υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα
νόμο ή και τις Αποφάσεις και τους Κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ..
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλαμβάνεται της διαφοράς κατόπιν εγγράφου αιτήματος ενός εκ των μερών
και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, εκδίδει, το ταχύτερο δυνατόν και, πάντως, εντός
τεσσάρων μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, εκτός από εξαιρετικές
περιπτώσεις, δεσμευτική για τα μέρη απόφαση για την επίλυση της.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να αρνείται την επίλυση διαφοράς, αν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί, οι
οποίοι κατά την κρίση της Ε.Ε.Τ.Τ. θα μπορούσαν να συμβάλλουν καλύτερα στην έγκαιρη
επίλυση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Τ.Τ.
ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν τα ενδιαφερόμενα μέρη για την απόφαση της αυτή,
εκθέτοντας συγχρόνως και τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της. Αν η διαφορά δεν έχει
επιλυθεί μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή του αιτήματος στην
Ε.Ε.Τ.Τ. και το αιτούν μέρος, κατά το διάστημα αυτό, δεν έχει προσφύγει σχετικώς σε
δικαστήριο, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλαμβάνεται της διαφοράς κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μερών και
εκδίδει δεσμευτική απόφαση εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών.
4. Ολα τα μέρη τα οποία εμπλέκονται άμεσα στη διαφορά οφείλουν να συνεργάζονται με
την Ε.Ε.Τ.Τ. προς το σκοπό της ταχείας και αποτελεσματικής επίλυσης της.
5. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., συνοδευόμενη από έκθεση των λόγων επί των οποίων
βασίζεται, κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους από την Ε.Ε.Τ.Τ. και. τηρουμένου του
επιχειρηματικού απορρήτου, δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
6. Η διαδικασία επίλυσης διαφοράς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται
στον Κανονισμό Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ..
7. Η διαδικασία που αναφέρεται στο παρόν άρθρο δεν στερεί από το ενδιαφερόμενο μέρος
τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία ότι άλλος πάροχος παραβιάζει διατάξεις του
παρόντος ή του ν. 3959/2011 (Α` 93) ή να ζητά τη λήψη εκτάκτων προσωρινών μέτρων
ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 77 ή και να προσφύγει
ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
Άρθρο 35
Επίλυση διασυνοριακής διαφοράς
1. Στην περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος ή άλλης ειδικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
μεταξύ επιχείρησης παροχής δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που
έχει την έδρα της στην Ελληνική Επικράτεια και επιχείρησης που είναι εγκατεστημένη σε
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άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφαρμόζεται η διαδικασία των επόμενων
παραγράφων 2, 3 και 4.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον επιληφθεί της διαφοράς κατόπιν σχετικού αιτήματος ενός τουλάχιστον
των μερών, συντονίζει τις προσπάθειες της με τις αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και δύναται να ζητήσει τη γνώμη του BEREC
προκειμένου να επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές
του άρθρου 3.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. στο πλαίσιο επίλυσης διασυνοριακής διαφοράς δύναται να ζητήσει από το
BEREC να εκδώσει γνώμη ως προς τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν. Στην περίπτωση
αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. αναμένει τη γνώμη του BEREC προτού προβεί σε ενέργειες για την επίλυση
της διαφοράς, με την επιφύλαξη της δυνατότητας των εμπλεκόμενων Ρυθμιστικών Αρχών να
λάβουν επείγοντα μέτρα όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει
υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της επίλυσης διαφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος και λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη που έχει εκδώσει ο BEREC.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται από κοινού με τις αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης να αρνείται την επίλυση διαφοράς, ενημερώνοντας άμεσα τα
εμπλεκόμενα μέρη, αν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν
αποτελεσματικότερα στην έγκαιρη επίλυση της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή, αν η
διαφορά δεν έχει επιλυθεί μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών και δεν εκκρεμεί ενώπιον
δικαστηρίου, η Ε.Ε.Τ.Τ. σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, επιλαμβάνεται της διαφοράς κατόπιν αιτήματος
ενός των μερών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη
γνώμη που έχει εκδώσει ο BEREC.
5. Η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 δεν στερεί από κανένα εμπλεκόμενο
μέρος τη δυνατότητα να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
Άρθρο 36
Διαιτησία
1. Συνιστάται στην Ε.Ε.Τ.Τ. θεσμός μόνιμης διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών που
αναφύονται μεταξύ επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή μεταξύ αυτών και του
Δημοσίου ή χρηστών και άπτονται της εφαρμογής της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα αυτό.
2. Στη μόνιμη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. υπάγονται ιδίως οι παρακάτω διαφορές, που
ανακύπτουν:
α) Από την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως πρόσβαση, διασύνδεση,
πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, συνεγκατάσταση.
β) Από την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως κατά την πρόσβαση ή /
και διέλευση σε ή και μέσω δημοσίων πραγμάτων ή και κοινόχρηστων χώρων ή / και
ιδιοκτησίας τρίτων.
γ) Από την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών και τερματικού εξοπλισμού.
δ) Από την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή στον
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο μέτρο που το αντικείμενο της διαφοράς
υπόκειται στην εξουσία διάθεσης των ενδιαφερομένων.
3. Στη μόνιμη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να προσφύγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.
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4. Για να υπαχθούν οι διαφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στη διαιτησία της
Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτείται είτε προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των ενδιαφερομένων είτε αίτηση
υπαγωγής του ενός μέρους και ρητή έγγραφη αποδοχή από το άλλο.
5. Σε περίπτωση έγγραφης συμφωνίας, στο έγγραφο προσδιορίζεται η διαφορά ή οι
διαφορές που τα μέρη επιθυμούν να υπαγάγουν στη διαιτησία. Στο έγγραφο αυτό οι
συμβαλλόμενοι μπορούν να καθορίζουν ορισμένες συμβάσεις ή έννομες σχέσεις και να
συμφωνούν ότι όσες διαφορές προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους υπάγονται στη
διαιτησία αυτή, καθώς και ειδικότερες συμφωνίες τους για θέματα διαδικασίας, εφόσον δεν
είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
6. Οι διαιτητές εφαρμόζουν το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο και, αν πρόκειται για διεθνείς
διαφορές ιδιωτικού δικαίου, το εφαρμοστέο δίκαιο κρίνεται κατά τις διατάξεις του ισχύοντος
στην Ελλάδα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
7. Η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει επιτροπή που είναι αρμόδια για το διορισμό των διαιτητών
ή επιδιαιτητών την αντικατάσταση τους σε περίπτωση θανάτου, αρνήσεως, κωλύματος ή
ανάκλησης τους, τον προσδιορισμό των εξόδων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα της
διαιτησίας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από
τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και δύο τακτικά μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά
μέλη. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και λήγει αυτοδίκαια σε περίπτωση
λήξης της θητείας τους ως μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ..
8. Οπου, στο παρόν άρθρο, γίνεται λόγος για τριμελή Επιτροπή, νοείται η προβλεπόμενη από
την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού.
9. Καθήκοντα γραμματέα σε κάθε διαιτησία αναλαμβάνει υπάλληλος της Ε.Ε.Τ.Τ., που
ορίζεται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ. ή τον αναπληρωτή του, ύστερα από αίτημα της
τριμελούς Επιτροπής.
10. Ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της διαιτησίας και όλα τα διαδικαστικά έγγραφα, τηρεί
το βιβλίο του πρωτοκόλλου, το βιβλίο δημοσίευσης των εκδιδόμενων διαιτητικών
αποφάσεων, το συνολικό αρχείο και τα πρωτότυπα των αποφάσεων της τριμελούς Επιτροπής
και του Προέδρου της Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. και γενικά κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για τη
διεκπεραίωση του έργου της Γραμματείας της μόνιμης διαιτησίας, φροντίζοντας ιδιαίτερα
για την κίνηση της διαδικασίας διαιτησίας και την τήρηση των προθεσμιών.
11. Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των εγγράφων που παραδίδονται από
τους συμβαλλόμενους για τη διεξαγωγή της διαιτησίας και το σχηματισμό του φακέλου της
υπόθεσης.
12. Τα έγγραφα της Γραμματείας και των διαιτητών επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή ή
υπάλληλο της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος συντάσσει και υπογράφει τη σχετική έκθεση επίδοσης.
13. Η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ., εντός εξήντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
συντάσσει κατάλογο διαιτητών ιδίως από μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ο οποίος τοιχοκολλάται στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Τ.,
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Τ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται σε μία καθημερινή
εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς και στο διαδίκτυο. Ο κατάλογος αυτός
ανανεώνεται κάθε χρόνο εντός τους μηνός Δεκεμβρίου με την ίδια δημοσιότητα. Οι διαιτητές
επιλέγονται με κριτήριο την επιστημονική κατάρτιση και την εξειδικευμένη εμπειρία τους σε
θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών ή των κανόνων του ανταγωνισμού.
Από τον κατάλογο αποκλείονται εκείνοι που ορίστηκαν διαιτητές ή επιδιαιτητές μέσα στην
προηγούμενη τριετία ή δεν περάτωσαν τη διαιτησία που τους είχε ανατεθεί προηγούμενα.
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Αποκλείονται ομοίως και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για πέντε
χρόνια μετά την, με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη αυτής.
14. Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τους διαιτητές και τον επιδιαιτητή από τον κατάλογο της
προηγούμενης παραγράφου. Επίσης επιλέγουν τους αναπληρωτές τους, σε αριθμό
μεγαλύτερο του αναγκαίου, ώστε να είναι δυνατή η άμεση αναπλήρωση με βάση την
επιθυμία του ενδιαφερομένου σε περιπτώσεις κωλύματος.
15. Στην περίπτωση προηγούμενης συμφωνίας για την υπαγωγή ορισμένης διαφοράς σε
διαιτησία, μπορούν να ορισθούν από τους συμβαλλόμενους οι διαιτητές, ένας από τον κάθε
συμβαλλόμενο και ο επιδιαιτητής. Αν οι συμβαλλόμενοι δεν επιλέξουν τον επιδιαιτητή, οι
διαιτητές ορίζουν τον επιδιαιτητή μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στον
κατάλογο διαιτητών. Αν δεν οριστεί από τους διαιτητές επιδιαιτητής, αυτός ορίζεται από την
τριμελή Επιτροπή και μέχρι τη σύσταση της ή, σε αδυναμία λειτουργίας της, από τον Πρόεδρο
της Ε.Ε.Τ.Τ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
16. Αν με τη συμφωνία δεν ορίζονται οι διαιτητές, ο επιδιαιτητής και οι αναπληρωτές τους
ή σε περίπτωση μη ύπαρξης προηγούμενης συμφωνίας για την υπαγωγή ορισμένης
διαφοράς στη διαιτησία, ο επισπεύδων, με αίτηση του στην Ε.Ε.Τ.Τ., που υποβάλλεται
σύμφωνα με την παράγραφο 23, ορίζει έναν διαιτητή και προτείνει το πρόσωπο του
επιδιαιτητή. Αντίγραφο της αίτησης αυτής κοινοποιεί στον προτεινόμενο διαιτητή και
επιδιαιτητή προς αποδοχή του διορισμού τους, καθώς και στον ή στους συμβαλλόμενους, με
την πρόσκληση να ορίσουν τον ή τους διαιτητές τους και να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του
επιδιαιτητή μέσα σε οκτώ ημέρες από την κοινοποίηση της κλήσης. Η προθεσμία αυτή είναι
30ήμερη αν ο καλούμενος κατοικεί οπουδήποτε στο εξωτερικό.
17. Αν δεν ορισθεί εμπρόθεσμα διαιτητής από το καλούμενο μέρος ή οι συμβαλλόμενοι ή οι
διαιτητές δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή ή σε οποιαδήποτε περίπτωση
που τα συμβαλλόμενα μέρη δεν προτείνουν διαιτητές και επιδιαιτητή, η τριμελής επιτροπή
ή. μέχρι τη σύσταση της ή σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας της ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ.
ορίζει αυτούς, καθώς και τους αναπληρωτές τους από τον κατάλογο της παραγράφου 13.
18. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη προτείνουν περισσότερα πρόσωπα για
διαιτητές ή επιδιαιτητές, από όσα προβλέπει η συμφωνία της διαιτησίας ή απαιτείται, η
σειρά με την οποία καταχωρούνται στις σχετικές δηλώσεις ή αιτήσεις δεσμεύει την τριμελή
Επιτροπή ή τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ..
19. Εκείνος που ορίζεται διαιτητής ή επιδιαιτητής δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί το
διορισμό.
20. Εκείνος που τον αποδέχθηκε μπορεί να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των καθηκόντων
του για σοβαρούς λόγους, ύστερα από άδεια του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ..
21. Οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής μπορούν να προτείνουν την εξαίρεση τους ή να
εξαιρεθούν από τους συμβαλλόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 883 παράγραφος 2 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
22. Σε περίπτωση που ο διορισμένος διαιτητής κωλύεται ή εξαιρεθεί ή αρνηθεί ή καταστεί
ανίκανος ή αποβιώσει, το μέρος που τον διόρισε, εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωτής, πρέπει
να ορίσει άλλον διαιτητή και τον αναπληρωτή του μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που θα
κληθεί με σχετικό έγγραφο για αυτό από τη Γραμματεία της παραγράφου 9. Αν περάσει
άπρακτη η προθεσμία αυτή, η τριμελής Επιτροπή ή, μέχρι τη σύσταση της ή σε περίπτωση
αδυναμίας λειτουργίας της, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. διορίζει το νέο διαιτητή από το σχετικό
κατάλογο μέσα σε πέντε ημέρες από την αίτηση του ενδιαφερομένου.
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23. Για την έναρξη της διαδικασίας της μόνιμης διαιτησίας είναι απαραίτητο να κατατεθεί
αίτηση από ένα τουλάχιστον από τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ε.Ε.Τ.Τ., στην οποία
περιέχονται τα κάτωθι στοιχεία:
α) Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, Α.Φ.Μ. και διεύθυνση κατοικίας για καθένα
από τα συμβαλλόμενα μέρη. Αν συμβαλλόμενος είναι εταιρία, πρέπει να ορίζεται με
ακρίβεια η μορφή, η επωνυμία, η έδρα και η διεύθυνση και, αν είναι αλλοδαπή εταιρεία, να
γίνεται ορισμός αντιπροσώπου και αντικλήτου της στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
β) Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και διεύθυνση κατοικίας του αντικλήτου.
γ) Ιστορικό της διαφοράς που υποβάλλεται σε διαιτησία και συνοπτική έκθεση των απόψεων
και ισχυρισμών των συμβαλλομένων.
δ) Το ονοματεπώνυμο των διαιτητών, των αναπληρωτών τους, καθώς και του επιδιαιτητή,
εφόσον έχουν οριστεί.
24. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται αντίγραφο της συμφωνίας υπαγωγής της διαφοράς στη
διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης προηγούμενης συμφωνίας, αντίγραφο της
πρόσκλησης του επισπεύδοντος προς το άλλο μέρος της διαφοράς και της έγγραφης
συναίνεσης αυτού για την υπαγωγή της διαφοράς στη διαιτησία.
25. Η παραπάνω αίτηση, όταν κατατίθεται στην Ε.Ε.Τ.Τ., συνοδεύεται από έκθεση που
υπογράφεται από τους αιτούντες ή τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους και τον γραμματέα
της μόνιμης διαιτησίας της Ε.Ε.Τ.Τ.. Η ημερομηνία της έκθεσης αυτής καθορίζει την έναρξη
της διαδικασίας της διαιτησίας.
26. Η Γραμματεία αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης στην τριμελή Επιτροπή, η οποία
ορίζει διαιτητές και επιδιαιτητή, αν δεν έχουν οριστεί από τους συμβαλλόμενους και
καθορίζει τις δαπάνες που πρέπει να προκαταβληθούν.
27. Η τριμελής επιτροπή αφού λάβει υπόψη της το φάκελο της διαιτησίας, όπως αυτός
διαμορφώνεται κατά την υπαγωγή της διαφοράς στην Ε.Ε.Τ.Τ., ορίζει τα έξοδα φακέλου της
διαιτησίας, σύμφωνα με την παράγραφο 45. Η επιτροπή αυτή ορίζει επίσης προσωρινά τις
αμοιβές των διαιτητών, του επιδιαιτητή, καθώς και τα έξοδα της διαιτησίας και επιμερίζει σε
καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη τα άνω ποσά, που πρέπει να καταβληθούν πριν από τον
ορισμό δικασίμου.
28. Η Γραμματεία κοινοποιεί στους συμβαλλόμενους τα ονόματα των διαιτητών και του
επιδιαιτητή και τα σχετικά έγγραφα και γνωστοποιεί το ποσό που υποχρεώνονται να
καταβάλουν στο ταμείο της Ε.Ε.Τ.Τ..
29. Αν ο ένας συμβαλλόμενος δυστροπεί ή αρνείται να καταβάλει το ποσό που του αναλογεί,
η τριμελής Επιτροπή έχει την εξουσία να αποφασίσει αν θα προχωρήσει τη διαιτησία χωρίς
την καταβολή αυτού του ποσού ή αν πρέπει να καταβάλει το άλλο μέρος ολόκληρο το ποσό
αυτό ή τμήμα του.
30. Για την είσπραξη της παραπάνω δαπάνης εκδίδεται τριπλότυπη απόδειξη της Ε.Ε.Τ.Τ..
Από τα τριπλότυπα, το ένα παραδίδεται στον συμβαλλόμενο που κατέβαλε και το άλλο
επισυνάπτεται στη δικογραφία.
31. Ο προσδιορισμός της ημέρας για συζήτηση της υπόθεσης γίνεται μετά την προκαταβολή
της παραπάνω δαπάνης και κοινοποιείται με φροντίδα της Γραμματείας της μόνιμης
διαιτησίας της Ε.Ε.Τ.Τ. τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη δικάσιμο στα συμβαλλόμενα
μέρη, τους διαιτητές και τον επιδιαιτητή. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα
ημέρες αν οι διάδικοι είναι κάτοικοι ή έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.
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32. Η διεξαγωγή της συζήτησης και η αποδεικτική διαδικασία καθορίζεται από τους
διαιτητές και τον επιδιαιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Δεν λαμβάνεται
υπόψη και δεν εφαρμόζεται όρος της συμφωνίας αυτής που αντίκειται στην ημεδαπή
δημόσια τάξη ή αποκλείει την υπαγωγή της διαφοράς στην κρίση των τακτικών δικαστηρίων
33. Ο επιδιαιτητής προεδρεύει στις συνεδριάσεις των διαιτητών και διευθύνει τη συζήτηση.
34. Οι συμβαλλόμενοι παρίστανται κατά τη συζήτηση της υπόθεσης τους είτε οι ίδιοι
προσωπικά είτε με αντιπρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο. Εχουν το δικαίωμα να
εκπροσωπηθούν από έναν ή περισσότερους δικηγόρους και να ζητήσουν τη βοήθεια
τεχνικών συμβούλων που έχουν ειδικές γνώσεις για το αντικείμενο της διαιτησίας.
35. Ο διορισμός των αντιπροσώπων και των πληρεξούσιων δικηγόρων γίνεται με έγγραφο
ιδιωτικό που φέρει ημερομηνία και υπογραφή του εντολέα, βεβαιωμένη από δημόσια αρχή,
ή με απλή δήλωση κατά την πρώτη συνεδρίαση των διαιτητών, που καταχωρείται στα
πρακτικά.
36. Οι συμβαλλόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Στην πρώτη
δικάσιμο καλούνται να αναπτύξουν τους ισχυρισμούς τους γραπτά ή προφορικά και να
προσκομίσουν τα αποδεικτικά τους στοιχεία, καθώς και κατάλογο μαρτύρων στη
Γραμματεία, στο χρόνο που ορίζουν οι διαιτητές.
37. Η απουσία ενός ή όλων των συμβαλλομένων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας,
εφόσον νόμιμα κλήθηκαν, δεν επηρεάζει τη συνέχεια της διαιτητικής διαδικασίας. Δύνανται
όμως οι διαιτητές να αναβάλουν τη συζήτηση για άλλη δικάσιμο σε σύντομο χρόνο και να
διατάξουν την κλήση εκείνων που δεν εμφανίστηκαν.
38. Τα μέσα και τα θέματα για απόδειξη ορίζουν ελεύθερα οι διαιτητές. Μπορούν συνεπώς
να εξετάζουν τους συμβαλλόμενους, μάρτυρες με όρκο ή χωρίς όρκο, να κάνουν αυτοψίες,
να διατάσσουν πραγματογνωμοσύνη διορίζοντας τους πραγματογνώμονες και γενικά να
ζητούν και να λαμβάνουν υπόψη τους οποιαδήποτε πρόσφορη απόδειξη, χωρίς να
δεσμεύονται από αποδεικτικούς κανόνες. Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός, συντάσσεται
πρακτικό συμβιβασμού, που περιέχει τους όρους αυτούς και υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη, τους διαιτητές, τον επιδιαιτητή και τον γραμματέα.
39. Η διαιτητική απόφαση πρέπει να εκδοθεί εντός προθεσμίας τριών μηνών από την
τελευταία συνεδρίαση.
40. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία δύναται να παραταθεί:
α) Με συμφωνία των μερών.
β) Με απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, εφόσον υπάρχει βάσιμος λόγος και πάντως
όχι πέραν των συνολικά έξι μηνών μετά την τελευταία συνεδρίαση.
41. Η διαιτητική απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, εκτός αν η συμφωνία υπαγωγής
σε διαιτησία ορίζει διαφορετικά. Αν δεν σχηματιστεί πλειοψηφία υπερισχύει η γνώμη του
επιδιαιτητή. Στην απόφαση αυτή διατυπώνεται και η γνώμη της μειοψηφίας χωριστά για
κάθε θέμα.
42. Η διαιτητική απόφαση συντάσσεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα παραμένει
στο αρχείο της Ε.Ε.Τ.Τ. σε ειδικό βιβλίο και το άλλο διαβιβάζεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών
μετά την υπογραφή του από τους διαιτητές, τον επιδιαιτητή και τον γραμματέα. Αν κάποιο
από τα πρόσωπα αυτά αρνείται να υπογράψει, η απόφαση που υπογράφεται από τους
υπόλοιπους πρέπει να βεβαιώνει τόσο την άρνηση υπογραφής όσο και το γεγονός της
συμμετοχής του στη διαιτητική διαδικασία και τη διάσκεψη.
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43. Η απόφαση περιέχει συνοπτικά το ιστορικό της διαφοράς, τη συμφωνία περί διαιτησίας,
το ονοματεπώνυμο των διαιτητών, του επιδιαιτητή, των συμβαλλομένων και των
πληρεξουσίων τους, τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης, έκθεση των πραγματικών
στοιχείων και των νομικών ισχυρισμών όλων των συμβαλλομένων αιτιολογημένο πλήρως
σκεπτικό και σαφές διατακτικό.
44. Οι αμοιβές των διαιτητών, του επιδιαιτητή, καθώς και τα έξοδα διαιτησίας καθορίζονται
στο σύνολο τους, σύμφωνα με την παράγραφο 46 του παρόντος άρθρου, από τους διαιτητές
στην οριστική απόφαση τους, στην οποία προσδιορίζεται η αμοιβή του καθενός από τα μέλη
της διαιτησίας.
45. Το ύψος των εξόδων του φακέλου της διαιτησίας καθορίζεται ανάλογα με την αξία του
αντικειμένου της διαφοράς με βάση τον επόμενο πίνακα:
α) μέχρι 1.467 ευρώ, 146,7 ευρώ,
β) από 1.468 - 5.869 ευρώ, 440 ευρώ,
γ) από 5.870 - 14.673 ευρώ, 880 ευρώ,
δ) από 14.674 - 29.347 ευρώ, 1.320 ευρώ,
ε) από 29.348 - 146.735 ευρώ, 1.760 ευρώ,
στ) από 146.736 - 293.470 ευρώ, 4.402 ευρώ,
ζ) από 293.471 ευρώ και άνω, 5.869 ευρώ.
Η αμοιβή των διαιτητών και τα έξοδα τους σε περίπτωση αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης,
μετακίνησης μαρτύρων, υπολογίζονται πλέον του ως άνω παραβόλου.
46. Το ύψος της συνολικής αμοιβής των διαιτητών και του επιδιαιτητή υπολογίζεται σε
ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, με βάση τον επόμενο πίνακα:
α) μέχρι 1.467 ευρώ
6% - 8%
β) από 1.468 - 5.869 ευρώ
5% - 7%
γ) από 5.870 - 14.673 ευρώ
4% - 6%
δ) από 14.674 - 29.347 ευρώ
3% - 5%
ε) από 29.348 - 146.735 ευρώ
2% - 4%
στ) από 146.736 ευρώ και άνω 1% - 3%
Στον τελικό καθορισμό της αμοιβής εκτιμάται το αντικείμενο και η φύση της διαφοράς, ο
χρόνος που χρειάσθηκε για τη μελέτη του φακέλου και η διάρκεια της διαιτητικής δίκης.
47. Τα έξοδα διαιτησίας περιλαμβάνουν οτιδήποτε έχει δαπανηθεί για τη διεξαγωγή της,
όπως τη διεξαγωγή αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης, τα έξοδα μετακίνησης μαρτύρων,
καθώς και την αμοιβή της Γραμματείας.
48. Οι συμμετέχοντες στη διαιτησία δύνανται να αποφασίσουν τη διακοπή και ματαίωση της
διαιτητικής δίκης. Στην περίπτωση αυτή, ο συμβαλλόμενος που έχει την πρωτοβουλία της
διακοπής είτε και όλοι οι συμβαλλόμενοι μπορούν, με έγγραφη δήλωση τους προς τους
διαιτητές που έχουν αναλάβει την επίλυση της διαφοράς, να ζητήσουν τον καθορισμό
μειωμένης αμοιβής διαιτητών και εξόδων, ανάλογα με την εργασία που είχε γίνει μέχρι την
ημέρα της ματαίωσης της διαιτησίας. Αν παραλείψουν την έγγραφη δήλωση, υποχρεούνται
να καταβάλουν ολόκληρη την αμοιβή σύμφωνα με τις παραγράφους 45 και 46 του παρόντος
άρθρου.
49. Ο συμβαλλόμενος που χάνει τη διαιτητική δίκη καταδικάζεται να καταβάλει τις αμοιβές
των διαιτητών και τα έξοδα. Οι διαιτητές μπορούν να αποφασίζουν τον επιμερισμό και
καταλογισμό της δαπάνης (αμοιβής και εξόδων) στα συμβαλλόμενα μέρη, ανάλογα με το
βαθμό υπαιτιότητας του καθενός.
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50. Οι αμοιβές των διαιτητών και τα έξοδα της διαιτησίας καταβάλλονται από τους
υπόχρεους σε τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ., στους οποίους παραδίδεται έγγραφη
απόδειξη πληρωμής. Οι διαιτητές εισπράττουν την αμοιβή τους από την αρμόδια υπηρεσία
της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εκδίδει τα αντίστοιχα εντάλματα πληρωμής, σύμφωνα με σχετικό
έγγραφο της Γραμματείας της Επιτροπής. Η διάταξη του άρθρου 161 του ν.δ. 3026/1954 (Α`
235) εφαρμόζεται και στις αμοιβές των δικηγόρων από διαιτησίες.
51. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διαιτησία εφαρμόζονται
συμπληρωματικά σε κάθε περίπτωση που δεν ρυθμίζεται ειδικά ή διαφορετικά από το παρόν
άρθρο.
Άρθρο 37
Ασφάλεια και ακεραιότητα
δικτύων και υπηρεσιών
1. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό λαμβάνουν πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα για την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά στην ασφάλεια των δικτύων
και υπηρεσιών. Τα μέτρα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες τεχνικές
δυνατότητες, πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον υφιστάμενο
κίνδυνο. Οι επιχειρήσεις αυτές λαμβάνουν ιδίως μέτρα για την αποτροπή και
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από περιστατικά ασφαλείας που επηρεάζουν τους χρήστες
και τα διασυνδεμένα δίκτυα.
2. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών λαμβάνουν όλα τα
κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των δικτύων τους έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η συνέχεια της παροχής των υπηρεσιών που διανέμονται μέσω των δικτύων
αυτών.
3. Τα μέτρα των παραγράφων 1 και 2 καθορίζονται από την Αρχή Διασφάλισης του
Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) με κανονιστικές πράξεις.
4. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση σε δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή σε υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό κοινοποιούν στην Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε
παραβίαση της ασφάλειας ή απώλεια της ακεραιότητας που είχε σημαντικό αντίκτυπο στη
λειτουργία δικτύων ή υπηρεσιών, η οποία με τη σειρά της κοινοποιεί κάθε παραβίαση της
ασφάλειας ή απώλεια της ακεραιότητας στην Α.Δ.Α.Ε., κατ` εφαρμογή της παραγράφου 8.
5. Κατά περίπτωση, η Α.Δ.Α.Ε. ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές στα άλλα κράτη - μέλη,
καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).
Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ενημερώσει το κοινό ή να απαιτήσει την ενημέρωση αυτή από τις
επιχειρήσεις, εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη της παραβίασης είναι προς το δημόσιο
συμφέρον.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλει κατ` έτος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον ENISA συνοπτική έκθεση
σχετικά με τις κοινοποιήσεις που έχει παραλάβει και τη δράση που έχει αναλάβει σύμφωνα
με την παρούσα παράγραφο.
6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να εκδίδει δεσμευτικές υποδείξεις, στο πλαίσιο εφαρμογής των
κανονιστικών πράξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όσον αφορά στην ασφάλεια
των δικτύων και υπηρεσιών και στην εξασφάλιση της ακεραιότητας των δικτύων τους,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις προθεσμίες εφαρμογής, προς τις
επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό.
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7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από τις επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα
επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό να
παρέχουν πληροφορίες απαραίτητες για την εκτίμηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας
των υπηρεσιών και δικτύων τους, περιλαμβανομένων τεκμηριωμένων πολιτικών ασφαλείας,
κατ` εφαρμογήν των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3
του παρόντος.
8. Ο έλεγχος ασφάλειας διενεργείται από την Α.Δ.Α.Ε., η οποία θέτει τα σχετικά πορίσματα
της στη διάθεση της Ε.Ε.Τ.Τ.. Το κόστος του ελέγχου επιβαρύνει την ελεγχόμενη επιχείρηση.
9. Η Α.Δ.Α.Ε., κατά την άσκηση του ελέγχου της, έχει την εξουσία και τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται από το ν. 3115/2003 (Α 47), το ν. 703/1977 (Α 278) και το ν. 3674/2008 (Α`
136), όπως ισχύουν.
Άρθρο 38
Παροχή πληροφοριών
1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας υποχρεούνται να παρέχουν
όλες τις πληροφορίες στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν αιτήματος της, συμπεριλαμβανομένων των
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται η
συμμόρφωση τους προς τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και
ιδίως για τον έλεγχο προς τους όρους της Γενικής Αδειας, τους όρους των δικαιωμάτων
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών και δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών ή τις
ειδικές υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 και
49 του παρόντος νόμου. Οι πληροφορίες αφορούν:
α) στον έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους 1 και 2 του Μέρους Α`, τους όρους 2 και 6 του
Μέρους Β` και τους όρους 2 και 7 του Μέρους Γ` του Παραρτήματος VII και τις ειδικές
υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 και 49 του
παρόντος.
β) στον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους όρους του Παραρτήματος VII, σε περίπτωση που
η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει αυτεπάγγελτα έρευνα ή κατόπιν καταγγελίας.
γ) στις διαδικασίες και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης.
δ) στη δημοσίευση συγκριτικών επισκοπήσεων της ποιότητας και της τιμής των υπηρεσιών
προς όφελος των καταναλωτών
ε) στην παροχή στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς,
στ) στην ανάλυση της αγοράς για τους σκοπούς των άρθρων περί πρόσβασης και καθολικής
υπηρεσίας του παρόντος, καθώς και για την παροχή στοιχείων προσδιορισμού των
επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην αγορά.
ζ) στη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης και αποτελεσματικής διαχείρισης των
ραδιοσυχνοτήτων.
η) στην αξιολόγηση των μελλοντικών εξελίξεων στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που ενδέχεται να
έχουν επιπτώσεις στις υπηρεσίες χονδρικής που διατίθενται σε ανταγωνιστές.
2. Σε καμία περίπτωση οι ως άνω πληροφορίες, εκτός από την περίπτωση γ` της
προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, δεν μπορούν να απαιτούνται εκ των
προτέρων ούτε να αποτελούν όρο για την είσοδο επιχείρησης στην αγορά.
3. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας υποχρεούνται να
παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές εξελίξεις στα δίκτυα ή τις
υπηρεσίες τους που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις υπηρεσίες χονδρικής που
διαθέτουν σε ανταγωνιστές τους. Οι επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στις αγορές χονδρικής
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υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν σχετικού αιτήματος της, λογιστικά
στοιχεία για τις αγορές λιανικής που συνδέονται με τις εν λόγω αγορές χονδρικής.
4. Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες μόνο για το
συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο τις ζητεί, καθώς και να ενημερώνει σχετικά τις
επιχειρήσεις.
5. Πέραν των υποχρεώσεων που τυχόν απορρέουν από διατάξεις άλλων νόμων, οι
επιχειρήσεις παρέχουν τις ως άνω πληροφορίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το
βαθμό λεπτομέρειας που καθορίζει η Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία πρέπει να αιτιολογεί το αίτημα της για
παροχή πληροφοριών, που πρέπει να είναι αντικειμενικό, ορισμένο και ανάλογο με την
εκτέλεση συγκεκριμένου καθήκοντος της. Αν δεν ορίζεται προθεσμία, οι πληροφορίες
παρέχονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού
αιτήματος της. Σε κάθε περίπτωση, η τασσόμενη προθεσμία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη
των πέντε εργάσιμων ημερών.
Άρθρο 39
Δημοσίευση πληροφοριών
1. Ολες οι συναφείς πληροφορίες για δικαιώματα, όρους, διαδικασίες, επιβαρύνσεις, τέλη
και αποφάσεις που αφορούν σε Γενικές Αδειες και δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και
αριθμών, δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, προσδιορισμό ειδικών αγορών προϊόντων υπηρεσιών και γεωγραφικών αγορών, καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας που συμβάλλει
στη δημιουργία ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς, δημοσιεύονται στον ιστοχώρο της
Ε.Ε.Τ.Τ. και ενημερώνονται με κατάλληλο τρόπο, ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να είναι
ευχερώς προσιτές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό
απόρρητο.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει, όπου απαιτούνται, τους όρους πρόσβασης του κοινού στις
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για
την παροχή της εν λόγω πρόσβασης.
3. Οταν οι προαναφερόμενες πληροφορίες, ιδίως δε οι πληροφορίες που αφορούν στις
διαδικασίες και τους όρους για δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, τηρούνται από άλλες
αρμόδιες δημόσιες αρχές, η Ε.Ε.Τ.Τ. καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, λαμβάνοντας
υπόψη το σχετικό κόστος, για την εκπόνηση εύχρηστης σύνοψης όλων αυτών των
πληροφοριών, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές της
διοίκησης, προκειμένου να διευκολύνεται η υποβολή αιτήσεων δικαιωμάτων εγκατάστασης
ευκολιών.
4. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιούν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίγραφο των αποφάσεων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος.».
22. Με την περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 227 καταργούνται οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 40
του ν. 4070/2012, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 40
Τυποποίηση και πιστοποίηση εξοπλισμού και υπηρεσιών – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
1. Για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών ή / και λειτουργιών δικτύων, εφαρμόζονται
τα υποχρεωτικά πρότυπα ή οι προδιαγραφές που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και
έχουν αντίστοιχα δημοσιευθεί σε κατάλογο προτύπων ή / και προδιαγραφών στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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2. Για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών ή / και λειτουργιών δικτύων, στο βαθμό
που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εξασφάλιση της διαλειτουργι-κότητας των
υπηρεσιών και για τη βελτίωση της δυνατότητας επιλογής του χρήστη, εφαρμόζονται τα μη
δεσμευτικά πρότυπα ή οι προδιαγραφές που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και έχουν
δημοσιευθεί σε κατάλογο προτύπων ή / και προδιαγραφών στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3. Ελλείψει τέτοιων προτύπων ή / και προδιαγραφών εφαρμόζονται τα εθνικά πρότυπα ή /
και προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν. Η κύρωση ή η θέση σε εφαρμογή αυτών γίνεται με
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δημοσιευόμενη στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ελλείψει όλων των ανωτέρω προτύπων ή / και προδιαγραφών
εφαρμόζονται κατά σειράν πρότυπα ή / και προδιαγραφές που θεσπίζονται από τους
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (ενδεικτικά ETSI, CENELEC, CEN), την Ευρωπαϊκή
Διάσκεψη Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) είτε διεθνή πρότυπα ή
συστάσεις που εγκρίνονται από τη Διεθνή Ενωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), το Διεθνή
Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ή τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC).
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά το
λόγο της αρμοδιότητας καθενός από αυτούς, μπορεί να ανατίθεται στον Ελληνικό Οργανισμό
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ή σε άλλους Οργανισμούς Τυποποίησης κάθε έργο που είναι αναγκαίο
για την εφαρμογή της ανωτέρω τυποποίησης. Το κόστος του έργου βαρύνει το αποθεματικό
της Ε.Ε.Τ.Τ..
5. Για τον έλεγχο του πάσης φύσεως ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που
διατίθεται ή πρόκειται να διατεθεί στην αγορά, όσον αφορά στην ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα, διενεργούνται από τις οικείες Περιφέρειες αυτεπάγγελτοι έλεγχοι ή έλεγχοι
μετά από έγγραφες καταγγελίες που υποβάλλονται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, στις Περιφέρειες ή στην Ε.Ε.Τ.Τ..
6. Οι αυτεπάγγελτοι έλεγχοι διενεργούνται από τριμελή συνεργεία ελέγχου, τα οποία
συγκροτούνται με Απόφαση Περιφερειάρχη, από τρεις υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας.
Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης τριμελούς συνεργείου ελέγχου από κάποια
Περιφέρεια, μπορεί να διατίθεται, ύστερα από αίτηση του οικείου Περιφερειάρχη, ένας
εκπρόσωπος από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή την Ε.Ε.Τ.Τ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων
Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας των αυτεπάγγελτων ελέγχων, ο
προγραμματισμός, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Αν απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος,
τότε αυτός πραγματοποιείται σε διαπιστευμένα εργαστήρια ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας, των οποίων το πεδίο διαπίστευσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ’
αριθ. 5268/5137/13.9.2007 κ.υ.α. (Β΄1853) όπως ισχύει, και τα οποία ορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα δείγματα προς έλεγχο δεσμεύονται
από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ.
Οικ. 72145/2315/7.1.2009 κ.υ.α. (Β΄ 21) όπως ισχύει. Η δαπάνη για τη διενέργεια των
αυτεπάγγελτων ελέγχων, καθώς και των εργαστηριακών ελέγχων βαρύνει τον
προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας.
7. Τα συνεργεία για τους αυτεπάγγελτους ελέγχους δύνανται, προς διαπίστωση των
παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, να ελέγχουν
τα πάσης φύσεως βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, να
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ενεργούν έρευνες στα γραφεία, αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις των τελευταίων, να
λαμβάνουν ένορκες ή ανωμοτί κατά την κρίση τους καταθέσεις, με την επιφύλαξη του
άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή οποι-οδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται
αναγκαίο για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Επιπλέον έχουν το δικαίωμα
να προβαίνουν σε κατάσχεση παντός είδους σχετικού εξοπλισμού και κάθε άλλου
αντικειμένου το οποίο θεωρείται αναγκαίο ή χρήσιμο για την επιβεβαίωση ύπαρξης
παράβασης διατάξεων του παρόντος άρθρου, τηρουμένων των διατάξεων περί αυτοφώρου
των άρθρων 242 επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
8. Οι έλεγχοι μετά από έγγραφες καταγγελίες διενεργούνται από τις Περιφέρειες με ίδια
μέσα ή μπορούν να ανατίθενται, με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, σε διαπιστευμένα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή / και ανεξάρτητους ειδικούς πραγματογνώμονες με ειδικές
τεχνικές ή / και νομικές γνώσεις, οι οποίοι επιλέγονται από τον πίνακα πραγματογνωμόνων
της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Με την ίδια Απόφαση καθορίζεται το
χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο πρέπει να υποβληθεί το τελικό πόρισμα ελέγχου. Η
δαπάνη για τη διενέργεια των ελέγχων μετά από καταγγελίες βαρύνει τον προϋπολογισμό
της οικείας Περιφέρειας.
9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζεται η διαδικασία
κατάρτισης πίνακα πραγματογνωμόνων, που ανανεώνεται ανά διετία, από τον οποίο οι
Περιφέρειες, με εντολή ανάθεσης του οικείου Περιφερειάρχη, προβαίνουν σε κατά
περίπτωση επιλογή πραγματογνώμονα και ανάθεση συγκεκριμένου έργου σε αυτόν. Με την
ίδια απόφαση προσδιορίζεται ο τρόπος λειτουργίας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα,
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την άσκηση των καθηκόντων των
πραγματογνωμόνων. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, οι πραγματογνώμονες πρέπει
να είναι διαπιστευμένοι για το πεδίο δραστηριότητάς τους.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών και
Οικονομικών καθορίζονται οι αμοιβές των συνεργείων ελέγχου για τη διενέργεια των
αυτεπάγγελτων ελέγχων και οι αμοιβές των Πραγματογνωμόνων που διενεργούν ελέγχους
μετά από καταγγελίες, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τον τρόπο καταβολής αυτών.
11. Για τη διενέργεια ελέγχου μετά από καταγγελία απαιτείται η καταβολή παραβόλου από
τον καταγγέλλοντα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζεται το ύψος του παραβόλου για την υποβολή
έγγραφης καταγγελίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Το παράβολο αυτό αποτελεί
έσοδο της οικείας Περιφέρειας. Σε περίπτωση που η καταγγελία κριθεί μη βάσιμη ή το
πρόβλημα αποδειχθεί ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταγγέλλοντα, τότε το κόστος για
τη διενέργεια του ελέγχου βαρύνει τον καταγγέλλοντα.
12. Με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συγκροτείται σε κάθε Περιφέρεια Επιτροπή
Ακροάσεων για την εξέταση των γραπτών ή προφορικών απόψεων του καταγγέλλοντα ή του
καταγγελλόμενου επί της έγγραφης καταγγελίας. Για την επιβολή κυρώσεων, προσωρινών
μέτρων ή/και προστίμων, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις από τα συνεργεία ελέγχου είτε
στους αυτεπάγγελτους ελέγχους είτε στους ελέγχους μετά από έγγραφες καταγγελίες έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 της κ.υ.α. 50268/5137/2007 (Β΄ 1853) για
την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. Αρμόδιος για την επιβολή των κυρώσεων είναι ο
Περιφερειάρχης της οικείας Περιφέρειας. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του
άρθρου αυτού εισπράττονται υπέρ του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών.
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13. Για την επιμόρφωση των υπαλλήλων που συγκροτούν τα συνεργεία ελέγχου των
Περιφερειών διεξάγονται σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας, τα οποία οργανώνονται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι θεματικές ενότητες των
σεμιναρίων, η εξεταστέα ύλη, το σύστημα εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια. Το κόστος διοργάνωσης των σεμιναρίων αυτών βαρύνει το αποθεματικό της
Ε.Ε.Τ.Τ..
14. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται κατόπιν
εισήγησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), θεσπίζεται κανονισμός του
αεροναυτικού ραδιοεξοπλισμού, που αναφέρεται στις παραγράφους 5 και 6 του
Παραρτήματος Ι΄ του π.δ. 44/2002 (Α΄ 44), η εφαρμογή του οποίου ανατίθεται στην Ε.Ε.Τ.Τ..
Στον κανονισμό αεροναυτικού ραδιοεξοπλισμού ορίζονται οι σχετικοί όροι, προϋποθέσεις
και διαδικασίες εισαγωγής και διάθεσης του εξοπλισμού αυτού και ρυθμίζεται η εξέταση της
καταλληλότητας του εξοπλισμού, η πιστοποίηση, ο έλεγχος, η επιβολή διοικητικών
κυρώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι
αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης λαμβάνονται όλα τα
απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να μη διατίθεται στην ελληνική αγορά τηλεοπτικός
εξοπλισμός ευρείας κατανάλωσης που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος IΧ.
16. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την ισχύ των διατάξεων του π.δ.
44/2002 (Α΄ 44), με το οποίο έχει ενσωματωθεί η Οδηγία 1999/5/ΕΚ.».

23. Με την περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 227 καταργούνται τα άρθρα 41 έως 74 του ν.
4070/2012, τα οποία έχουν ως εξής:
«Άρθρο 41
Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά
1. Μία επιχείρηση θεωρείται ότι κατέχει σημαντική ισχύ σε μία αγορά εφόσον, ατομικά ή σε
συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, βρίσκεται σε θέση ισοδύναμη προς δεσπόζουσα, δηλαδή
βρίσκεται σε θέση οικονομικής ισχύος που της επιτρέπει να συμπεριφέρεται, σε σημαντικό
βαθμό, ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και τους καταναλωτές. Εάν μια
επιχείρηση έχει σημαντική ισχύ σε μια συγκεκριμένη αγορά (πρώτη αγορά), είναι δυνατόν
να οριστεί ως έχουσα σημαντική ισχύ και σε μια στενά συνδεδεμένη με αυτήν αγορά
(δεύτερη αγορά), εάν οι δεσμοί μεταξύ των δύο αγορών είναι τέτοιοι ώστε να είναι δυνατή
η εκμετάλλευση της ισχύος στην πρώτη αγορά στο πλαίσιο της δεύτερης αγοράς, με
αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της θέσης ισχύος της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, είναι
δυνατόν να ληφθούν στη δεύτερη αγορά επανορθωτικά μέτρα, με στόχο την αποτροπή της
εκμετάλλευσης αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 52 του παρόντος και, εάν τα εν λόγω
μέτρα αποδειχθούν ανεπαρκή, είναι δυνατόν να επιβληθούν επανορθωτικά μέτρα σύμφωνα
με το άρθρο 44 του παρόντος.
2. Οταν η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει κατά πόσο δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις κατέχουν συλλογική
δεσπόζουσα θέση σε μία σχετική αγορά, ενεργεί σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς
κανόνες, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις εκάστοτε κατευθυντήριες γραμμές της
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάλυση της αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος
σε αυτή, εφαρμόζει δε τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι.
3. Η διαδικασία ανάλυσης της αγοράς περιλαμβάνει τον ορισμό των σχετικών αγορών, τη
διενέργεια ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού, τον ορισμό επιχειρήσεων με
σημαντική ισχύ και τον προσδιορισμό των κατά περίπτωση κατάλληλων και αναλογικών
ειδικών κανονιστικών υποχρεώσεων. Κατά τη διαδικασία ανάλυσης των σχετικών αγορών,
καθώς και κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τον
παρόντα νόμο, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
4. Οι κάθετα ολοκληρωμένοι όμιλοι δημόσιων επιχειρήσεων, στους οποίους εντάσσονται
επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεν επιτρέπεται να κάνουν
διακρίσεις υπέρ των δικών τους δραστηριοτήτων, εφόσον κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη
σχετική αγορά.
Άρθρο 42
Διαδικασία ορισμού αγορών
1. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται οι σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στον τομέα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών στην ελληνική αγορά, τις σχετικές γεωγραφικές αγορές εντός της Ελληνικής
Επικράτειας, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις ισχύουσες σχετικές Συστάσεις και
Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις αρχές του δικαίου του
ανταγωνισμού.
2. Αν η Ε.Ε.Τ.Τ. προτίθεται να καθορίσει διαφορετικές σχετικές αγορές από εκείνες που
ταυτοποιούνται στη Σύσταση Σχετικών Αγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακολουθεί τη
διαδικασία των άρθρων 16, 17 και 45.
3. Οι αγορές που ορίζονται για το σκοπό επιβολής υποχρεώσεων βάσει του παρόντος νόμου
δεν περιορίζουν τον ορισμό σχετικών αγορών βάσει του δικαίου του ανταγωνισμού.
Άρθρο 43
Διαδικασία ανάλυσης αγοράς
1. Κατόπιν της ολοκλήρωσης του ορισμού των σχετικών αγορών, σύμφωνα με τη διαδικασία
που ορίζεται στο άρθρο 42, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να διεξαγάγει ανάλυση της
αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, λαμβάνοντας
ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ε.Ε.Τ.Τ.
καθορίζει, με βάση την ανάλυση της αγοράς, κατά πόσο μία σχετική αγορά είναι επαρκώς
ανταγωνιστική, προκειμένου να αποφασίσει αν θα επιβάλει, διατηρήσει, τροποποιήσει ή
άρει υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις, δυνάμει της παρούσας παραγράφου, του άρθρου 44 ή
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 47. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εφόσον διαπιστώσει, με βάση την
ανάλυση της αγοράς ότι:
α. Η σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική, εντοπίζει την επιχείρηση ή τις
επιχειρήσεις οι οποίες μεμονωμένα ή από κοινού με άλλες έχουν σημαντική ισχύ στην εν
λόγω αγορά και επιβάλλει τις ενδεδειγμένες ειδικές υποχρεώσεις ή διατηρεί ή τροποποιεί
τις εν λόγω υποχρεώσεις, εφόσον αυτές υφίστανται ήδη.
β. Η σχετική αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική, δεν επιβάλλει ούτε διατηρεί οποιαδήποτε
από τις υποχρεώσεις και, σε περίπτωση που έχει επιβάλει υποχρεώσεις σε παρόχους με
σημαντική ισχύ στη σχετική αγορά, οφείλει να άρει αυτές. Τα μέρη που επηρεάζονται από
την άρση των υποχρεώσεων ειδοποιούνται εντός δέκα πέντε ημερών από την έναρξη ισχύος
της απόφασης.
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2. Η Ε.Ε.Τ.Τ συνεργάζεται με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των εμπλεκόμενων χωρών της
Ε.Ε. για την από κοινού ανάλυση των διακρατικών αγορών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφασίζει σε συνεννόηση με τις ως άνω Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές,
για την επιβολή, διατήρηση ή άρση των υποχρεώσεων στις εν λόγω αγορές σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Για τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. ακολουθεί τη
διαδικασία των άρθρων 16, 17 και 45. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί ανάλυση της σχετικής αγοράς και
κοινοποιεί το αντίστοιχο σχέδιο μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 45:
α) εντός τριών ετών από τη θέσπιση του προηγούμενου μέτρου για την αγορά αυτή. Ωστόσο,
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι τρία επιπλέον έτη,
μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Ε.Ε.Τ.Τ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφόσον η
τελευταία δεν διατυπώσει αντιρρήσεις εντός μηνός από την κοινοποιούμενη πρόταση.
β) εντός δύο ετών από την έγκριση αναθεωρημένης Σύστασης Σχετικών Αγορών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για αγορές που δεν έχουν προηγουμένως κοινοποιηθεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να αιτηθεί τη συνδρομή του BEREC όταν δεν έχει ολοκληρώσει την
ανάλυση της σχετικής αγοράς εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.
Η Ε.Ε.Τ.Τ., με τη συνδρομή του BEREC, κοινοποιεί εντός έξι μηνών το σχέδιο μέτρου στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 45.
5. Κατά τη διαδικασία ανάλυσης αγορών η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες ή
προβλεπόμενες μελλοντικές τεχνολογικές ή οικονομικές εξελίξεις για τη χρονική περίοδο έως
την επόμενη εξέταση της σχετικής αγοράς.
Άρθρο 44
Ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει κατάλληλες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις οι οποίες, σύμφωνα με το
άρθρο 41 του παρόντος νόμου, έχουν σημαντική ισχύ σε μία συγκεκριμένη αγορά διάθεσης
υπηρεσιών στο ευρύ κοινό (λιανική αγορά) υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία
ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 42 του παρόντος, εφόσον η αγορά αυτή δεν
είναι επαρκώς ανταγωνιστική σύμφωνα με το άρθρο 43 και οι υποχρεώσεις που
επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 50, 51 και 52 του παρόντος νόμου δεν επαρκούν για την
εκπλήρωση των στόχων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
2. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
βασίζονται στη φύση του εντοπιζόμενου προβλήματος και πρέπει να είναι δικαιολογημένες
και ανάλογες του επιδιωκόμενου σκοπού τους. Οι επιβαλλόμενες υποχρεώσεις μπορούν να
περιλαμβάνουν ιδίως την υποχρέωση των επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην αγορά να
μη χρεώνουν υπερβολικές τιμές, να μην παρεμποδίζουν την είσοδο νεοεισερχόμενων
επιχειρήσεων στην αγορά, να μην προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό με τον
καθορισμό ιδιαίτερα χαμηλών τιμών για την προσέλκυση πελατών, να μην παρέχουν, με
αθέμιτο τρόπο, προνόμια σε συγκεκριμένους τελικούς χρήστες ούτε να δεσμοποιούν, χωρίς
εύλογη αιτία, τις υπηρεσίες. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει στις επιχειρήσεις αυτές
κατάλληλα μέτρα περιορισμού των τιμών λιανικής, μέτρα για τον έλεγχο των επί μέρους
τιμολογίων ή μέτρα για προσανατολισμό των τιμολογίων στο κόστος ή των τιμών σε
συγκρίσιμες αγορές, προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των τελικών χρηστών
και παράλληλα να προωθηθεί ο πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων
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3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι, όταν μία επιχείρηση υπόκειται σε ρύθμιση τιμολογίου ή σε
άλλους σχετικούς ελέγχους λιανικής, εφαρμόζει τα αναγκαία και ενδεδειγμένα συστήματα
λογιστικής καταγραφής κόστους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ορίζει τη μορφή και τη λογιστική
μεθοδολογία (μεθοδολογία κοστολόγησης) που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η τήρηση
ενδεδειγμένου συστήματος λογιστικής καταγραφής του κόστους ελέγχεται από άλλον
εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο και από εκείνην και από τον υπόχρεο
φορέα εκμετάλλευσης, που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εξασφαλίζει την κατ` έτος
δημοσίευση δήλωσης συμμόρφωσης.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 61 παράγραφος 2 και του άρθρου 62 του παρόντος, η
Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιβάλλει τους μηχανισμούς ελέγχου λιανικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο σε επί μέρους αγορές στις οποίες θεωρεί ότι επικρατεί αποτελεσματικός
ανταγωνισμός.
Άρθρο 45
Διαδικασία λήψης μέτρων
1. Εάν δεν προβλέπεται άλλως σε συστάσεις ή / και κατευθυντήριες γραμμές της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην περίπτωση κατά την οποία η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν της διενέργειας
διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος νόμου, προτίθεται να αποφασίσει επί
θέματος το οποίο:
α) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 42 ή 43 ή 47 του παρόντος νόμου και
β) είναι πιθανόν να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών - μελών, κοινοποιεί και καθιστά
το σχέδιο μέτρου προσβάσιμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο BEREC και στις Εθνικές
Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 16 του παρόντος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BEREC και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων κρατών μελών μόνον εφόσον υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός.
2. Η λήψη της απόφασης αναβάλλεται για δύο ακόμη μήνες, χωρίς η προθεσμία αυτή να
μπορεί να παραταθεί περαιτέρω, σε περίπτωση που το σχέδιο μέτρου το οποίο εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποσκοπεί:
α) στο να καθορίσει μια σχετική αγορά που διαφέρει από εκείνες που ορίζονται στη Σύσταση
Σχετικών Αγορών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή
β) στο να καθορίσει αν μία επιχείρηση κατέχει μόνη της ή από κοινού με άλλες σημαντική
ισχύ στην αγορά, βάσει των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43 του παρόντος και το εν λόγω
σχέδιο μέτρου θα επηρέαζε το εμπόριο μεταξύ των κρατών - μελών ενώ η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει δηλώσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. ότι το σχέδιο μέτρου θα δημιουργούσε φραγμούς στην
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ή έχει σοβαρές αμφιβολίες για τη συμβατότητα του προς το
κοινοτικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά στους στόχους του άρθρου 3 του παρόντος.
3. Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός της δίμηνης προθεσμίας της
παραγράφου 2, εκδώσει απόφαση με την οποία ζητά από την Ε.Ε.Τ.Τ. να αποσύρει το σχέδιο
μέτρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. τροποποιεί ή αποσύρει το σχέδιο μέτρου εντός εξαμήνου από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση που το
σχέδιο μέτρου τροποποιείται, η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με τις
διαδικασίες του άρθρου 17 του παρόντος και κοινοποιεί εκ νέου το τροποποιημένο σχέδιο
μέτρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
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4. Κατά τη λήψη απόφασης για τη θέσπιση του σχεδίου μέτρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει
ιδιαιτέρως υπόψη της τα σχόλια των άλλων Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, του BEREC και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κοινοποιεί την απόφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον BEREC όλα τα εγκεκριμένα τελικά
μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 στοιχεία α` και β` του
παρόντος άρθρου.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες συντρέχει επείγουσα ανάγκη ανάληψης
δράσης προκειμένου να διασφαλισθεί ο ανταγωνισμός και να προστατευθούν τα
συμφέροντα των χρηστών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση της,
παρεκκλίνοντας από τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2, να λάβει αμέσως αναλογικά
και προσωρινά μέτρα τα οποία κοινοποιεί άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον BEREC και
στις άλλες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εκδίδεται σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τα προσωρινά μέτρα
γίνονται οριστικά ή παρατείνεται η διάρκεια ισχύος τους.
7. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός της προθεσμίας του ενός μηνός που προβλέπεται στην
παράγραφο 1. γνωστοποιήσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στον BEREC τους λόγους για τους οποίους
θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου με το οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις από την Ε.Ε.Τ.Τ., είτε
δημιουργεί φραγμούς στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά είτε αμφισβητεί σοβαρά τη
συμβατότητα του με το κοινοτικό δίκαιο, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν εγκρίνει το σχέδιο μέτρου για τρεις
ακόμη μήνες μετά τη σχετική γνωστοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρξει
σχετική γνωστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να εγκρίνει το σχέδιο
μέτρου, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BEREC ή
όποιας άλλης Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής.
8. Κατά την τρίμηνη περίοδο η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 7, η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζεται
στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον BEREC για την εξεύρεση του καταλληλότερου και
αποτελεσματικότερου μέτρου σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 3 του παρόντος,
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των φορέων της αγοράς, καθώς και την ανάγκη
διασφάλισης συνεπούς ρυθμιστικής πρακτικής.
9. Εάν στην αιτιολογημένη γνώμη του BEREC, η οποία εκδίδεται εντός έξι εβδομάδων από
την έναρξη της αναφερόμενης στην παράγραφο 7 τρίμηνης περιόδου, ο BEREC συμμερίζεται
τις σοβαρές αμφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζεται στενά με τον
BEREC για την εξεύρεση του καταλληλότερου και αποτελεσματικότερου μέτρου. Πριν την
εκπνοή της αναφερόμενης στην παράγραφο 7 τρίμηνης περιόδου, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται:
α) να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη της την
αναφερόμενη στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, καθώς και τη γνώμη και τις συστάσεις του BEREC ή
β) να διατηρήσει το σχέδιο μέτρου.
10. Σε περίπτωση:
α) που ο BEREC δεν συμμερίζεται τις σοβαρές αμφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή δεν
γνωμοδοτεί ή σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. τροποποιεί ή διατηρεί το σχέδιο μέτρου της
σύμφωνα με την παράγραφο 9 και
β) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός μηνός από την εκπνοή της αναφερόμενης στην παράγραφο
7 τρίμηνης περιόδου:
βα) εκδώσει Σύσταση απαιτώντας από την Ε.Ε.Τ.Τ. να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο
μέτρου της, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις και εκθέτοντας τους λόγους για τους
264

263

οποίους αιτιολογείται η σύσταση της, ιδίως στην περίπτωση που ο BEREC δεν συμμερίζεται
τις σοβαρές αμφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή
ββ) λάβει Απόφαση με την οποία αίρει τις σύμφωνα με την παράγραφο 7 επιφυλάξεις της.
η Ε.Ε.Τ.Τ., εντός ενός μηνός από την έκδοση της Σύστασης σύμφωνα με το σημείο βΑ` ή
λήψης Απόφασης σύμφωνα με το σημείο βΒ`, κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον
BEREC το εγκριθέν τελικό μέτρο. Η εν λόγω περίοδος δύναται να παραταθεί, προκειμένου να
δοθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. η δυνατότητα να διενεργήσει δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το
άρθρο 17 του παρόντος.
11. Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να μην αποσύρει το
σχέδιο μέτρου βάσει της εκδοθείσας, σύμφωνα με την περίπτωση βΑ` της παραγράφου 10
του παρόντος άρθρου, Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχει τεκμηριωμένη
αιτιολόγηση.
12. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να αποσύρει το προτεινόμενο σχέδιο μέτρου σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας.
Άρθρο 46
Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων
1. Επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, που παρέχουν δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να
διαπραγματεύονται στην Ελλάδα, μεταξύ τους, χωρίς περιορισμούς, τεχνικές και εμπορικές
συμφωνίες για πρόσβαση ή / και διασύνδεση. Επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη σε
άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και παρέχει δίκτυα ή / και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους μέλους, δεν απαιτείται να υπαχθεί σε καθεστώς Γενικής Αδειας, σύμφωνα με τον παρόντα
νόμο, ως προϋπόθεση για να ζητήσει πρόσβαση ή διασύνδεση στην Ελλάδα, εκτός αν
δραστηριοποιείται παρέχοντας υπηρεσίες ή δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην
Ελλάδα.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του παρόντος και των όρων του Παραρτήματος VII,
καταργούνται ενδεχόμενα διοικητικά ή νομοθετικά μέτρα που υποχρεώνουν τους παρόχους,
όταν χορηγούν πρόσβαση ή διασύνδεση, να παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες με
διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις σε διαφορετικές επιχειρήσεις ή / και να επιβάλλουν
υποχρεώσεις που δεν έχουν σχέση με τις υπηρεσίες πρόσβασης και διασύνδεσης.
3. Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα και, όταν
ζητείται από άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας, την
υποχρέωση να διαπραγματεύονται τη μεταξύ τους διασύνδεση για την παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται στους παρόχους για την παροχή πρόσβασης και
διασύνδεσης σε άλλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 49.
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 38, οι πληροφορίες που περιέρχονται σε μία επιχείρηση
από μία άλλη επιχείρηση πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης συμφωνιών πρόσβασης ή διασύνδεσης, καθώς και μετά την
ολοκλήρωση αυτής, είναι εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για
το σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν. Η εμπιστευτικότητα των ως άνω πληροφοριών
τηρείται και έναντι άλλων τμημάτων της ίδιας επιχείρησης, θυγατρικών εταιρειών και
συνεργατών της. στους οποίους η απόκτηση των πληροφοριών θα μπορούσε να παράσχει
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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5. Τα δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εγκαθίστανται για τη μετάδοση
ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών, οφείλουν να είναι σε θέση να μεταδίδουν υπηρεσίες και
προγράμματα τηλεόρασης ευρείας οθόνης. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων που
λαμβάνουν και αναμεταδίδουν υπηρεσίες ή προγράμματα τηλεόρασης ευρείας οθόνης
έχουν την υποχρέωση να διατηρούν αυτό το σχήμα οθόνης.
Άρθρο 47
Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων,
όσον αφορά στην πρόσβαση και στη διασύνδεση
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3 του παρόντος, εξασφαλίζει
την πρόσβαση και τη διασύνδεση, καθώς και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών,
λαμβάνοντας μέτρα που προάγουν την οικονομική απόδοση, το βιώσιμο ανταγωνισμό, τις
αποδοτικές επενδύσεις και την καινοτομία και μεγιστοποιούν το όφελος για τους τελικούς
χρήστες.
Με την επιφύλαξη των μέτρων που μπορούν να ληφθούν για τις επιχειρήσεις με σημαντική
ισχύ στην αγορά σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, η Ε.Ε.Τ.Τ.
μπορεί να επιβάλλει:
α) σε επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες, στο βαθμό που αυτό
είναι απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα τελικής διασύνδεσης, υποχρεώσεις,
συμπεριλαμβανομένης, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, της υποχρέωσης διασύνδεσης των
δικτύων τους όταν αυτό δεν συμβαίνει ήδη.
β) σε επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες, σε δικαιολογημένες
περιπτώσεις και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο, την υποχρέωση να καθιστούν τις
υπηρεσίες τους διαλειτουργικές.
γ) σε επιχειρήσεις την υποχρέωση να παρέχουν πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος
Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG), υπό δίκαιους,
εύλογους και αμερόληπτους όρους, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο ώστε να
εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών σε συγκεκριμένες υπηρεσίες
ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης.
2. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1
βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή, αναλογικά και αμερόληπτα κριτήρια και
εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 16, 17 και 45 του παρόντος. Με
απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται Κανονισμός, με τον οποίο ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι και
οι προϋποθέσεις εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και κάθε σχετική
λεπτομέρεια.
3. Οσον αφορά στην πρόσβαση και στη διασύνδεση, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1,
η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως, εφόσον απαιτείται προκειμένου να
διασφαλίσει την τήρηση των γενικών αρχών του άρθρου 3 του παρόντος, ακολουθώντας
κατά περίπτωση τις διαδικασίες των άρθρων 16, 17, 34, 35 και 45 του παρόντος.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από ανάλυση της αγοράς, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το
άρθρο 43 του παρόντος, μπορεί να επιβάλει, κατά περίπτωση, σε φορείς εκμετάλλευσης με
σημαντική ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά τις υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του
παρόντος. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι αναλογικές και δικαιολογημένες και επιβάλλονται
κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 45 του παρόντος.
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5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιβάλλει τις υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος σε
φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι δεν έχουν σημαντική ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά, με την
επιφύλαξη των διατάξεων:
α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, των άρθρων 29, 33, 49, 68, της παραγράφου 3
περίπτωση γ` και της παραγράφου 5 του άρθρου 70 και του άρθρου 72 του παρόντος νόμου.
β) περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
γ) για τη συμμόρφωση σε υποχρεώσεις που επιβάλλονται κατά την εκχώρηση δικαιωμάτων
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων με διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής, σύμφωνα
με τον όρο 7 του Β` Μέρους του Παραρτήματος VII του παρόντος.
δ) για τη συμμόρφωση σε υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και
συμφωνίες. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την
επιβολή, τροποποίηση ή άρση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 16
και 45 του παρόντος.
Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ., σε εξαιρετικές περιστάσεις, προτίθεται να επιβάλει σε επιχειρήσεις με
σημαντική ισχύ στην αγορά υποχρεώσεις πρόσβασης ή διασύνδεσης διαφορετικές από τις
υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος, υποβάλλει σχετικό αίτημα στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αποφασίζει για την έγκριση τους.
Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η λήψη σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η Ε.Ε.Τ.Τ. απέχει από την επιβολή των εν λόγω υποχρεώσεων.
Άρθρο 48
Διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών αλληλεπιδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης
1. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών αλληλεπιδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης, οι οποίες
παρέχονται από τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης και
διανέμονται σε άλλο ή άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ανεξαρτήτως τρόπου
εκπομπής, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ανοικτή Διεπαφή Προγράμματος Εφαρμογής
(API), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του παρόντος.
2. Οι φορείς παροχής κάθε προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού που έχει
αναπτυχθεί για τη λήψη αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης που παρέχονται
από τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης υποχρεούνται να
τηρούν ανοικτή Διεπαφή Προγράμματος Εφαρμογής (API), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του παρόντος.
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών και εξοπλισμού ψηφιακής τηλεόρασης υποχρεούνται να
συνεργάζονται στην παροχή διαλειτουργικών τηλεοπτικών υπηρεσιών για τελικούς χρήστες
με αναπηρίες.
4. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του παρόντος, οι
κάτοχοι δικαιωμάτων Διεπαφής Προγράμματος Εφαρμογής (API) οφείλουν να διαθέτουν,
έναντι κατάλληλης αποζημίωσης, υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους, όλες τις
απαιτούμενες πληροφορίες που επιτρέπουν στους φορείς παροχής αμφίδρομων υπηρεσιών
ψηφιακής τηλεόρασης την παροχή των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τη Διεπαφή
Προγράμματος Εφαρμογής (API) κατά τρόπο πλήρως λειτουργικό.
Άρθρο 49
Συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες
1. Η υπό όρους πρόσβαση σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες που μεταδίδονται σε
θεατές και ακροατές στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης, συνάδει
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με τις αρχές του Παραρτήματος VIII. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εποπτεύει και ελέγχει εάν οι όροι πρόσβασης
συνάδουν με τις αρχές του ως άνω Παραρτήματος VIII.
2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επανεξετάζει τους τεθέντες
όρους, διεξάγοντας ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της πρώτης
παραγράφου του άρθρου 43 του παρόντος, για να αποφασίσει εάν θα διατηρηθούν, θα
τροποποιηθούν ή θα ανακληθούν οι ισχύοντες όροι.
Οταν, σύμφωνα με την ανάλυση της αγοράς, η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι, ένας ή περισσότεροι
φορείς εκμετάλλευσης δεν διαθέτουν σημαντική ισχύ στη συγκεκριμένη αγορά, δύναται να
τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τους όρους σε ό,τι αφορά στους εν λόγω φορείς
εκμετάλλευσης, με τη διαδικασία των άρθρων 16,17 και 45 του παρόντος, μόνον εφόσον:
α) η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών στις συγκεκριμένες ραδιοτηλεοπτικές
μεταδόσεις, τους διαύλους και υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 73 του παρόντος, δεν επηρεάζεται δυσμενώς από την εν
λόγω τροποποίηση ή ανάκληση και
β) οι προοπτικές αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις αγορές των λιανικών ψηφιακών
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και των συστημάτων υπό όρους πρόσβασης και άλλων
συναφών ευκολιών δεν επηρεάζονται δυσμενώς από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση.
Τα μέρη που επηρεάζονται από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση όρων ενημερώνονται
σχετικά σε εύλογο διάστημα πριν από την πραγματοποίηση της τροποποίησης ή της
ανάκλησης των όρων.
3. Οι ισχύοντες όροι δεν περιορίζουν τη δυνατότητα της Ε.Ε.Τ.Τ. να επιβάλλει υποχρεώσεις
σε σχέση με τον τρόπο παρουσίασης οδηγών ηλεκτρονικών προγραμμάτων και παρόμοιων
ευκολιών παρουσίασης καταχωρίσεων και πλοήγησης.
Άρθρο 50
Υποχρεώσεις διαφάνειας, αμεροληψίας και λογιστικού διαχωρισμού
1. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλονται στους φορείς εκμετάλλευσης όσον
αφορά στην πρόσβαση ή / και τη διασύνδεση, υποχρεώσεις:
α) Διαφάνειας:
αα) Βάσει των οποίων απαιτείται από τους φορείς η δημοσίευση συγκεκριμένων
πληροφοριών, όπως λογιστικές πληροφορίες, τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά
δικτύου, τιμές, καθώς και όροι και προϋποθέσεις παροχής και χρήσης,
συμπεριλαμβανομένων των όποιων όρων περιορισμού της πρόσβασης ή/και της χρήσης
υπηρεσιών και εφαρμογών, εφόσον οι εν λόγω όροι είναι σύμφωνοι με το κοινοτικό δίκαιο.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να καθορίσει αναλυτικά τις πληροφορίες που πρέπει να διατίθενται, τις
απαιτούμενες λεπτομέρειες και τον τρόπο δημοσίευσης τους.
αβ) Βάσει των οποίων μπορεί να απαιτείται η δημοσίευση Υποδείγματος Προσφοράς
Αναφοράς υπηρεσίας πρόσβασης ή διασύνδεσης, ιδίως σε περίπτωση που ο φορέας
εκμετάλλευσης υπέχει τις υποχρεώσεις του εδαφίου β. Το Υπόδειγμα Προσφοράς Αναφοράς
πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτικό, να περιγράφει τις σχετικές προσφορές διαχωρισμένες
ανά στοιχείο ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και τους συναφείς όρους πρόσβασης
ή διασύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των τιμών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μην
πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για τη ζητούμενη υπηρεσία. Τα
Υποδείγματα Προσφοράς Αναφοράς υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία μπορεί μεταξύ
άλλων να ελέγχει τη συμμόρφωση τους με τους όρους του παρόντος και να τα τροποποιεί
για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων, που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος.
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αγ) Βάσει των οποίων μπορεί να απαιτείται η δημοσίευση Υποδείγματος Προσφοράς
Αναφοράς, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία του Παραρτήματος II, εφόσον ο
φορέας εκμετάλλευσης υπέχει υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε δίκτυο υποδομής για την
παροχή χονδρικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 51 του παρόντος.
β) Αμεροληψίας, προκειμένου να διασφαλιστεί, ότι ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει:
βα) αφ` ενός μεν πρόσβαση ή / και διασύνδεση εφαρμόζοντας ισοδύναμους όρους σε
ισοδύναμες περιστάσεις, σε άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες.
ββ) αφ` ετέρου δε υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους με τους ίδιους όρους και την ίδια
ποιότητα με εκείνες που παρέχει για τις δικές του υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των θυγατρικών
του ή των συνεργατών του.
γ) Λογιστικού διαχωρισμού. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από μια καθετοποιημένη
επιχείρηση να καθιστά διακριτές και διαφανείς τις τιμές χονδρικής πώλησης και τις
εσωτερικές της τιμολογήσεις προκειμένου να ελέγχεται, μεταξύ άλλων, η τήρηση της
υποχρέωσης αμεροληψίας και να αποτρέπεται ενδεχόμενη άδικη διεπιδότηση. Για το σκοπό
αυτόν, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της μπορεί να καθορίζει τα τηρούμενα στοιχεία, χωρίς να
θίγονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των
επιχειρήσεων και οργανισμών και τη λογιστική μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται για
καθορισμένες δραστηριότητες.
2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 μπορεί να καθορίζεται αναλυτικά το περιεχόμενο, ο
απαιτούμενος βαθμός λεπτομέρειας, ο τρόπος δημοσίευσης κάθε Υποδείγματος Προσφοράς
Αναφοράς υπηρεσίας διασύνδεσης ή / και πρόσβασης για συγκεκριμένη μορφή πρόσβασης
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας υποβολής, ελέγχου και έγκρισης του από την Ε.Ε.Τ.Τ.,
καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
3. Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1, η
Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 16 και 38 του παρόντος, να ζητά την
υποβολή λογιστικών βιβλίων κατόπιν αιτήματος, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων
για έσοδα από τρίτους, καθώς και να προβαίνει σε έλεγχο αυτών και σε δημοσίευση τους,
τηρουμένων των διατάξεων περί επιχειρηματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας των
πληροφοριών.
Άρθρο 51
Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου
1. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλεται σε φορείς εκμετάλλευσης, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 47 του παρόντος, η υποχρέωση
ικανοποίησης ευλόγων αιτημάτων πρόσβασης ή χρήσης ειδικών στοιχείων του δικτύου και
συναφών ευκολιών. Τούτο, μεταξύ άλλων, συντρέχει και σε περιπτώσεις που η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει
ότι η άρνηση πρόσβασης ή η επιβολή καταχρηστικών όρων και προϋποθέσεων αντίκεινται
στο συμφέρον των τελικών χρηστών ή δυσχεραίνουν τη δημιουργία βιώσιμης
ανταγωνιστικής αγοράς υπηρεσιών σε επίπεδο λιανικής.
Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλει στους φορείς εκμετάλλευσης, υπό ισότιμους,
εύλογους και έγκαιρου χαρακτήρα όρους, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) την παροχή σε τρίτους πρόσβασης σε καθορισμένα στοιχεία ή / και ευκολίες του δικτύου,
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε μη ενεργά στοιχεία δικτύου ή/και της
αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, ώστε, ανάμεσα σε άλλα, να είναι εφικτή η
επιλογή ή η προεπιλογή φορέα ή/και η μεταπώληση της συνδρομητικής γραμμής,
β) την καλόπιστη διαπραγμάτευση με επιχειρήσεις που ζητούν πρόσβαση.
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γ) τη μη ανάκληση ήδη χορηγηθείσας πρόσβασης σε ευκολίες.
δ) την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε επίπεδο χονδρικής για μεταπώληση από
τρίτους.
ε) τη χορήγηση ανοικτής πρόσβασης σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή άλλες βασικές
τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των
υπηρεσιών εικονικού δικτύου.
στ) την παροχή συνεγκατάστασης ή άλλων μορφών από κοινού χρήσης συναφών ευκολιών.
ζ) την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της
διαλειτουργικότητας διατερματικων υπηρεσιών που παρέχονται σε χρήστες,
συμπεριλαμβανομένων των ευκολιών για υπηρεσίες ευφυών δικτύων ή περιαγωγής σε
κινητά δίκτυα.
η) την παροχή πρόσβασης σε συστήματα λειτουργικής υποστήριξης ή παρόμοια συστήματα
λογισμικού, απαραίτητα για την εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού στην παροχή των
υπηρεσιών.
θ) τη διασύνδεση δικτύων ή ευκολιών δικτύου.
ι) την παροχή πρόσβασης σε συναφείς υπηρεσίες, όπως ταυτοποίησης, εντοπισμού θέσης
και παρουσίας.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την εξέταση επιβολής των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου κατ`
αναλογία των στόχων του άρθρου 3 του παρόντος, λαμβάνει υπόψη της τους εξής
παράγοντες:
α) την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα της χρήσης ή της εγκατάστασης ανταγωνιστικών
ευκολιών ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τον
τύπο της διασύνδεσης ή/και της πρόσβασης στις οποίες αφορά, συμπεριλαμβανομένης της
βιωσιμότητας άλλων προϊόντων ανάντη πρόσβασης όπως η πρόσβαση σε αγωγούς.
β) τη δυνατότητα παροχής της προτεινόμενης πρόσβασης σε συνάρτηση με τη διαθέσιμη
χωρητικότητα.
γ) την αρχική επένδυση του κατόχου της ευκολίας, λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες δημόσιες
επενδύσεις, καθώς και τους συναφείς επενδυτικούς κινδύνους.
δ) την ανάγκη διασφάλισης του ανταγωνισμού μακροπρόθεσμα και ειδικότερα του
ανταγωνισμού που στηρίζεται σε οικονομικά αποδοτικές υποδομές.
ε) κατά περίπτωση, τα συναφή δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
στ) την παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.
3. Στο πλαίσιο της επιβολής υποχρεώσεων για παροχή πρόσβασης σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να καθορίζει τις τεχνικές ή λειτουργικές
προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν ο πάροχος ή/και οι δικαιούχοι αυτής της
πρόσβασης εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
του δικτύου. Οι υποχρεώσεις για την τήρηση συγκεκριμένων τεχνικών προτύπων ή
προδιαγραφών είναι σύμφωνες με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που ορίζονται
σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του παρόντος.
Άρθρο 52
Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης
1. Σε περίπτωση που από την ανάλυση της αγοράς προκύπτει ότι υπάρχει έλλειψη
αποτελεσματικού ανταγωνισμού με συνέπεια ένας φορέας εκμετάλλευσης να μπορεί να
παρέχει υπηρεσίες σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές ή να συμπιέζει τις τιμές σε βάρος των τελικών
χρηστών η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί, με απόφαση της, να επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την
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ανάκτηση κόστους και ελέγχου τιμών, συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων
κοστοστρέφειας, καθώς και υποχρεώσεων σχετικών με τα συστήματα κοστολόγησης για την
παροχή ειδικών τύπων διασύνδεσης ή/και πρόσβασης. Προκειμένου να ενθαρρύνει τις
επενδύσεις του φορέα εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων και σε δίκτυα επόμενης γενιάς, η
Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη λήψη απόφασης λαμβάνει υπόψη την επένδυση του εν λόγω φορέα
εκμετάλλευσης και επιτρέπει στο φορέα αυτόν έναν εύλογο συντελεστή απόδοσης επί ενός
επαρκούς επενδεδυμένου κεφαλαίου, συνεκτιμώντας τους κινδύνους που σχετίζονται με το
συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο δικτύου.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει, ότι κάθε επιβαλλόμενος μηχανισμός ανάκτησης κόστους ή
μέθοδος τιμολόγησης προάγει την οικονομική απόδοση, το βιώσιμο ανταγωνισμό, και
μεγιστοποιεί το όφελος για τους καταναλωτές. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί επίσης να λαμβάνει υπόψη
τις διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές.
3. Σε περίπτωση υποχρέωσης καθορισμού κοστοστρε-φών τιμών, ο φορέας εκμετάλλευσης
φέρει το βάρος της απόδειξης ότι τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος,
συμπεριλαμβανομένου ενός εύλογου συντελεστή απόδοσης της επένδυσης.
4. Για τον υπολογισμό του κόστους αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί
να χρησιμοποιεί διαφορετικά κοστολογικά πρότυπα από εκείνα που χρησιμοποιεί ο φορέας
εκμετάλλευσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από τον φορέα εκμετάλλευσης να αιτιολογεί
πλήρως τις τιμές του, και κατά περίπτωση να απαιτεί την προσαρμογή τους. Σε περίπτωση
έλλειψης λεπτομερών δεδομένων για τον καθορισμό του κόστους, η Ε.Ε.Τ.Τ. εφαρμόζει τη
μέθοδο σύγκρισης τιμών (benchmarking), λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις διαθέσιμες τιμές σε
συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
5. Η μη υποβολή στοιχείων ή η μη προσήκουσα αιτιολόγηση των τιμών από τον υπόχρεο ή
η υπαίτια μη έγκαιρη υιοθέτηση από αυτόν τυχόν επιβαλλόμενων από την Ε.Ε.Τ.Τ. τιμών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση
εφαρμογής των συγκεκριμένων τιμών σε χρόνο, που αρχικά έχει υποδείξει η Ε.Ε.Τ.Τ.
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
6. Τα βασικά στοιχεία των εγκεκριμένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κοστολογικών συστημάτων, τα
οποία πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις βασικές κατηγορίες κόστους και τους
κανόνες για την κατανομή του, δημοσιεύονται στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ. και του εκάστοτε
υπόχρεου παρόχου.
7. Ο έλεγχος συμμόρφωσης με το εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. σύστημα κοστολόγησης
ανατίθεται από αυτήν σε άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο και
από εκείνη και από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης.
8. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει ετησίως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Δήλωση σχετικά με τη
συμμόρφωση του υπόχρεου φορέα εκμετάλλευσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 53
Λειτουργικός διαχωρισμός
1. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52
του παρόντος απέτυχαν να εξασφαλίσουν αποτελεσματικό ανταγωνισμό και ότι υφίστανται
σημαντικά προβλήματα ανταγωνισμού ή/και αποτυχίες της αγοράς όσον αφορά στη
χονδρική παροχή ορισμένων αγορών προϊόντων πρόσβασης, μπορεί, ως εξαιρετικό μέτρο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του
παρόντος, να επιβάλει την υποχρέωση σε καθετοποιημένες επιχειρήσεις να μεταθέσουν τις
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δραστηριότητες χονδρικής παροχής συναφών προϊόντων πρόσβασης σε επιχειρησιακή
μονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα.
Η εν λόγω επιχειρησιακή μονάδα προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες πρόσβασης σε όλες
τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρησιακών μονάδων της μητρικής
εταιρείας, στα ίδια χρονικά περιθώρια, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις,
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου τιμής και υπηρεσίας, και μέσω των ίδιων συστημάτων
και διαδικασιών
2. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. πρόκειται να επιβάλει την υποχρέωση λειτουργικού διαχωρισμού,
υποβάλλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει:
α) τεκμηρίωση η οποία να αιτιολογεί το συμπέρασμα της, σύμφωνα με την παράγραφο 1.
β) τεκμηρίωση από την οποία να προκύπτει ότι οι προοπτικές για αποτελεσματικό και
βιώσιμο ανταγωνισμό υποδομών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος είναι ελάχιστες ή
ανύπαρκτες.
γ) ανάλυση της εκτιμώμενης επίπτωσης στην Ε.Ε.Τ.Τ., στην επιχείρηση και ιδίως στο
προσωπικό της ανεξάρτητης επιχειρησιακής μονάδας, στο σύνολο του τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στα κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα αυτόν, δεδομένης
της ανάγκης για διασφάλιση κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, σε άλλους ενδιαφερομένους,
και ιδιαιτέρως της αναμενόμενης επίπτωσης στον ανταγωνισμό, καθώς και των ενδεχόμενων
συνεπειών για τους καταναλωτές.
δ) ανάλυση των λόγων για τους οποίους η υποχρέωση αυτή αποτελεί το
αποτελεσματικότερο ρυθμιστικό μέσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του
ανταγωνισμού και των αποτυχιών της αγοράς.
3. Το σχέδιο μέτρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) τον ακριβή χαρακτήρα και το επίπεδο του διαχωρισμού, προσδιορίζοντας ειδικά το νομικό
καθεστώς της ανεξάρτητης επιχειρηματικής μονάδας.
β) προσδιορισμό των στοιχείων ενεργητικού της ανεξάρτητης επιχειρηματικής μονάδας,
καθώς και τα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα προμηθεύει.
γ) τις αναγκαίες οργανωτικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του
προσωπικού που απασχολείται στην εν λόγω επιχειρηματική μονάδα, καθώς και τη σχετική
διάρθρωση των κινήτρων.
δ) τους κανόνες για την εξασφάλιση συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις.
ε) τους κανόνες για την εξασφάλιση της διαφάνειας των επιχειρησιακών διαδικασιών, ιδίως
προς τους άλλους ενδιαφερόμενους.
στ) το πρόγραμμα παρακολούθησης της συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει τη
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης.
4. Επειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του προτεινόμενου σχεδίου
μέτρου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 47 του παρόντος, η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει
συντονισμένη ανάλυση όλων των αγορών που σχετίζονται με το δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα
με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 43 του παρόντος. Σύμφωνα με την ανάλυση της, η
Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει, διατηρεί, τροποποιεί ή καταργεί υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 16,
17 και 45 του παρόντος.
5. Επιχείρηση στην οποία έχει επιβληθεί λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να υπάγεται σε
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 50, 51 και 52 του παρόντος, σε
οποιαδήποτε αγορά στην οποία έχει καθορισθεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ σύμφωνα με
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το άρθρο 43 του παρόντος ή σε κάθε άλλη υποχρέωση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του
άρθρου 47 του παρόντος.
Άρθρο 54
Εθελούσιος διαχωρισμός από καθετοποιημένη επιχείρηση
1. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ορισθεί ως κατέχουσες σημαντική ισχύ σε μία ή
περισσότερες σχετικές αγορές σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος και οι οποίες
προτίθενται να μεταβιβάσουν στοιχεία του τοπικού τους δικτύου πρόσβασης ή σημαντικό
μέρος αυτού σε διακριτή νομική οντότητα υπό διαφορετική ιδιοκτησία ή να ιδρύσουν
ανεξάρτητη επιχειρηματική μονάδα προκειμένου να παρέχουν σε επιχειρήσεις λιανικής,
συμπεριλαμβανομένων και της δικής τους λιανικής μονάδας, ισοδύναμα προϊόντα
πρόσβασης, ενημερώνουν την Ε.Ε.Τ.Τ. εκ των προτέρων και εγκαίρως προκειμένου η Ε.Ε.Τ.Τ.
να είναι σε θέση να αξιολογήσει την επίπτωση της εν λόγω μεταβίβασης. Οι επιχειρήσεις
ενημερώνουν επίσης την Ε.Ε.Τ.Τ. για την όποια τυχόν αλλαγή του σκοπού της μεταβίβασης,
καθώς και για την έκβαση της διαδικασίας διαχωρισμού.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αξιολογεί τις επιπτώσεις της επιδιωκόμενης μεταβίβασης σε υφιστάμενες
υποχρεώσεις, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
Για το σκοπό αυτόν, η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει συντονισμένη ανάλυση όλων των αγορών που
σχετίζονται με το δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43. Με βάση
την ανάλυση της, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει, διατηρεί, τροποποιεί ή καταργεί υποχρεώσεις,
σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 45 του παρόντος.
3. Η νομικά ή/και λειτουργικά ανεξάρτητη επιχειρησιακή μονάδα μπορεί να υπάγεται σε
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος, σε οποιαδήποτε
αγορά στην οποία έχει ορισθεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 43 του
παρόντος, ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 47 του παρόντος.
Άρθρο 55
Περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας
1. Η παροχή Καθολικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα
με το άρθρο 57 του παρόντος.
β) Υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών σύμφωνα
με το άρθρο 58 του παρόντος.
γ) Κοινόχρηστα τηλέφωνα και άλλα σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική
τηλεφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 του παρόντος.
δ) Ειδικές ρυθμίσεις για τελικούς χρήστες με αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 60 του
παρόντος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της
Ε.Ε.Τ.Τ., μπορεί να εξειδικεύεται το περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας και να
καθορίζονται πρόσθετες υπηρεσίες. Με όμοια απόφαση καθορίζεται, όποτε κρίνεται
αναγκαίο, και η τεχνολογία της Καθολικής Υπηρεσίας κατά τρόπο που να ελαχιστοποιούνται
οι στρεβλώσεις στην αγορά, ιδίως όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών με τιμές ή άλλους
όρους και προϋποθέσεις που αποκλίνουν από τους συνήθεις εμπορικούς όρους.
Άρθρο 56
Καθορισμός των επιχειρήσεων που παρέχουν Καθολική Υπηρεσία
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1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της
Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία που θα
ακολουθηθεί για τον καθορισμό επιχείρησης ή επιχειρήσεων, οι οποίες υπέχουν υποχρέωση
παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένες επιχειρή σεις), προκειμένου να εξασφαλίζεται
το περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στα άρθρα 55, 57, 58, 59, 60 και
ανάλογα με την περίπτωση το άρθρο 61 παράγραφος 2 του παρόντος, στο σύνολο της
Ελληνικής Επικράτειας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των
επιχειρήσεων, που θα καθοριστούν σύμφωνα με τις αρχές της αντικειμενικότητας, της
διαφάνειας και της αμεροληψίας, ώστε να εξασφαλίζεται, ότι καμία επιχείρηση δεν
αποκλείεται εκ των προτέρων από τον καθορισμό, ότι η Καθολική Υπηρεσία παρέχεται με
τρόπο οικονομικά αποδοτικό και ότι μπορεί να ορίζονται διαφορετικές επιχειρήσεις ή
ομάδες επιχειρήσεων για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών της Καθολικής Υπηρεσίας ή για
την κάλυψη διαφορετικών περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας, τηρουμένων των διατάξεων
της επόμενης παραγράφου.
2. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες
Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένες επιχειρήσεις) σύμφωνα με τα άρθρα 57, 58, 59 και 60,
και το άρθρο 61 παράγραφος 2 του παρόντος, όπου απαιτείται. Οι επιχειρήσεις αυτές,
ανάλογα με την περίπτωση, υπέχουν υποχρέωση να παρέχουν τιμολογιακές επιλογές ή
δέσμες τιμολογίων σύμφωνα με την κοινή απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του
παρόντος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επωνυμίες των καθορισμένων
επιχειρήσεων καθώς και, σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας τους. τη νέα επωνυμία των
επιχειρήσεων αυτών
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας
που επιβάλλει στις επιχειρήσεις οι οποίες ορίστηκαν ως έχουσες υποχρεώσεις παροχής
καθολικής υπηρεσίας, καθώς και κάθε μεταβολή που επηρεάζει αυτές τις υποχρεώσεις ή τις
επιχειρήσεις που θίγονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Η διαδικασία καθορισμού επιχείρησης ή επιχειρήσεων οι οποίες υπέχουν υποχρέωση
παροχής Καθολικής Υπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίζεται το καθαρό
κόστος της υποχρέωσης παροχής Καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 64 του παρόντος.
5. Σε περίπτωση που μία καθορισμένη σύμφωνα με την παράγραφο 2 επιχείρηση προτίθεται
να διαθέσει σημαντικό μέρος ή το σύνολο των στοιχείων του δικτύου της τοπικής πρόσβασης
σε διακριτή νομική οντότητα υπό διαφορετική ιδιοκτησία, ενημερώνει την Ε.Ε.Τ.Τ.
τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη μεταβίβαση, ούτως ώστε η Ε.Ε.Τ.Τ. να μπορέσει να
εκτιμήσει τις επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης μεταβίβασης στην παροχή πρόσβασης σε
σταθερές θέσεις, καθώς και στην παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο
57. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει, να τροποποιεί ή να καταγγέλλει ειδικές υποχρεώσεις
σύμφωνα με τα εδάφια 3 και 4 της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του παρόντος.
6. Ο έλεγχος συμμόρφωσης των καθορισμένων επιχειρήσεων με τις υποχρεώσεις Καθολικής
Υπηρεσίας, οι οποίες τους επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου, ασκείται από την
Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της
αμεροληψίας και της αναλογικότητας.
Άρθρο 57
Παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών
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1. Η παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και η παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών στους
τελικούς χρήστες περιλαμβάνει:
α) Σύνδεση σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών που παρέχεται από μία
τουλάχιστον επιχείρηση στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον το σχετικό αίτημα
είναι εύλογο. Η παρεχόμενη σύνδεση επιτρέπει την υποστήριξη φωνητικών επικοινωνιών,
τηλεομοιοτυπικών επικοινωνιών και επικοινωνιών δεδομένων με ρυθμούς μεταφοράς
δεδομένων που επιτρέπουν τη λειτουργική πρόσβαση στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη
τις επικρατούσες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των συνδρομητών, καθώς και
το κατά πόσον η σύνδεση είναι τεχνικώς εφικτή.
β) Τηλεφωνική υπηρεσία, που παρέχεται από μία τουλάχιστον επιχείρηση, μέσω της
σύνδεσης με το δίκτυο που προβλέπεται στην ως άνω περίπτωση α` της παραγράφου 1, η
οποία υπηρεσία επιτρέπει τη δημιουργία και τη λήψη εθνικών και διεθνών κλήσεων, εφόσον
το σχετικό αίτημα είναι εύλογο.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της
Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται και εξειδικεύεται η έννοια, τα κριτήρια και το περιεχόμενο του εύλογου
σε σχέση με τις διατάξεις των ως άνω περιπτώσεων α` και β`.
2. Προς εφαρμογή των ανωτέρω, ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να
δημοσιεύει και να επικαιροποιεί άμεσα στο δικτυακό του τόπο αναλυτικές πληροφορίες
αναφορικά με το υφιστάμενο δίκτυο του. Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ.
σε μορφή που η ίδια έχει προκαθορίσει.
Άρθρο 58
Υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι
1. Στους τελικούς χρήστες διατίθεται στο πλαίσιο παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας:
α. ένας τουλάχιστον πλήρης κατάλογος, που καλύπτει όλους τους καταχωρημένους
συνδρομητές τηλεφώνου και τους αριθμούς, σταθερούς, κινητούς και προσωπικούς, σε
εγκεκριμένη από την Ε.Ε.Τ.Τ. μορφή, έντυπη ή ηλεκτρονική, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά,
τουλάχιστον μια φορά ετησίως και
β. τουλάχιστον μία αντίστοιχη ολοκληρωμένη τηλεφωνική υπηρεσία πληροφοριών
καταλόγου. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη στους τελικούς χρήστες,
συμπεριλαμβανομένων και των χρηστών κοινόχρηστων τηλεφώνων.
2. Οι κατάλογοι που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο περιλαμβάνουν, με την
επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όλους
τους συνδρομητές των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις που
στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου προβαίνουν σε επεξεργασία πληροφοριών που
τους διατίθενται από άλλες επιχειρήσεις τηρούν την αρχή της αμεροληψίας.
3. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται η μορφή των καταλόγων συνδρομητών, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4. Η δραστηριότητα του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας στον τομέα παροχής υπηρεσιών
καταλόγου και της έκδοσης καταλόγων γίνεται κατά τρόπο που δεν περιορίζει τον
ανταγωνισμό.
Άρθρο 59
Κοινόχρηστα τηλέφωνα και λοιπά σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική
τηλεφωνία
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1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί, με απόφαση της, να επιβάλλει υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις με στόχο
τη διασφάλιση της παροχής κοινόχρηστων τηλεφώνων ή λοιπών σημείων πρόσβασης στην
κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία, ιδίως σε κοινόχρηστους χώρους, χώρους αποβίβασης και
επιβίβασης επιβατών, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ., για την ικανοποίηση εύλογων
αναγκών των τελικών χρηστών, όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη, τον αριθμό των
τηλεφώνων ή λοιπών σημείων πρόσβασης, την ευκολία πρόσβασης από χρήστες με
αναπηρίες και την ποιότητα των υπηρεσιών.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να μην επιβάλλει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1, στο σύνολο ή σε
μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον, μετά από διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17
του παρόντος κρίνει ότι οι εν λόγω ευκολίες ή παρεμφερείς υπηρεσίες είναι ευρέως
διαθέσιμες.
3. Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης με χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης
ανάγκης «112», καθώς και άλλων εθνικών αριθμών έκτακτης ανάγκης, όπως αυτοί ορίζονται
στο Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης. πραγματοποιούνται μέσω των κοινοχρήστων τηλεφώνων
ατελώς στο σύνολο τους και χωρίς υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε μέσου πληρωμής.
Άρθρο 60
Ειδικά μέτρα για τελικούς χρήστες με αναπηρία
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση
συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., όπου απαιτείται, λαμβάνονται
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση για τους τελικούς χρήστες με αναπηρία
παρέχεται με οικονομικά προσιτό τρόπο στις υπηρεσίες που προσδιορίζονται στην
περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 57 και στο άρθρο 58 του παρόντος και σε
επίπεδο ισοδύναμο με εκείνο της πρόσβασης που παρέχεται σε άλλους τελικούς χρήστες.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της
Ε.Ε.Τ.Τ., δύναται να λαμβάνονται ειδικά μέτρα, προκειμένου οι τελικοί χρήστες με αναπηρίες
να μπορούν να επιλέγουν μεταξύ επιχειρήσεων και παρόχους υπηρεσιών που είναι
διαθέσιμοι στην πλειονότητα των τελικών χρηστών, ανεξαρτήτως του αν προσφέρουν
Καθολική Υπηρεσία.
3. Οι εισηγήσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος
άρθρου, λαμβάνουν υπόψη τη συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές που
δημοσιεύονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 40 και του άρθρου 48
του παρόντος.
Άρθρο 61
Εξασφάλιση προσιτών τιμολογίων
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί, ιδίως σε σχέση με το δείκτη τιμών καταναλωτή και την
αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, την εξέλιξη και το επίπεδο λιανικών τιμολογίων των
υπηρεσιών, οι οποίες σύμφωνα με τα άρθρα 55, 57, 58, 59 και 60 του παρόντος
περιλαμβάνονται στην Καθολική Υπηρεσία και είτε παρέχονται από καθορισμένες
επιχειρήσεις είτε διατίθενται στην αγορά, εάν δεν έχουν καθοριστεί επιχειρήσεις για τις
υπηρεσίες αυτές.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορεί να επιβάλλεται στις καθορισμένες επιχειρήσεις η
υποχρέωση να παρέχουν τιμολογιακές επιλογές ή τιμολογιακά πακέτα για τους
καταναλωτές, τα οποία διαφοροποιούνται από τα διαθέσιμα υπό τους συνήθεις εμπορικούς
όρους, προκειμένου ιδίως να εξασφαλίζεται ότι τα άτομα με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές
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κοινωνικές ανάγκες δεν αποκλείονται από την πρόσβαση στο δίκτυο που αναφέρεται στην
περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του παρόντος ή τη χρήση των υπηρεσιών
που προσδιορίζονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 57 και στα άρθρα
58, 59 και 60 του παρόντος όπως προκύπτουν από τις υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας και
παρέχονται από καθορισμένες επιχειρήσεις, καθώς και να εφαρμόζουν ενιαία τιμολόγια,
συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής στάθμισης τιμών ή άλλων παρόμοιων μεθόδων
προσδιορισμού τιμής, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, υπό το πρίσμα των εθνικών
συνθηκών, ή να τηρούν ανώτατα όρια τιμών.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά
περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορούν να
προβλέπονται πρόσθετα μέτρα στήριξης των καταναλωτών με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές
κοινωνικές ανάγκες, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις καθορισμένες
επιχειρήσεις με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει ότι, αν μια καθορισμένη επιχείρηση υπέχει τις υποχρεώσεις της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι όροι παροχής χαρακτηρίζονται από πλήρη
διαφάνεια και εφαρμόζονται σύμφωνα με την αρχή της αμεροληψίας. Οι όροι παροχής
δημοσιεύονται με ευθύνη της καθορισμένης επιχείρησης σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες
υψηλής κυκλοφορίας, μία τοπική και μία πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και στον
ιστοχωρο της και κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος
τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτήσει την τροποποίηση ή την ανάκληση του συστήματος που
εφαρμόζει μία επιχείρηση, εφόσον παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 62
Ελεγχος δαπανών
Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει ότι οι καθορισμένες επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις, δυνάμει των
άρθρων 55, 57. 58, 59, 60 και 61 παράγραφος 2 του παρόντος:
α) κατά την παροχή ευκολιών και υπηρεσιών πέραν αυτών που προβλέπονται στα άρθρα 55,
57, 58, 59, 60 και 61 παράγραφος 2 του παρόντος δεν επιβάλλουν όρους και προϋποθέσεις
που συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των συνδρομητών, για ευκολίες ή υπηρεσίες
που δεν είναι απαραίτητες ούτε υποχρεωτικές για την αιτούμενη υπηρεσία και
β) παρέχουν τις ειδικές ευκολίες και υπηρεσίες που περιγράφονται στο Παράρτημα III,
Μέρος Α`, προκειμένου οι συνδρομητές να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις
δαπάνες τους και να αποφεύγουν τυχόν αδικαιολόγητη αποσύνδεση της υπηρεσίας. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να μην επιβάλλει τις απαιτήσεις αυτές σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια
ή σε τμήμα της, εάν κρίνει ότι οι ευκολίες είναι ευρέως διαθέσιμες.
Άρθρο 63
Ποιότητα υπηρεσιών των καθορισμένων επιχειρήσεων
1. Οι καθορισμένες επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις, δυνάμει των άρθρων 55, 57, 58,
59, 60 και 61 παράγραφος 2 του παρόντος, δημοσιεύουν στον ιστοχωρο τους και σε μία
τουλάχιστον εφημερίδα πανελλήνιας, υψηλής κυκλοφορίας, επαρκείς και ενημερωμένες
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, βάσει των
παραμέτρων, των ορισμών και των μεθόδων μέτρησης της ποιότητας της υπηρεσίας που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V. Οι δημοσιευόμενες πληροφορίες διαβιβάζονται στην
Ε.Ε.Τ.Τ. εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να
προσδιορίσει επιπλέον το περιεχόμενο, τη μορφή, καθώς και τον τρόπο δημοσίευσης τους,
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ώστε να εξασφαλίζεται, ότι οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε
πλήρεις, συγκρίσιμες και εύχρηστες πληροφορίες.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον το κρίνει αναγκαίο, μπορεί:
α) στην περίπτωση που έχουν καθοριστεί οι σχετικές παράμετροι, να ορίζει, μεταξύ άλλων,
πρόσθετα πρότυπα ποιότητας της υπηρεσίας για την αξιολόγηση της απόδοσης των
επιχειρήσεων όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες και καταναλωτές με
αναπηρίες. Πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω δημοσιεύονται και διατίθενται στην
Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
β) να θέτει στόχους επιδόσεων για τις επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις Καθολικής
Υπηρεσίας, κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος.
γ) να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την τήρηση των στόχων αυτών. Ιδίως μπορεί να
διατάζει ανεξάρτητους ελέγχους ή παρόμοιες εξετάσεις των στοιχείων επιδόσεων, το κόστος
των οποίων καλύπτεται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να
εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η συγκρισιμότητα των δεδομένων που διαθέτουν οι
επιχειρήσεις με υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας.
3. Η κατ` επανάληψη αδυναμία μιας επιχείρησης να τηρήσει τους στόχους επιδόσεων
μπορεί να προκαλέσει την επιβολή από την Ε.Ε.Τ.Τ. των κυρώσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 77 του παρόντος.
Άρθρο 64
Κόστος και χρηματοδότηση των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας
1. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται ο τρόπος χρηματοδότησης της Καθολικής
Υπηρεσίας και ο μηχανισμός αποζημίωσης καθορισμένης επιχείρησης για το καθαρό κόστος
της Καθολικής Υπηρεσίας, υπό διαφανείς συνθήκες, από τους παρόχους δικτύων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.,
καθορίζεται ο μηχανισμός επιμερισμού, τον οποίο διαχειρίζεται η Ε.Ε.Τ.Τ. ή φορέας
ανεξάρτητος από τους δικαιούχους που εποπτεύεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., οι αρχές που διέπουν
τον ως άνω μηχανισμό, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Το συνολικό ποσό της
αποζημίωσης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το καθαρό κόστος. Από την
υποχρέωση συνεισφοράς μπορούν να εξαιρούνται επιχειρήσεις ο κύκλος εργασιών των
οποίων δεν υπερβαίνει ένα εύλογο όριο, το οποίο καθορίζεται στην ίδια απόφαση.
2. Η εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται κατόπιν αιτήματος καθορισμένης επιχείρησης και
εφόσον, βάσει του υπολογισμού του καθαρού κόστους, αποφανθεί η Ε.Ε.Τ.Τ. ότι η εν λόγω
επιχείρηση υφίσταται αθέμιτη επιβάρυνση.
Μόνο το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με τα άρθρα 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61 και 62 του παρόντος μπορεί να χρηματοδοτείται.
Συγκεκριμένα, η Ε.Ε.Τ.Τ.:
α) υπολογίζει το καθαρό κόστος της υποχρέωσης Καθολικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας
υπόψη το αγοραίο όφελος που αποκομίζει μια καθορισμένη επιχείρηση, σύμφωνα με το
Παράρτημα VI, Μέρος Α`, ή
β) χρησιμοποιεί το καθαρό κόστος παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο υπολογίζεται με
διαδικασία καθορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 56 του παρόντος.
3. Ο μηχανισμός επιμερισμού τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της ελάχιστης δυνατής
στρέβλωσης της αγοράς, της αμεροληψίας και της αναλογικότητας, σύμφωνα με τις αρχές
του Παραρτήματος VI, Μέρος Β` του παρόντος.
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4. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. προσδιορίζεται χωριστά για κάθε επιχείρηση η επιβάρυνση που
σχετίζεται με τον επιμερισμό του κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας. Η εν
λόγω επιβάρυνση δεν επιβάλλεται σε επιχειρήσεις που δεν παρέχουν υπηρεσίες στην
Ελληνική Επικράτεια.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με την επιφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου, δημοσιεύει στον ιστοχώρο
της ετήσια έκθεση, στην οποία αναφέρεται το υπολογιζόμενο κόστος των υποχρεώσεων
Καθολικής Υπηρεσίας και προσδιορίζονται οι συνεισφορές όλων των ενδιαφερόμενων
(υπόχρεων) επιχειρήσεων και το τυχόν αγοραίο όφελος που αποκομίζουν ενδεχομένως οι
επιχειρήσεις που έχουν καθοριστεί για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας.
6. Οι λογαριασμοί ή άλλες πληροφορίες, στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός της
παραγράφου 2, περίπτωση α`, ελέγχονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή φορέα ανεξάρτητο από τα
ενδιαφερόμενα μέρη, που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού
κόστους και τα πορίσματα του ελέγχου δημοσιεύονται σε μία ημερήσια εφημερίδα και στον
ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ..
Άρθρο 65
Περιεχόμενο των συμβάσεων που συνάπτουν οι τελικοί χρήστες
1. Όταν οι καταναλωτές και άλλοι τελικοί χρήστες είναι συνδρομητές υπηρεσιών παροχής
σύνδεσης σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή / και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον το ζητήσουν, δικαιούνται να συνάπτουν σύμβαση με
επιχείρηση ή επιχειρήσεις που παρέχουν τη σύνδεση ή/και τις υπηρεσίες αυτές.
Με την επιφύλαξη του ν. 2251/1994 (Α` 191), η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ
συνδρομητή ή τελικού χρήστη και επιχείρησης παροχής σύνδεσης ή / και πρόσβασης στο
δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο ή μεταξύ καταναλωτή ή τελικού χρήστη και άλλων παροχών
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών περιλαμβάνει, με σαφή, συνολική και ευκόλως
προσβάσιμη μορφή, τουλάχιστον τα εξής:
α) Τα στοιχεία και τη διεύθυνση της επιχείρησης,
β) Τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπου περιλαμβάνονται ειδικότερα:
- το αν παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε πληροφορίες για τον
εντοπισμό του καλούντος, καθώς και τυχόν περιορισμούς αναφορικά με την παροχή
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 70 του παρόντος.
- πληροφορίες σχετικά με τυχόν άλλους όρους που περιορίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες
και εφαρμογές ή/και τη χρήση τους, όπου, βάσει του εθνικού και κοινοτικού δικαίου,
επιτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων όρων.
- τα ελάχιστα προσφερόμενα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, ιδίως το χρονικό διάστημα της
αρχικής σύνδεσης και, κατά περίπτωση, άλλες παράμετροι της ποιότητας της υπηρεσίας,
όπως ορίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ..
- πληροφορίες σχετικά με τυχόν μεθόδους που εφαρμόζει η επιχείρηση για τη μέτρηση και
τη διαμόρφωση της κίνησης στο σημείο ζεύξης, προκειμένου να αποφεύγεται η φόρτωση του
σημείου ζεύξης μέχρι το όριο χωρητικότητας του ή η υπερφόρτωση του, καθώς και
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι μέθοδοι αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την
ποιότητα της υπηρεσίας.
- οι μορφές των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των πελατών, καθώς
και οι δυνατοί τρόποι επικοινωνίας με τις υπηρεσίες αυτές.
- τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται από τον πάροχο όσον αφορά στη χρήση του
παρεχόμενου τερματικού εξοπλισμού.
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γ) Τις επιλογές του συνδρομητή σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα θα
περιληφθούν σε κατάλογο συνδρομητών και το είδος αυτών των δεδομένων.
δ) Τις λεπτομέρειες των τιμών και των τιμολογίων, τα μέσα με τα οποία δύναται να
αποκτώνται επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλα τα ισχύοντα τιμολόγια και τα τέλη
συντήρησης, οι προσφερόμενες μέθοδοι πληρωμής και κάθε διαφορά κόστους που
οφείλεται στη μέθοδο πληρωμής.
ε) Τη διάρκεια της σύμβασης και τους όρους για την ανανέωση και τον τερματισμό παροχής
των υπηρεσιών καθώς και της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και:
- κάθε ελάχιστου ορίου χρήσης ή διάρκειας που απαιτείται για να επωφεληθεί ο
συνδρομητής από προσφορές,
- κάθε επιβάρυνσης για τη φορητότητα αριθμών και άλλων σχετικών αναγνωριστικών
- κάθε επιβάρυνσης κατά τον τερματισμό της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της
ανάκτησης του κόστους του τερματικού εξοπλισμού.
στ) Κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και επιστροφή σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης
όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας.
ζ) Το μηχανισμό εκκίνησης των διαδικασιών εξώδικης επίλυσης διαφοράς, σύμφωνα με την
παράγραφο 4.
η) Τα μέτρα που ενδέχεται να λάβει η επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει
περιστατικά που αφορούν στην ασφάλεια, την ακεραιότητα, τυχόν απειλές και άλλες
αδυναμίες των συστημάτων.
θ) Τη χρήση της ελληνικής γλώσσας για οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία.
2. Οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν τις συμβάσεις του χωρίς κυρώσεις,
όταν τους κοινοποιούνται τροποποιήσεις των συμβατικών όρων που προτείνουν οι
επιχειρήσεις παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι επιχειρήσεις
υποχρεούνται να ενημερώνουν τουλάχιστον μέσω του λογαριασμού τους συνδρομητές
σχετικά με τις τροποποιήσεις και το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, τουλάχιστον ένα
μήνα πριν από την έναρξη ισχύος τους, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων μείωσης
τιμολογίων Με Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται η μορφή και ο τρόπος ενημέρωσης των
τελικών χρηστών ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και έγκαιρη ενημέρωση τους.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με απόφαση της να επιβάλλει στις επιχειρήσεις την υποχρέωση οι
συμβάσεις που συνάπτουν με τους συνδρομητές τους να περιλαμβάνουν κάθε είδους
πληροφορία παρεχόμενη από τις σχετικές δημόσιες αρχές που αφορά στη χρήση των
δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό τη συμμετοχή σε
παράνομες δραστηριότητες ή τη διανομή υλικού επιβλαβούς περιεχομένου, καθώς και τα
μέσα προστασίας έναντι των κινδύνων για την προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και τα
προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 4 και αφορούν την
παρεχόμενη υπηρεσία.
4. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Τ. όπου κρίνεται αναγκαίο,
αντιμετωπίζει τις ανεπίλυτες διαφορές μεταξύ αφ ενός των καταναλωτών των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και άλλων τελικών χρηστών και αφ ετέρου των επιχειρήσεων παροχής δικτύων
ή/ και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες αφορούν τους συμβατικούς όρους
ή/ και την εκτέλεση συμβάσεων παροχής των εν λόγω δικτύων ή/και υπηρεσιών όπως
προκύπτουν από τον παρόντα νόμο. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν εισήγησης του
Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθορίζονται διαφανείς, απλές και μη δαπανηρές εξώδικες
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διαδικασίες, ώστε να εξασφαλιστεί η αμερόληπτη, δίκαιη και ταχεία επίλυση των ως άνω
διαφορών, θεσπίζοντας διαδικασία επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης σε περίπτωση
επαρκώς αιτιολογημένων αιτημάτων, βάσει και του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου
προστασίας του Καταναλωτή. Στο διάστημα μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής
απόφασης, οι ανεπίλυτες διαφορές που ανακύπτουν αντιμετωπίζονται από το Συνήγορο του
Καταναλωτή. Οι καταναλωτές και οι άλλοι τελικοί χρήστες διατηρούν κάθε άλλη δυνατότητα
νομικής προστασίας -δικαστικής ή μη- που τους παρέχεται από την έννομη τάξη. Οι παρούσες
διατάξεις δε θίγουν τη λειτουργία των γραφείων παραπόνων και την παροχή υπηρεσιών
ανοικτής γραμμής που διευκολύνουν την πρόσβαση των καταναλωτών και των άλλων
τελικών χρηστών.
Άρθρο 66
Διαφάνεια και δημοσίευση πληροφοριών
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της, μετά από δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17
του παρόντος, απαιτεί από τις επιχειρήσεις δημόσιας παροχής δικτύου ή/και δημόσια
διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να δημοσιεύουν διαφανείς,
συγκρίσιμες, κατάλληλες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές
και τα τιμολόγια, τυχόν τέλη λόγω τερματισμού μιας σύμβασης, πληροφορίες σχετικά με
τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά στην πρόσβαση στις υπηρεσίες
που παρέχονται στους τελικούς χρήστες και καταναλωτές, καθώς και τη χρήση των
υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα IV του παρόντος. Οι εν λόγω πληροφορίες
δημοσιεύονται με σαφή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με την
ανωτέρω απόφαση της δύναται να προσδιορίζει επιπρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με τον
τρόπο δημοσίευσης των πληροφοριών αυτών.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, διασφαλίζει ότι διατίθενται ευκολίες με τις
οποίες οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές προβαίνουν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση του
κόστους εναλλακτικών πακέτων χρήσης υπηρεσιών μέσω, ιδίως διαδραστικών εφαρμογών ή
άλλων σχετικών τεχνικών. Στην περίπτωση όπου η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώνει ότι αυτές οι ευκολίες
δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό δωρεάν ή σε εύλογη τιμή, μεριμνά ώστε είτε η ίδια είτε μέσω
τρίτων φορέων είτε διαπιστευμένοι από την ίδια φορείς, να τις διαθέτουν στο κοινό. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με απόφαση της να χορηγεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόπιν
αιτήσεως, σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζεται κάθε
σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τελών και ιδίως η διαδικασία για την
υποβολή της σχετικής αίτησης, καθώς και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται για τη
χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της, κατόπιν
διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, καθορίζει τις πληροφορίες, τη μορφή
και τη συχνότητα στην οποία πρέπει να παρέχονται από τους παρόχους δικτύων ή/και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου να υπάρχουν οι αναγκαίες
πληροφορίες για τη διάθεση των ως άνω ευκολιών στο κοινό. Τρίτα μέρη έχουν το δικαίωμα
να χρησιμοποιούν ατελώς τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από τις επιχειρήσεις
παροχής δικτύων ή/και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με
σκοπό την πώληση ή τη διάθεση των ως άνω διαδραστικών εφαρμογών ή άλλων σχετικών
τεχνικών.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της, μετά από δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17
του παρόντος, δύναται να απαιτεί από τις επιχειρήσεις παροχής δημόσιου δικτύου
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών μεταξύ άλλων:
α) να παρέχουν στους συνδρομητές πληροφορίες για τα ισχύοντα τιμολόγια σχετικά με
οποιοδήποτε αριθμό ή οποιαδήποτε υπηρεσία που υπόκειται σε ιδιαίτερους όρους
τιμολόγησης. Όσον αφορά στις επί μέρους κατηγορίες υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να
απαιτεί οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται πριν από τη σύνδεση με τον καλούμενο αριθμό.
β) να ενημερώνουν τους συνδρομητές σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή όσον αφορά στην
πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή τις πληροφορίες εντοπισμού του καλούντος
στην υπηρεσία για την οποία έχουν συνδρομή.
γ) να ενημερώνουν τους συνδρομητές για οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους που
περιορίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές ή/και τη χρήση τους, όπου. βάσει
του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, επιτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων όρων
δ) να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν μεθόδους που εφαρμόζει ο πάροχος για τη
μέτρηση και τη διαμόρφωση της κίνησης, προκειμένου να αποφεύγεται η φόρτωση της
ζεύξης μέχρι το όριο χωρητικότητας της ή η υπερφόρτωση της, καθώς και σχετικά με τον
τρόπο που οι μέθοδοι αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας.
ε) να ενημερώνουν τους συνδρομητές σχετικά με το δικαίωμα τους να αποφασίζουν εάν
επιθυμούν ή όχι να περιληφθούν τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε
δημόσιο κατάλογο συνδρομητών, καθώς και τη μορφή των στοιχείων αυτών σύμφωνα με τη
νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και
στ) να ενημερώνουν σε τακτά διαστήματα τους συνδρομητές με αναπηρία σχετικά με τις
λεπτομέρειες των διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για
αυτούς.
Πριν από την επιβολή οποιασδήποτε υποχρέωσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προωθήσει μέτρα
αυτορύθμισης ή συρρύθμισης, εφόσον αυτά κρίνονται κατάλληλα.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της δύναται να απαιτήσει από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου να διανέμουν πληροφορίες δημοσίου
ενδιαφέροντος σε υφιστάμενους και νέους συνδρομητές, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, με τα
ίδια μέσα που χρησιμοποιούν συνήθως οι επιχειρήσεις για την επικοινωνία τους με
συνδρομητές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές σε τυποποιημένη μορφή και καλύπτουν μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα θέματα:
α) τις πιο κοινές χρήσεις των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό τη συμμετοχή
σε παράνομες ενέργειες ή τη διανομή υλικού επιβλαβούς περιεχομένου, ιδίως σε τομείς που
θα μπορούσαν να καταστρατηγήσουν τις αρχές του σεβασμού των δικαιωμάτων και των
ελευθεριών, περιλαμβανομένων και των παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και των νομικών τους επιπτώσεων και
β) τα μέσα προστασίας του συνδρομητή κατά κινδύνων που απειλούν την προσωπική
ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση των υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών
5. Οι επιχειρήσεις παροχής δημόσιων κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το δίκτυό τους υποστηρίζει την «Υπηρεσία Εκπομπής
Κυψέλης» (Cell Broadcast Service), σύμφωνα με το πρότυπο TS23.041 της 3rd Generation
Partnership Project (3GPP), όπως ισχύει, μέσω της οποίας είναι δυνατή η ενημέρωση πολιτών
που βρίσκονται εντός ορισμένης γεωγραφικής περιοχής, με την αποστολή άμεσων
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μηνυμάτων σε κινητά τερματικά χρηστών. Το ως άνω σύστημα θα διασυνδέεται με την
Υπηρεσία Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης 112 (ΥΚΕΑ 112) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, από την οποία θα εξέρχονται τα εν λόγω μηνύματα ενημέρωσης πολιτών για
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων ή συμβάντων, ενώ η παράδοσή
τους, θα γίνεται χωρίς χρέωση των τελικών συνδρομητών. Η χρήση της Υπηρεσίας Εκπομπής
Κυψέλης για ενημέρωση των πολιτών με πληροφορίες που παρέχονται από τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές στους παρόχους δημοσίων κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
πραγματοποιείται ατελώς στο σύνολό της, χωρίς καμία χρέωση ή επιβάρυνση για αυτές,
αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων ή
συμβάντων. Η χρήση της ως άνω υπηρεσίας πραγματοποιείται ατελώς για την ΥΚΕΑ 112 σέ
κάθε περίπτωση.
Άρθρο 67
Ποιότητα και διαθεσιμότητα παρεχόμενων υπηρεσιών
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της, μετά από δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17
του παρόντος, απαιτεί από τις επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών να δημοσιεύουν συγκρίσιμες, επαρκείς και ενημερωμένες
πληροφορίες, σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες και
σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να εξασφαλίζεται ισοδύναμη πρόσβαση σε
τελικούς χρήστες με αναπηρία. Η απόφαση αυτή καθορίζει τις προς μέτρηση παραμέτρους
ποιότητας της υπηρεσίας και το περιεχόμενο, τη μορφή, τον τρόπο και το χρόνο δημοσίευσης
των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μηχανισμών πιστοποίησης ποιότητας,
προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων
των τελικών χρηστών με αναπηρία, σε πλήρεις, συγκρίσιμες, αξιόπιστες και εύχρηστες
πληροφορίες. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι παράμετροι, οι
ορισμοί και οι μέθοδοι μέτρησης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V του παρόντος. Οι
πληροφορίες υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν δημοσιευθούν, κατόπιν εγγράφου αιτήματος
της.
2. Προκειμένου να αποτραπεί η υποβάθμιση της υπηρεσίας και η παρακώλυση ή η
επιβράδυνση της δικτυακής κίνησης, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με απόφαση της να θεσπίζει
ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας για την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις
παροχής δημόσιων δικτύων επικοινωνιών
Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγκαιρα πριν από τον καθορισμό τέτοιων
απαιτήσεων, περίληψη των λόγων που επιβάλλουν την ανάληψη δράσης, των
σχεδιαζόμενων απαιτήσεων και του προτεινόμενου τρόπου δράσης. Οι πληροφορίες αυτές
διατίθενται επίσης στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (BEREC). Η Ε.Ε.Τ.Τ. όταν λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη θέσπιση
απαιτήσεων, λαμβάνει ιδίως υπόψη τις παρατηρήσεις ή τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
3. Προκειμένου οι επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες
μέσω δημόσιων δικτύων επικοινωνιών να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα
αυτών σε περιπτώσεις καταστροφικής βλάβης δικτύου ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας,
υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις
υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζουν αδιάλειπτη
πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Προς υλοποίηση των ανωτέρω, η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τη
δυνατότητα να ζητά από τις επιχειρήσεις την παροχή σχετικών πληροφοριών και δύναται
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κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης να εισηγηθεί την υιοθέτηση κατάλληλων και αναγκαίων
μέτρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.,
καθορίζονται οι ελάχιστες υποχρεώσεις, προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι
επιχειρήσεις. Αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο των επιχειρήσεων σχετικά με την τήρηση των
ανωτέρω ελάχιστων υποχρεώσεων είναι η Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με απόφαση της να καθορίζει με εύλογο και αναλογικό τρόπο τις
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις παροχής διαθέσιμων στο κοινό
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες
με αναπηρία:
α) μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ισοδύναμες με
τις παρεχόμενες στην πλειονότητα των τελικών χρηστών και
β) έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών που
απολαμβάνει η πλειονότητα των τελικών χρηστών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν γνώμης της
Ε.Ε.Τ.Τ., μπορεί να λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνεται η διαθεσιμότητα
εξοπλισμού κατάλληλου για τελικούς χρήστες με αναπηρίες.
Άρθρο 68
Διευκόλυνση αλλαγής παρόχου
1. Όλοι οι συνδρομητές με αριθμούς που είναι καταχωρημένοι στο Εθνικό Σχέδιο
Αριθμοδότησης μπορούν, μετά από σχετική αίτηση, να διατηρούν τον ή τους αριθμούς τους,
ανεξαρτήτως της επιχείρησης που παρέχει την υπηρεσία (φορητότητα αριθμού), σύμφωνα
με τις διατάξεις του Παραρτήματος III, Μέρος Γ του παρόντος.
2. Η τιμολόγηση μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης ή/και παροχών υπηρεσιών όσον αφορά στην
παροχή φορητότητας είναι κοστοστρεφής και οι τυχόν επιβαρύνσεις των συνδρομητών δεν
πρέπει να λειτουργούν αποτρεπτικά για την αλλαγή του παρόχου υπηρεσιών από τους
συνδρομητές.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιβάλλει τιμολόγια λιανικής για τη μεταφορά αριθμού κατά τρόπο που να
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, όπως θεσπίζοντας ειδικά ή ενιαία τιμολόγια λιανικής.
4. Η μεταφορά αριθμών και η επακόλουθη ενεργοποίηση τους πραγματοποιείται εντός της
συντομότερης δυνατής προθεσμίας. Εν πάση περιπτώσει, η ενεργοποίηση του αριθμού για
τους συνδρομητές που έχουν συνάψει συμφωνία για τη μεταφορά αριθμού σε νέα
επιχείρηση, γίνεται μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα.
Η ΕΕΤΤ μπορεί να καθορίζει τη συνολική διαδικασία μεταφοράς αριθμών, έχοντας υπόψη
τις εθνικές διατάξεις σχετικά με τις συμβάσεις, τη δυνατότητα τεχνικής υλοποίησης, καθώς
και την αναγκαιότητα διασφάλισης της συνέχειας της υπηρεσίας προς τον συνδρομητή. Σε
κάθε περίπτωση, η απώλεια υπηρεσίας κατά τη διαδικασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία
εργάσιμη ημέρα. Η ΕΕΤΤ λαμβάνει επίσης, αν χρειαστεί, μέτρα με τα οποία να εξασφαλίζεται
ότι οι συνδρομητές προστατεύονται καθ` όλη τη διαδικασία αλλαγής φορέα και δεν
μεταφέρονται σε άλλο φορέα παρά τη θέληση τους.
Η ΕΕΤΤ δύναται, με την επιφύλαξη επιβολής των κατ` άρθρο 77 του παρόντος διοικητικών
κυρώσεων, να υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών να αποζημιώνουν τους συνδρομητές
σε περίπτωση καθυστέρησης μεταφοράς ή καταχρηστικής μεταφοράς από τους ίδιους τους
παρόχους ή για λογαριασμό τους. Ο τρόπος επιβολής της υποχρέωσης, υπολογισμού της
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αποζημίωσης, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση της
ΕΕΤΤ.
5. Οι συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων που
παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν επιβάλλουν αρχική περίοδο
δέσμευσης η οποία υπερβαίνει τους 24 μήνες, ενώ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να
προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις με μέγιστη διάρκεια 12
μήνες.
6. Με την επιφύλαξη της όποιας ελάχιστης διάρκειας σύμβασης, η ΕΕΤΤ εξασφαλίζει ότι οι
όροι και οι διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασης δεν λειτουργούν αποτρεπτικά για την
αλλαγή των παροχών υπηρεσιών. Οι πάροχοι δεν δύνανται να θέτουν οποιοδήποτε κώλυμα,
όπως οι συμβατικοί όροι, οι διαδικασίες, τα τέλη, κατά την υλοποίηση αιτημάτων
φορητότητας.
Άρθρο 69
Υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου
1. Κάθε συνδρομητής δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών έχει δικαίωμα καταχώρισης των
στοιχείων του στο διαθέσιμο στο κοινό κατάλογο, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 58 του παρόντος.
2. Κάθε επιχείρηση η οποία χορηγεί αριθμούς τηλεφώνου σε συνδρομητές υποχρεούται να
ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτημα για τη διάθεση, στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο
κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου ή/και καταλόγων, των σχετικών πληροφοριών σε
συμφωνημένη μορφή και κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό, κοστοστρεφή και αμερόληπτο.
Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο και το κόστος
διάθεσης των απαιτούμενων στοιχείων, υπό δίκαιους, αμερόληπτους και κοστοστρεφείς
όρους.
3. Κάθε τελικός χρήστης, στον οποίο παρέχεται διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία,
έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της δύναται να επιβάλλει αντικειμενικές, ισότιμες και διαφανείς
υποχρεώσεις και όρους στις επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς
χρήστες για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 47 του παρόντος.
5. Προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση των τελικών χρηστών κράτους - μέλους
άλλου, πλην της Ελλάδος, στην υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου η οποία παρέχεται στην
Ελληνική Επικράτεια ή / και η πρόσβαση τελικών χρηστών στην Ελληνική Επικράτεια στην
υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου που παρέχεται σε άλλα κράτη - μέλη, μέσω τηλεφωνικής
κλήσης ή με αποστολή σύντομων μηνυμάτων (SMS), καταργείται κάθε υφιστάμενος σχετικός
περιορισμός. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με απόφαση της να καθορίσει κατάλληλα μέτρα για την
εξασφάλιση της πρόσβασης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 72 του παρόντος.
6. Όλες οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την
προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Άρθρο 70

285

284

Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης - Ευρωπαϊκοί τηλεφωνικοί κωδικοί
πρόσβασης
1. Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης με χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης
ανάγκης «112.» καθώς και άλλων εθνικών αριθμών έκτακτης ανάγκης, όπως αυτοί ορίζονται
στο Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης. πραγματοποιούνται για εξερχόμενες εθνικές κλήσεις
μέσω οποιασδήποτε επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων τηλεφώνων, ατελώς στο σύνολο τους και χωρίς
υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε μέσου πληρωμής. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση
και λειτουργία της Υπηρεσίας Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Εκτακτης Ανάγκης 112
(ΥΚΕΑ 112) είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.
Η υλοποίηση της ΥΚΕΑ 112 θα πραγματοποιείται με την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των
καλούντων τον αριθμό «112» με τους κατά περίπτωση και κατά τόπους αρμόδιους φορείς
παροχής υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης (ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΚΑΒ, Λ.Σ.) ανάλογα με
το είδος του συμβάντος που αναφέρει ο καλών καθώς και με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή
για τα Παιδιά SOS «1056» και την Ευρωπαϊκή Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή για Αγνοούμενα
Παιδιά «116000», όταν πρόκειται για περιστατικό παιδιού σε κίνδυνο ή παιδιού που έχει
εξαφανισθεί. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών
καθορίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση και λειτουργία της ΥΚΕΑ 112
και κάθε άλλο συναφές με την ΥΚΕΑ 112 θέμα.
Η δαπάνη λειτουργίας της ΥΚΕΑ 112 θα βαρύνει τις πιστώσεις του ετήσιου τακτικού
προϋπολογισμού εξόδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη.
2. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να
εξασφαλίζεται ότι η πρόσβαση τελικών χρηστών με αναπηρία σε υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης, ακόμα και όταν πρόκειται για επισκέπτες από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, είναι ισότιμη με την πρόσβαση των άλλων τελικών χρηστών. Τα μέτρα που
καθορίζονται για το σκοπό αυτόν βασίζονται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό στα ευρωπαϊκά
πρότυπα ή προδιαγραφές.
3. Οι επιχειρήσεις εγκαθιστούν όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό στο δίκτυο τους
αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος προκειμένου να:
α) διεκπεραιώνουν τις κλήσεις προς τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» όπως
καθίσταται κατά περίπτωση αναγκαίο και μέσω εθνικής περιαγωγής ή ακόμα και χωρίς να
έχει πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση της Κάρτας Ταυτοποίησης Χρήστη (SIM card).
β) Διαθέτουν ατελώς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό της θέσης του
καλούντος στις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
αμέσως όταν η κλήση ληφθεί από τις εν λόγω αρχές για όλες τις κλήσεις στον ενιαίο
ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112.»
γ) Διεκπεραιώνουν όλες τις κλήσεις προς και από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τηλεφωνικής
Αριθμοδότησης (ΕΧΤΑ), με τιμές παρόμοιες με εκείνες που ισχύουν για τις κλήσεις προς και
από τα άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται κριτήρια με τα οποία η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
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Προστασίας δύναται να διαπιστώνει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των παρεχόμενων
πληροφοριών θέσης.
4. Οι κλήσεις προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112»
απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τουλάχιστον
τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και οι κλήσεις προς τον εθνικό αριθμό ή τους
εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι αρμόδια για την ενημέρωση των πολιτών και
ιδιαίτερα των προσώπων που ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών- μελών, για την ύπαρξη και
χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και για τη
δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του καλούντος, σύμφωνα και με την παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται, όπου αυτό απαιτείται, ειδικότερα θέματα σχετικά με την
ενημέρωση των πολιτών για την ύπαρξη και χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης
έκτακτης ανάγκης «112.»
5. Ο κωδικός «00» είναι ο τυποποιημένος διεθνής κωδικός πρόσβασης.
Άρθρο 71
Εναρμονισμένοι αριθμοί για εναρμονισμένες
υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης
της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής για αγνοούμενα παιδιά
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προωθεί ειδικούς αριθμούς στο πεδίο αριθμοδότησης που αρχίζει με «116» και
προσδιορίζεται στην απόφαση 2007/116/ΕΚτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 15ης
φεβρουαρίου 2007, σχετικά με τη δέσμευση της εθνικής περιοχής αριθμοδότησης που
αρχίζει με «116» για εναρμονισμένους αριθμούς που αφορούν εναρμονισμένες υπηρεσίες
κοινωνικού ενδιαφέροντος.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της καθορίζει μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι τελικοί χρήστες με
αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στο πεδίο
αριθμοδότησης «116» στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα προς τα
σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ενημερώνει τους πολίτες για την
ύπαρξη και τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται στο πεδίο αριθμοδότησης «116», ιδίως
μέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν ειδικά τα άτομα που ταξιδεύουν σε άλλα κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ., σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, εκτός των μέτρων που αφορούν
όλους τους αριθμούς στο πεδίο αριθμοδότησης «116» και λαμβάνονται σύμφωνα με τις
παραγράφους 1, 2 και 3, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πολίτες να έχουν
πρόσβαση σε υπηρεσία που διαχειρίζεται γραμμή εκτάκτου ανάγκης για την αναφορά
περιστατικών που αφορούν αγνοούμενα παιδιά. Η εν λόγω γραμμή εκτάκτου ανάγκης
διατίθεται στον αριθμό «116000» και η λειτουργία της αναφορικά με την πρόσβαση κατά τη
διεθνή περιαγωγή προσαρμόζεται στα τυχόν τεχνικά πρότυπα που εκδίδει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Άρθρο 72
Πρόσβαση σε αριθμούς και υπηρεσίες
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1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι όπου είναι
τεχνικά και οικονομικά εφικτό, και πλην της περίπτωσης κατά την οποία καλούμενος
συνδρομητής έχει επιλέξει για εμπορικούς λόγους να περιορίσει την πρόσβαση από
καλούντες που βρίσκονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, οι τελικοί χρήστες
μπορούν:
α) να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες μέσω μη γεωγραφικών αριθμών
εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης και
β) να έχουν πρόσβαση σε όλους τους αριθμούς που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση,
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι αριθμοί που υπάρχουν στα εθνικά σχέδια
αριθμοδότησης των κρατών - μελών, οι αριθμοί του Ευρωπαϊκού Χώρου Τηλεφωνικής
Αριθμοδότησης (ΕΧΤΑ) και οι Παγκόσμιοι Διεθνείς Αριθμοί Ατελών Κλήσεων, ανεξαρτήτως
της τεχνολογίας και των συσκευών που χρησιμοποιεί ο πάροχος της υπηρεσίας.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις παροχής δημόσιων δικτύων επικοινωνιών
ή/και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρεμποδίζουν κατά
περίπτωση την πρόσβαση σε αριθμούς ή υπηρεσίες, όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους
απάτης ή κατάχρησης και να απαιτεί σε τέτοιες περιπτώσεις οι πάροχοι υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρακρατούν τα σχετικά έσοδα διασύνδεσης ή έσοδα από
άλλες υπηρεσίες.
Άρθρο 73
Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος και Παροχή Πρόσθετων Ευκολιών
1. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και εκείνος στον οποίο
ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης μπορούν, με κοινή απόφαση τους, να επιβάλλουν σε παρόχους δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ραδιοφωνικών ή
τηλεοπτικών εκπομπών στο κοινό εύλογες, αναλογικές και διαφανείς υποχρεώσεις
μεταφοράς σήματος για τη μετάδοση εκπομπών συγκεκριμένων ραδιοτη λεοπτικών
καναλιών και συμπληρωματικών υπηρεσιών, ιδίως υπηρεσιών για την εξασφάλιση της
δέουσας πρόσβασης τελικών χρηστών με αναπηρία. Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται
μόνο σε περιπτώσεις που:
α) τούτο απαιτείται για την επίτευξη σαφώς καθορισμένων στόχων δημόσιου συμφέροντος
και αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και
β) τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται από σημαντικό αριθμό τελικών χρηστών ως το κύριο
μέσο λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. Εάν προβλέπεται αποζημίωση για
τις ως άνω υποχρεώσεις, αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και εκείνου στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι
αρμοδιότητες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με βάση τις αρχές
της διαφάνειας και της αναλογικότητας.
2. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
επανεξετάζονται και ενδεχομένως αναθεωρούνται το αργότερο κατ` έτος από τη θέση τους
σε ισχύ.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό
τηλεφωνικές υπηρεσίες ή/και πρόσβαση σε δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, να διαθέτουν
στους τελικούς χρήστες όλες ή μερικές από τις ευκολίες του Μέρους Α` και Β` του
Παραρτήματος III του παρόντος, εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό.
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4. Στην περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει, αφού λάβει υπόψη της τις απόψεις των
ενδιαφερόμενων μερών, ότι υπάρχει επαρκής πρόσβαση στις ανωτέρω ευκολίες δύναται να
μην επιβάλει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στο σύνολο ή μέρος
της Ελληνικής Επικράτειας.
5. Ο εξοπλισμός ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης ευρείας κατανάλωσης που προορίζεται για
πώληση ή μίσθωση ή άλλου είδους διάθεση πρέπει να είναι συμβατός με τα οριζόμενα στο
παράρτημα IX.
Άρθρο 74
Τέλη
1. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλονται, κατά περίπτωση, στους παρόχους ηλεκτρονικών
επικοινωνιών τα ακόλουθα τέλη, που περιέρχονται σε αυτήν:
α) τέλη στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών, ιδίως από τη διαχείριση, τον έλεγχο τους και την
επιβολή του συστήματος Γενικών Αδειών
β) τέλη στο πλαίσιο της χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης, ιδίως για τη διαχείριση και τον
έλεγχο των αιτήσεων των παροχών
γ) τέλη στο πλαίσιο των ειδικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις δυνάμει
των άρθρων 44. 47 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος.
δ) τέλη στο πλαίσιο της εκχώρησης ονομάτων χώρου.
ε) τέλη στο πλαίσιο του ελέγχου και της εποπτείας του φάσματος.
2. Τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο τέλη:
α) των σημείων α`, β`, γ` και ε` της παραγράφου 1 καλύπτουν, συνολικά, μόνον τις
διοικητικές δαπάνες της Ε.Ε.Τ.Τ., που προκύπτουν από τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
επιβολή του συστήματος Γενικών Αδειών και των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή /
και αριθμών ως και των ειδικών υποχρεώσεων οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 44, 47
παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν δαπάνες
για διεθνή συνεργασία και ιδίως για την ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά στον Φορέα
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) εναρμόνιση και
τυποποίηση, ανάλυση αγοράς, παρακολούθηση της συμμόρφωσης και άλλους ελέγχους της
αγοράς, καθώς και κανονιστικές πράξεις που περιλαμβάνουν την εκπόνηση και την επιβολή
παράγωγου δικαίου και διοικητικών αποφάσεων, όπως αποφάσεων για την πρόσβαση και
τη διασύνδεση, τις δαπάνες του άρθρου 13 του παρόντος, με σκοπό την εξασφάλιση
επαρκών χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων για την εκτέλεση των καθηκόντων της
όπως ορίζονται στο παρόντα νόμο και
β) επιβάλλονται στους παρόχους κατά αντικειμενικό, διαφανή και αναλογικό τρόπο, προς
τον επιδιωκόμενο σκοπό, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πρόσθετες διοικητικές δαπάνες και
οι συναφείς δαπάνες.
3. Για τον προσδιορισμό του ύψους των τελών, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να εφαρμόσει είτε μία
κλείδα κατανομής βάσει του κύκλου εργασιών των παροχών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε
ένα σύστημα κατ` αποκοπήν επιβάρυνσης αυτών. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να
χρησιμοποιηθούν είτε η καθεμία μόνη της είτε σε συνδυασμό.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους σε μία τουλάχιστον εφημερίδα
πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς και στο διαδίκτυο, ανασκόπηση των τελών τα οποία
ορίζονται στο παρόν άρθρο και το συνολικό ποσό των τελών που έχουν καταβληθεί σε αυτήν.
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5. Στο τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει το συνολικό ποσό των
εισπραχθέντων τελών καθώς και το συνολικό ποσό των δαπανών αυτής, για τη διασφάλιση
της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου
6 του παρόντος. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ αυτών, η
Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει σε σχετικές αναπροσαρμογές για τα τέλη του επερχόμενου έτους,
συνυπολογίζοντας ποσό που επιτρέπει σε κάθε περίπτωση τη διατήρηση αποθεματικού της
Ε.Ε.Τ.Τ., ίσου με το τριάντα τοις εκατό (30%) των προϋπολογιζόμενων δαπανών.».
24. Με την περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 227 καταργούνται οι παρ. 1 έως 5 , 9 και 10 του
άρθρου 75 του ν. 4070/2012, οι οποίες έχουν ως εξής:
«Άρθρο 75
Τέλη για δικαιώματα χρήσης
1. Εκτός των προβλεπόμενων στο προηγούμενο άρθρο διοικητικών τελών, η Ε.Ε.Τ.Τ.
καθορίζει και επιβάλλει στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών τέλη για δικαιώματα
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και δικαιώματα χρήσης αριθμών, τα οποία αντανακλούν την
ανάγκη διασφάλισης της βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών. Επίσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει και
επιβάλει τέλη για δικαιώματα χρήσης ονομάτων χώρου τα οποία στοχεύουν στη διασφάλιση
βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει τα τέλη της παραγράφου 1 κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή,
αμερόληπτο και αναλογικά προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και λαμβάνει υπόψη τους στόχους
του άρθρου 3 του παρόντος.
3. Τα τέλη που καταβάλλονται για την παροχή δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό
συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς της
Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία, αφού αφαιρέσει από αυτά ποσό ίσο με το συνολικό κόστος της
προετοιμασίας και διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας στο οποίο υπεβλήθη η
Ε.Ε.Τ.Τ., συμπεριλαμβανομένου και του κόστους της διαδικασίας που οδήγησε στον
περιορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και του κόστους του
ενδεχόμενου αναγκαίου αναδασμού συχνοτήτων, τα αποδίδει στον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με αποφάσεις της ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού, τον τρόπο και την προθεσμία
καταβολής των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 74 του παρόντος και στο παρόν άρθρο,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
5. Στην Ε.Ε.Τ.Τ., με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου, αποδίδεται
και περιέρχεται επίσης κάθε άλλο ποσό το οποίο εισπράττεται από οποιαδήποτε διοικητική
ή δικαστική αρχή ή άλλον τρίτο ως χρηματική ποινή, πρόστιμο ή προϊόν δήμευσης σε σχέση
με τις αρμοδιότητες της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο
τέλη, όπως και κάθε άλλο εισπραττόμενο ποσό, καταβάλλονται απευθείας ως έσοδο στο
όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. και κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς αυτής.
6. Αν από την ανωτέρω οικονομική διαχείριση της Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε έτους, μετά την αφαίρεση
από την Ε.Ε.Τ.Τ. ποσών: (α) ίσων με τις κάθε φορά επίδικες διαφορές κατά της Ε.Ε.Τ.Τ. και (β)
πάσης φύσεως προβλέψεων, ιδίως επισφαλών ή/και ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων
από υπόχρεους καταβολής τελών, προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα μείον
έξοδα), ποσοστό του αποτελέσματος αυτού αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως δημόσιο έσοδο και διατίθεται πρωτίστως για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόμου. Η απόδοση γίνεται εντός του επομένου
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μηνός από την έγκριση του ισολογισμού από την Ε.Ε.Τ.Τ. και την υπογραφή των οικονομικών
καταστάσεων από τους ορκωτούς λογιστές. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσοστό, που δεν θα
υπερβαίνει το 80%, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες, καθορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογημένη
εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. Ειδικά κατά το έτος 2014, το αποδιδόμενο ποσοστό, σύμφωνα με τα
ανωτέρω, αφορά τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 και 2013. Το υπόλοιπο ποσοστό παραμένει
στην Ε.Ε.Τ.Τ. και μπορεί να διατίθεται στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) ύστερα από απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων για δαπάνες που προάγουν τους σκοπούς της Γ.Γ.Τ.Τ., όπως ενδεικτικά: η προμήθεια
εξοπλισμού πάσης φύσεως για τη λειτουργία της Γ.Γ.Τ.Τ., οι υπηρεσιακές μετακινήσεις –
αποστολές της πολιτικής ηγεσίας, των συνεργατών αυτής, καθώς και των υπαλλήλων της
Γ.Γ.Τ.Τ. στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που αφορά τη λειτουργία
αυτής, οι γενικές και ειδικές δράσεις αρμοδιότητας αυτής, η επιστημονική, μελετητική και
συμβουλευτική υποστήριξη αυτής, οι αμοιβές επιτροπών και ομάδων εργασίας για την
παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητάς της, η συμμετοχή, οργάνωση και χρηματοδότηση συνόδων
ή συνεδρίων ή σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Τ.Τ. ή άλλους φορείς, για
θέματα που έχουν σχέση με το πεδίο δραστηριότητάς της η κάθε είδους ερευνητική,
εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή ενίσχυση για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η
χρηματοδότηση υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, καθώς και η επιχορήγηση
προωθητικών δράσεων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 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.
7. Από 1.1.2015, κατά το μεθεπόμενο οικονομικό έτος εκάστης διαχειριστικής χρήσεως, το
τυχόν αδιάθετο ποσό του αποθεματικού, που μπορεί, κατά τα ανωτέρω, να διατίθεται για
ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και το οποίο έχει
παραμείνει στην Ε.Ε.Τ.Τ., αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογημένη
εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., αποδίδεται εφάπαξ στον Κρατικό
Προϋπολογισμό εντός του 2014 το σύνολο του αδιάθετου αποθεματικού των ετών 1995 έως
και 2012, που δεν έχει διατεθεί για δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων και παραμένει στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος.
9. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών
καταστάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι
οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται ετησίως σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα
και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταχωρούνται δε στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ.
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10. Με Κανονισμό, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται ο τρόπος
οικονομικής διαχείρισης αυτής».
25. Με την περ. η της παρ. 1 του άρθρου 227 καταργούνται τα άρθρα 76 έως 78 του ν.
4070/2012, τα οποία έχουν ως εξής:
«Άρθρο 76
Ποινικές κυρώσεις
1. Η παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή /
και αριθμών, η χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών χωρίς να έχει προηγηθεί εκχώρηση
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η παράνομη εμπορία ή χρήση τερματικού
εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και με
χρηματική ποινή ύψους από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες
χιλιάδες (1.500.000) ευρώ.
2. Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παραπάνω
αξιόποινων πράξεων κατάσχονται και, με την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ποινικού
δικαστηρίου, δημεύονται.
Άρθρο 77
Διοικητικές κυρώσεις
1. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν τηρεί έναν ή
περισσότερους όρους της Γενικής Άδειας, των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και
αριθμών, των ειδικών υποχρεώσεων, που προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παράγραφοι 1, 2,
4, 5 και 49 του παρόντος, των υποχρεώσεων του ως καθορισμένη επιχείρηση, της νομοθεσίας
περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του Κανονισμού Διεθνούς Περιαγωγής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ή δεν παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
38 του παρόντος, κοινοποιεί σε αυτόν την εν λόγω διαπίστωση και του παρέχει τη
δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του στο πλαίσιο σχετικής ακρόασης ή/και να
αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση
των ενδιαφερομένων, δύναται να απαιτήσει την παύση της παράβασης στην οποία
αναφέρεται η παράγραφος 1, είτε αμέσως είτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, και να
λαμβάνει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της
συμμόρφωσης και να επιβάλλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) Σύσταση.
β) Πρόστιμο έως 3.000.000 ευρώ το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα
Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει περιοδικές
ποινές με αναδρομικό αποτέλεσμα. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να προβλέψει την καταβολή του ποσού
του προστίμου σε δόσεις.
γ) Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών λειτουργίας υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, καθώς και των δικαιωμάτων
χρήσης, ειδικών υποχρεώσεων σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων.
Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει αποτελεσματικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές κυρώσεις και ποινές που θα καλύπτουν τη χρονική περίοδο κάθε παράβασης,
ακόμη και εάν η παράβαση έχει μετέπειτα παύσει να υφίσταται.
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δ) Διαταγή να διακοπεί ή να καθυστερήσει η παροχή υπηρεσίας ή ομάδας υπηρεσιών η
οποία, εάν συνεχιζόταν θα κατέληγε σε σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού, ενώ εκκρεμεί
η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις πρόσβασης που έχουν επιβληθεί μετά από ανάλυση
αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος.
ε) Σε όποιον επιβάλλεται μία από τις παραπάνω κυρώσεις υποχρεούται στην καταβολή των
εξόδων εποπτείας και ελέγχου φάσματος, όπως αυτά ορίζονται στην ανωτέρω απόφαση.
3. Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, σε περιπτώσεις παραβάσεων των
διατάξεων που διέπουν τα ονόματα χώρου στο διαδίκτυο, τους καταχωρητές ονομάτων
χώρου ή τις «υπηρεσίες εμπιστοσύνης.», η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της
και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλει μία ή
περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις: α) Σύσταση. β) Πρόστιμο έως είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τα ονόματα χώρου
στο διαδίκτυο και έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ σε περιπτώσεις παραβάσεων των
διατάξεων που διέπουν τους καταχωρητές ονομάτων χώρου και τις «υπηρεσίες
εμπιστοσύνης»
γ) Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις σχετικές αποφάσεις της
Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων.
3.α. Πέραν των διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 16 του π.δ. 44/2002
(Α` 44), σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τη διάθεση στην αγορά,
την ελεύθερη κυκλοφορία και τη θέση σε λειτουργία του ραδιοεξοπλισμού και του
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της
και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλει μία ή
περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις: α) Σύσταση, η οποία μπορεί να επιβάλεται και
στους διανομείς ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, για
παραβάσεις των διατάξεων του π.δ. 44/2002 (Α`44). β) Για όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων
του π.δ. 44/2002 (Α`44) για τις οποίες δεν προβλέπεται κύρωση στο άρθρο 16 αυτού,
πρόστιμο έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ στους κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους αυτών και εισαγωγείς/ υπεύθυνους για τη διάθεση στην κοινοτική αγορά
ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού. Πρόστιμο έως εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ στους διανομείς ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού
τερματικού εξοπλισμού για παραβάσεις διατάξεων του π.δ. 44/2002 (Α` 44).
4. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση εντός δέκα (10)
εργασίμων ημερών από τη λήψη της. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν
δημοσιοποιεί την απόφαση ή τμήμα αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε
τρόπο.
5. Σε περίπτωση επιβολής της διοικητικής κυρώσεως του προστίμου, εάν ο υπόχρεος για την
καταβολή του το καταβάλει εντός τριάντα (30) ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν της
σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., το πρόστιμο μειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 του
επιβληθέντος ποσού. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τις κυρώσεις που
επιβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. δυνάμει του π.δ. 44/2002.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση
όρων της κείμενης νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενέχει άμεση, σοβαρή και
επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή θα
προξενήσει σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε άλλες επιχειρήσεις ή χρήστες
δικτύων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλους χρήστες ραδιοφάσματος, μπορεί
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να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη
οριστικής απόφασης, η οποία λαμβάνεται μετά από ακρόαση της ενδιαφερόμενης
επιχείρησης. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. περί των προσωρινών μέτρων είναι άμεσα εκτελεστή
και μπορεί να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ
για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. Η διαδικασία λήψεως Προσωρινών Μέτρων καθορίζεται
με τον Κανονισμό Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρέχεται εν συνεχεία δυνατότητα να
εκθέσει τις απόψεις της και να προτείνει μέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή,
ή με την οριστική της απόφαση, η Ε.Ε.Τ.Τ. ανακαλεί τα προσωρινά μέτρα και επικυρώνει τα
προτεινόμενα από την επιχείρηση μέτρα αποκατάστασης.
Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων ορίζεται στην απόφαση λήψης αυτών άλλως,
και εάν δεν ορίζεται σε αυτήν, ισχύουν μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. επί
της κυρίας ακρόασης για την κατ’ ουσίαν εξέταση της υπόθεσης και σε κάθε περίπτωση η
διάρκεια αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών.
7. Τα ανωτέρω πρόστιμα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εισπράττονται στο όνομα και
για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. και αποδίδονται σε αυτήν.
Άρθρο 78
Ενδικα βοηθήματα
1. Κατά των κανονιστικών αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατά των αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. με τις οποίες επιβάλλονται
κυρώσεις, ασκείται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Κατά των λοιπών
ατομικών διοικητικών αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
2. Η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης ή της προσφυγής, κατά περίπτωση,
και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων της
Ε.Ε.Τ.Τ., εκτός εάν, μετά από αίτηση του αιτούντος ή του προσφεύγοντος, το δικαστήριο, με
αιτιολογημένη απόφαση του, αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση της πράξης, κατά τις
ισχύουσες διατάξεις.
3. Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων
της Ε.Ε.Τ.Τ., ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα,
απαιτείται η κατάθεση στην Ε.Ε.Τ.Τ. ποσού ίσου με το τριάντα τοις εκατό (30%) του
επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 500.000
ευρώ.
4. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που εκδίδονται σύμφωνα με την
παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί, κατά περίπτωση, αίτηση αναίρεσης ή έφεση ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διατηρεί στοιχεία αναφορικά με τα θέματα των ανωτέρω προσφυγών, τη
διάρκεια των διαδικασιών προσφυγής, καθώς και τον αριθμό των αποφάσεων για λήψη
προσωρινών μέτρων. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και στον BEREC κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.».
26. Με την περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 227 καταργούνται οι περ. α’ και ιβ’ της παρ. 1 του
άρθρου 80 του ν. 4070/2012, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 80
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Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις
1. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου τροποποιούνται οι κάτωθι διατάξεις ως
εξής:
α) Το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Α) Η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας
χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται, η χρήση σταθμού εκπομπής ραδιοσήματος
χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις άλλου, ο οποίος
κατέχει ή λειτουργεί σταθμό εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος με ή χωρίς άδεια, η
παραχώρηση της κατασκευής σε άλλον για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια, εφόσον
απαιτείται, καθώς και η παρεμπόδιση ή παρενόχληση των αρμόδιων οργάνων να
πραγματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και των
εγκαταστάσεων αυτών ή η παροχή με δόλο εσφαλμένων πληροφοριών για την άσκηση του
ελέγχου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από επτά
χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ έως τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) ευρώ. Σε περίπτωση
καταδίκης διατάσσεται η αφαίρεση της τυχόν υφιστάμενης άδειας και η δήμευση του
εξοπλισμού του σταθμού και των συναφών εγκαταστάσεών του.
Β) Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη τιμωρείται όποιος προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις
(παρεμβολές), διαπιστωμένες από την αρμόδια Αρχή, σε άλλο νόμιμο χρήστη, όπως και
όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη
συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων. Σε
περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, αφαιρείται η τυχόν υφιστάμενη άδεια από το όργανο
που την εξέδωσε. Επίσης κατάσχεται όλος ο εξοπλισμός του σταθμού και οι συναφείς
εγκαταστάσεις και δημεύεται με αμετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου.
Τα αδικήματα των περιπτώσεων Α΄ και Β΄ θεωρούνται αυτόφωρα, σύμφωνα με τους
ορισμούς του άρθρου 242 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Γ) Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, στους
κατόχους κατασκευών κεραιών στην ξηρά:
α) που δεν διαθέτουν άδεια ούτε πιστοποιητικό πληρότητας ή
β) που διαθέτουν άδεια ή πιστοποιητικό πληρότητας φακέλου τα οποία έχουν εκδοθεί επί τη
βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποιημένων στοιχείων,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι και τριακόσιες
χιλιάδες (300.000) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση ιδίως η ψευδής αναγραφή ή η
παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου,
συνυπολογίζονται στο ποσοστό εκ του αποθεματικού που καταβάλει η Ε.Ε.Τ.Τ. στο Δημόσιο
και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Δ) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων της
Περιφέρειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο υπέρ της οικείας Περιφέρειας ύψους μέχρι
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, στους κατόχους κατασκευών κεραιών που δεν φροντίζουν για
την κατεδάφιση των κατασκευών μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπή λειτουργίας των
κεραιών ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από τις διατάξεις περί
σήμανσης των κατασκευών κεραιών.
Ε) Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής ποινών στην αρμόδια
πολεοδομική υπηρεσία, ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση παράνομων ή
μη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 267/1998 (Α΄
195).
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ΣΤ) Η επιβολή των ως άνω διοικητικών προστίμων δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν άσκηση των προβλεπόμενων διοικητικών
ή ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου. Εφόσον τα πρόστιμα
εξοφλούνται εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής απόφασης επιβολής τους, και μόνον
τότε, μειώνονται αυτομάτως κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του μηνός
η είσπραξη των προστίμων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..»
β) Στο άρθρο 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών», του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), τομέας Ε.
Μεταφορών - Επικοινωνιών προστίθεται νέα παράγραφος 40, ως εξής:
«40. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 50268/5137/2007 (Β΄ 1853) και
15492/1178/05/2007 (Β΄ 523) και ο καθορισμός των οργάνων τήρησης αυτών.»
γ) Στο τέλος του εδαφίου δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του β.δ. 220/1971 (Α΄ 63) προστίθεται
η εξής φράση: «…… ή από τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (ΥΠΑ), να του έχουν χορηγηθεί τα πιστοποιητικά παρακολούθησης των
προγραμμάτων «Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιακών - Α΄ κύκλου» και
«Προχωρημένης Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιακών» και να ανήκει στον κλάδο
Τηλεπικοινωνιακών (ΠΕ3 ή ΤΕ3) της ΥΠΑ.»
δ) H παρ. 1 του άρθρου 4 του β.δ. 220/1971 (Α΄ 63) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εξέταση των υποψηφίων για την απόκτηση Γενικού Πτυχίου Χειριστού Ασυρμάτου
(Γενικού Πτυχίου Ραδιοτηλεγραφητού ή Γενικού Πτυχίου Ραδιοτηλεφωνητού) διενεργείται
από πενταμελή Επιτροπή αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους του Δημοσίου, δύο
εκπροσώπους του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) και έναν
εμπειρογνώμονα. Όλα τα μέλη που μετέχουν στην Επιτροπή πρέπει να κατέχουν τίτλο
σπουδών ΑΕΙ συναφή με το αντικείμενο της εξέτασης. Η λειτουργία της Επιτροπής
παρακολουθείται και υποστηρίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.»
ε) Οι παράγραφοι 20 και 21 του τομέα Ε Μεταφορών-Επικοινωνιών, του άρθρου 186
Αρμοδιότητες Περιφερειών του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) τροποποιούνται ως ακολούθως:
«20. Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των κανονισμών λειτουργίας
ερασιτεχνικών και ραδιοσταθμών CB.
21. Η χορήγηση αδειών κατασκευής, κατοχής, εγκατάστασης και λειτουργίας ερασιτεχνικών
σταθμών ασυρμάτου, καθώς και η ανάκληση αδειών λειτουργίας αυτών.»
στ) To άρθρο 13 του v. 3592/2007 (A΄ 161) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν αποκλειστικά επίγεια ψηφιακή τηλεόραση
και ραδιόφωνο. Η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσω επίγειας
ψηφιακής τεχνολογίας με χρήση ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή
τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ψηφιακού σήματος, αποτελεί παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και προϋποθέτει τον πάροχο
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον πάροχο περιεχομένου. Ο πάροχος δικτύου και ο
πάροχος περιεχομένου απαιτείται να είναι διαφορετικά νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη
του καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
2. Στον πάροχο δικτύου χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας
ψηφιακής ευρυεκπομπής από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Για τον πάροχο δικτύου, η κατά τα ως άνω παροχή
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα υπό το καθεστώς Γενικής Αδείας
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και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο πάροχος δικτύου
παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας στους παρόχους περιεχομένου.
3. Για τον πάροχο περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής απαιτείται,
πριν την έναρξη εκπομπής, η χορήγηση άδειας κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Η
διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ. το οποίο εκδίδει και τη σχετική προκήρυξη.
4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται
εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής
Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Ε.Σ.P., καθορίζονται τα κριτήρια
αδειοδότησης, οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, το πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη χορήγηση αδειών.
Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 7, 8α, 8β και 8γ, 9, 10,11,12, 13,14,16,17,18, 20 του άρθρου
6 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, μετά
από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθμός των αδειών παρόχου
περιεχομένου ανά κατηγορία λήψης (ελεύθερης ή συνδρομητικής), εμβέλειας (εθνική ή
περιφερειακή) και χαρακτήρα του προγράμματος (ενημερωτικός ή μη ενημερωτικός).
Προκηρύξεις από το Ε.Σ.Ρ. είναι δυνατό να εκδίδονται ξεχωριστά ανά κατηγορία αδειών.
Με την προκήρυξη καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι
υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης, για την
απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία
αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι συμμετέχοντες στη
διαγωνιστική διαδικασία καταβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. παράβολο συμμετοχής, το ύψος του
οποίου καθορίζεται από το Ε.Σ.Ρ. στη σχετική προκήρυξη. Το Ε.Σ.Ρ., μετά το πέρας της
διαγωνιστικής διαδικασίας, καταρτίζει πίνακα στον οποίο, με βάση τη βαθμολογία που
συγκέντρωσαν, κατατάσσονται κατά σειρά οι υποψήφιοι, ανάλογα με την κατηγορία για την
οποία αιτήθηκαν τη χορήγηση άδειας. Οι άδειες παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής
τηλεόρασης χορηγούνται από το Ε.Σ.Ρ. στους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία,
σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.
Ως προς τους όρους και το περιεχόμενο της άδειας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
παραγράφων 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 του άρθρου 11 του παρόντος.
6. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων
4,6,7,8,9α έως 9δ, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 και 18 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου,
εφαρμόζονται αναλόγως και για τη χορήγηση αδειών σε παρόχους περιεχομένου επίγειας
ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής.
7. Όσοι έχουν λάβει, κατά τα ως άνω, άδεια παρόχου περιεχομένου, υποχρεούνται να
συμβάλλονται εντός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας με νόμιμα
αδειοδοτημένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. πάροχο δικτύου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου.
8. Η παροχή περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής ευρυεκπομπής λαμβάνει
χώρα, κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις της ραδιοτηλεοπτικής
νομοθεσίας.
9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού
στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματεί-ας Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ.,
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καθορίζονται οι Χάρτες Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού
σήματος. Ειδικότερα, με τους Χάρτες Συχνοτήτων δύνανται να καθορίζονται οι συχνότητες,
οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι δικτύου,
συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους
υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή
κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των
ανωτέρω περιορισμών εκπομπής. Οι ως άνω Χάρτες Συχνοτήτων διαμορφώνονται σύμφωνα
με τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό
Ραδιοεπικοινωνιών και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων.
Η δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών πομπών δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση συχνοτήτων
που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού σήματος. Εάν η συμμόρφωση σε διεθνείς
κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, οι πάροχοι δικτύου,
συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., υποχρεούνται να αποδεχθούν τη συχνότητα ή τις
συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα προβλεφθούν με την τροποποίηση αυτή
και να εκπέμψουν εντός του χρονικού διαστήματος και στη συχνότητα που θα καθοριστούν
από την Ε.Ε.Τ.Τ. υπό τις νέες προδιαγραφές.
10. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται θέματα αντίστοιχα με αυτά της προηγούμενης
παραγράφου για τη μετάδοση επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής.»
ζ) Το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3592/ 2007 (Α΄ 161) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. β) η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, μέσω επίγειας ψηφιακής
τεχνολογίας, με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού και
ραδιοφωνικού ψηφιακού σήματος.»
η) Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3592/2007 (Α΄161) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 ρυθμίζεται από τις
διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος.»
θ) Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. α) Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., πέραν των υφιστάμενων ψηφιακών προγραμμάτων της, υποχρεούται,
μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της, να εκπέμπει ψηφιακά το πρόγραμμα της Βουλής των
Ελλήνων. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναθέτει σε φορείς του δημόσιου τομέα την παραγωγή
προγράμματος που θα εκπέμπεται ψηφιακά, το κόστος του οποίου αναλαμβάνουν οι φορείς
αυτοί. Μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναμεταδίδονται διεθνή
ξενόγλωσσα προγράμματα.»
ι) Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η μετάδοση και πολυπλεξία του προγράμματος των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής,
περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας με ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αναλαμβάνεται από
φορέα που θα συσταθεί από τους τηλε-οπτικούς σταθμούς που μεταδίδονται ψηφιακά ή από
φορέα με τους οποίους αυτοί θα συμβληθούν, εξαιρουμένης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..»
ια) Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων προϋποθέτει τον
πάροχο δικτύου και τον πάροχο περιεχομένου, οι οποίοι μπορεί να είναι το ίδιο ή και
διαφορετικά νομικά πρόσωπα.»
ιβ) Η παρ. 18 του άρθρου 11 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και του κατά περίπτωση
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αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται και χωροθετούνται συγκεκριμένα ακίνητα για τη
λειτουργία των πάρκων κεραιών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται ο τρόπος οργάνωσης των
πάρκων κεραιών, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υποχρεωτική
τοποθέτηση των κατασκευών κεραιών εντός αυτών, καθώς και το χρονοδιάγραμμα
μετακίνησης των ήδη υφιστάμενων κεραιών, οι όροι και οι διαδικασίες ανάδειξης των
διαχειριστών των πάρκων κεραιών, εφόσον η παρουσία τους κρίνεται σκόπιμη, οι
υποχρεώσεις των διαχειριστών και των κατόχων των εγκατεστημένων εντός των πάρκων
κεραιών κατασκευών κεραιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
ιγ) Η περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι αναλογικές συχνότητες για τη μετάδοση συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών με
αναλογική μορφή οι οποίες απελευθερώνονται κατά τα προβλεπόμενα στο τελευταίο
εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 14 διατίθενται προς χρήση με
αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ισχύς της παρούσας παύει
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης της
παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012.»
ιδ) Το εδάφιο 2.1.3 της παρ. 2.1 του άρθρου 2 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107) μεταφέρεται στο
τέλος της παραγράφου 2.4 του ίδιου άρθρου και λαμβάνει την αρίθμηση 2.4.5 με αντίστοιχη
μεταβολή στο σχεδιάγραμμα του οργανισμού του άρθρου 2 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107).
ιε) Στο τέλος του άρθρου 6 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107) προστίθεται παράγραφος 7 ως
ακολούθως:
«7. Προβαίνει ως αρμόδια μονάδα σε άμεση αναζήτηση των απαραίτητων πληροφοριών για
τον εντοπισμό της θέσης καλούντος στο 112 σύμφωνα με την Πράξη της Α.Δ.Α.Ε. «για την
επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για
την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς», όπως κάθε φορά ισχύει και τη
γνωστοποίηση – ανάθεση των απαραίτητων στοιχείων στον αρμόδιο επιχειρησιακά φορέα
έκτακτης ανάγκης.»
ιστ) Στο άρθρο 9 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107) προστίθεται ως πρώτο εδάφιο το ακόλουθο:
«Το Τμήμα Διαχείρισης του Ενιαίου Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112» υπάγεται στη
Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης.» Στο ίδιο άρθρο προστίθεται δεύτερη
και τρίτη παράγραφος ως ακολούθως:
«Επίσης είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των θεμάτων λειτουργίας του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112», που αφορούν την εφαρμογή του
πλαισίου υλοποίησης και λειτουργίας του «112» σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή
νομοθεσία, τη συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, την εισήγηση θεσμικών
ρυθμίσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΥΚΕΑ 112, την ενημέρωση του κοινού για το
«112» και για τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του καλούντος, τη συνεργασία με
αντίστοιχους φορείς της Ε.Ε. και εθνικούς φορείς κρατών - μελών της ΕΕ για θέματα που
αφορούν το «112», την παροχή στοιχεί-ων για τη λειτουργία της υπηρεσίας του «112» σε
εθνικούς και διεθνείς φορείς και την παρακολούθηση κάθε άλλου συναφούς με το «112»
θέματος.
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Για τη στελέχωση του Τμήματος Διαχείρισης του Ενι-αίου Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης
«112» εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος α΄ και γ΄, του άρθρου 26
παράγραφος 2, του άρθρου 27 και του άρθρου 28 παράγραφος 3.»
ιζ) Στο τέλος του άρθρου 20 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης είναι επίσης αρμόδια για τη
διαχείριση θεμάτων που αφορούν τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης
112.»
2. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Ο ν. 3431/2006 (Α΄ 13), όπως έχει τροποποιηθεί και ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του
παρόντος, με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 70, το άρθρο 73 και τις διατάξεις που
αφορούν τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
β) Η υπ’ αριθ. 44465/27.12.2001 (Β΄ 7/2002) υπουργική απόφαση,
γ) Το π.δ. 123/1998 (Α΄ 103) σχετικά με την κατάργηση των περιορισμών στη χρήση
καλωδιακών τηλεο πτικών δικτύων για την παροχή απελευθερωμένων υπη ρεσιών, σε
προσαρμογή προς την Οδηγία 90/388/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία
95/51/ΕΚ.
δ) Το π.δ. 124/1998 (Α΄ 103) περί κινητών και προσωπικών επικοινωνιών σε προσαρμογή
προς την Οδηγία 90/388/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 96/2/ΕΚ.
ε) Το π.δ. 212/1997 (Α΄ 166) περί εναρμονίσεως της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία
94/46/ΕΚ.
στ) Τα προεδρικά διατάγματα 165/1999 (Α΄ 159), 181/ 1999 (Α΄ 170) και 40/1996 (Α΄ 27),
όπως ισχύουν, καθώς και το π.δ. 157/1999 (Α΄ 153).
ζ) Το π.δ. 388/2002 (Α΄ 335).
η) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής
απόφασης ή απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το
μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο.
θ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, γενικού ή ειδικού νόμου ή διατάγματος ή απόφασης, σχετική
με τη δια δικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων, που
είναι αντίθετη με τον παρόντα νόμο. Ειδικότερα καταργούνται:
αα) Από το ν.δ. 1244/1972 (Α΄181), όπως ισχύει, τα άρθρα 9 και 10.
ββ) Από το π.δ. 271/1976 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/1986, το άρθρο 1
παρ. 9 εδάφια θ΄ και ιΒ΄ αυτού.
γγ) Η υπ’ αριθ. 15917/1982 υπουργική απόφαση (Β΄ 896).
δδ) Από το π.δ. 482/1987 (Α΄220) τα άρθρα 1 παράγραφος 2, 2 παράγραφοι 1 και 5.
εε) Από το π.δ. 587/1988 (Α΄282) το άρθρο 5 παράγραφοι 1, 5, 6, 7 και 8.
ι) Οι περιπτώσεις 27 της παραγράφου Α.Ι.Ι.γ και 22 της παραγράφου Β.Μ.β.ε του Δεύτερου
Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος του π.δ. 43/2002 (Α΄43).
ια) Το άρθρο 16 του ν. 3592/2008 (Α΄161).
ιβ) Η παράγραφος 11 του τομέα Ζ Υγείας, του άρθρου 186 Αρμοδιότητες Περιφερειών του ν.
3852/2010 (Α΄ 87).
ιγ) Το εδάφιο «Από 20 Ιουλίου 2009 στα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου και στις Νομαρχιακές
Επιτροπές Ακροάσεων του άρθρου 15 της παρούσας περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα
πρόσωπο ανά όργανο, που διαθέτει «Πιστοποιητικό Επόπτη Αγοράς» για Ηλεκτρομαγνητική
Συμβατότητα (ΗΜΣ)» της παραγράφου 3 του άρθρου 14 της κ.υ.α. 50268/5137/2007 (Β΄
1853).
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ιδ) Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 (Α΄161).».
27. Με την παρ. 2 του άρθρου 227 καταργείται η υπ’ αρ. 3095/06-03-2018 απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Β’ 915), η οποία έχει
ως εξής:
«Αριθμ. 3095/2018/18 (ΦΕΚ 915 Β/15-3-2018): Καθορισμός της διαδικασίας διαχείρισης,
υποβολής, αξιολόγησης, έγκρισης ή απόρριψης προτάσεων συμμετοχής στα προγράμματα
της ESA (European Space Agency), επεξεργασία θεμάτων συμμετοχής στα έργα,
προγράμματα και τις δραστηριότητες της ESA καθώς και κατανομής των εθνικών πόρων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200) «Αδειοδότηση διαστημικών
δραστηριοτήτων – Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων – Ίδρυση
Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις»,
β. της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 4463/2017 (Α΄ 42) «Μέτρα μείωσης του κόστους
εγκατάστασης υψίρ-ρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην
Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»,
γ. των άρθρων 4 και 31 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
δ. του άρθρου 3 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν.
3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της
διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν,
ε. του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-κητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
στ. του π.δ./τος 82/2017 (Α΄ 117) «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης»,
ζ. του π.δ./τος 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»,
η. του π.δ./τος 124/2016 (Α΄ 209) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
θ. του άρθρου 4 του π.δ./τος 123/2016 (Α΄ 208) «Σύσταση Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Μετονομασία Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων»,
ι. της υπ’ αριθμ. 2762/26.09.2017 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3365) «Μεταβίβαση του
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής
Πολιτικής, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Γενικό Γραμματέα
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Ειδικό Γραμματέα Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων και
στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των ανωτέρω Γενικών Γραμματειών και της
Ειδικής Γραμματείας (Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων
και Γραφείων) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και
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συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2652/ 11-09-2017 (Β΄ 3204) αποφάσεως του Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης».
2. Την ανάγκη καθορισμού ενός πλαισίου διαχείρισης των προτάσεων που υποβάλλονται
από διάφορους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για συμμετοχή τους στα
(υποχρεωτικά και προαιρετικά) προγράμματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA
– European Space Agency),
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία διαχείρισης,
υποβολής, αξιολόγησης, έγκρισης ή απόρριψης προτάσεων συμμετοχής στα προγράμματα
της ESA (European Space Agency), την επεξεργασία θεμάτων ως προς τη συμμετοχή στα έργα,
προγράμματα και τις δραστηριότητες της ESA, την κατανομή των εθνικών πόρων, ως και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 2
Διαχείριση αιτημάτων
1. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σε περιπτώσεις
έγγραφης υποστήριξης προτάσεων φορέων μέσω γραμμάτων υποστήριξης (letters of
support) προς την ESA, καθώς και σε περιπτώσεις προτάσεων τροποποίησης του ύψους και
της κατανομής των εθνικών πόρων στην ESA, αποφασίζει κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής
του άρθρου 3 και σχετικής έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων.
2. Για κάθε θέμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, πλην των αναφερομένων
στην ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
αποφασίζει, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 3. Ο Γενικός Γραμματέας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κοινοποιεί τις αποφάσεις στην Επιτροπή του άρθρου 3,
στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και στους
εθνικούς εκπροσώπους στην ESA για την υλοποίηση αυτών.
3. Επείγοντα θέματα τα οποία απαιτούν άμεση ανταπόκριση, όπως για παράδειγμα θέματα
που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια συναντήσεων στην ESA, τα χειρίζονται οι εθνικοί
εκπρόσωποι στην ESA κατά την κρίση τους και έχοντας υπόψη τυχόν σχετικές αποφάσεις ή
οδηγίες του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Άρθρο 3
Συγκρότηση Επιτροπής Επεξεργασίας και Αξιολόγησης Θεμάτων ESA
1. Συγκροτείται Επιτροπή Επεξεργασίας και Αξιολόγησης Θεμάτων ESA (στο εξής η Επιτροπή),
η οποία εισηγείται για τα θέματα της ελληνικής συμμετοχής στην ESA. Πρόεδρος της
Επιτροπής ορίζεται ο Δρ. Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος, ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενος της
Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Γενικής Γραμματείας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με αναπληρώτρια την Έλλη Καρυτινού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
3. Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κάτωθι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων:
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α) Γεώργιος Συννεφάκης, ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δορυφορικών
Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών με αναπληρωτή τον Θεοφάνη Αναγνωστόπουλο, ΠΕ
Μηχανικών, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
β) Γεώργιος Πάντος, ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευρυζωνικότητας και
Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Χατζηλοΐζο, ΠΕ
Μηχανικών, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος Σταθερών και
Κινητών Υπηρεσιών γ) Αθανάσιος Παλιάτσος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πρόσβασης σε Δορυφορική
Κυβερνητική Υπηρεσία με αναπληρώτρια την Ειρήνη Αθανασίου, ΠΕ Μηχανικών,
Αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοφωνίας και
Τηλεόρασης.
δ) Σοφία – Ελένη Παπαθανασοπούλου, ΠΕ Μηχανικών, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του
Τμήματος Ευρυζωνικότητας με αναπληρωτή τον Γεώργιο Βελόνη, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ραδιοφάσματος.
4. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αργυρώ Καγιά, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με
αναπληρώτρια την Όλγα Καραγιάννη, ΤΕ Μηχανικών, αμφότερες υπάλληλοι της Διεύθυνσης
Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών.
5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής συνεργάζονται κατά περίπτωση με εκπροσώπους
και άλλων Υπουργείων ή και Φορέων του Δημοσίου σε θέματα ESA, και δύνανται να
συμμετέχουν από κοινού με τους ανωτέρω εκπροσώπους σε συναφείς με το αντικείμενο της
Επιτροπής εργασίες και Ομάδες.
Άρθρο 4
Έργο και λειτουργία Επιτροπής
1. Έργο της Επιτροπής είναι η εισήγηση, όσον αφορά: α) την μελέτη και αξιολόγηση των
προτάσεων συμμετοχής σε έργα της ESA, τον καθορισμό του σχετικού κόστους, το ποσοστό
χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη διαδικασία υποστήριξης
προτάσεων,
β) την επεξεργασία και την εισήγηση επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της
Ελλάδας στα έργα, προγράμματα και τις δραστηριότητες της ESA, το ύψος και την κατανομή
των εθνικών πόρων στην ESA, καθώς και το συντονισμό των σχετικών δραστηριοτήτων.
2. Η Γραμματέας της Επιτροπής συγκεντρώνει και αποστέλλει το σχετικό υλικό που αφορά τα
θέματα της Επιτροπής σε όλα τα μέλη της ηλεκτρονικώς. Ο χρόνος και ο τόπος των
συνεδριάσεων της Επιτροπής αποφασίζονται από τον Πρόεδρό της και γνωστοποιείται στα
μέλη το συντομότερο δυνατό. Η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής στις συνεδριάσεις της
γίνεται με φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονικό τρόπο.
3. Τα μέλη της Επιτροπής δεν γνωστοποιούν σε τρίτους το υλικό που τους έχει διατεθεί. Σε
περίπτωση που κάποιο μέλος της Επιτροπής έχει σύγκρουση συμφέροντος, σχετίζεται ή
σχετιζόταν τα τελευταία 5 έτη με οικονομικό ή άλλο τρόπο με ενδιαφερόμενο φορέα που
έχει υποβάλει πρόταση προς υποστήριξη, ενημερώνει την Επιτροπή και δεν συμμετέχει στην
σχετική ψηφοφορία, ψηφίζει δε στη θέση του ο αντίστοιχος αναπληρωτής.
4. Η Επιτροπή εισηγείται, κατόπιν ψηφοφορίας, την υποστήριξη ή μη της πρότασης, καθώς
και τον καθορισμό των κατά περίπτωση σχετικών παραμέτρων που άπτονται της
αρμοδιότητας της ελληνικής αντιπροσώπευσης στην ESA. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής είναι
εμπιστευτικές.
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5. Η Επιτροπή κατά τις συνεδριάσεις της εισηγείται επίσης για τυχόν άλλα θέματα
σχετιζόμενα με τη συμμετοχή στην ESA, όπως τη συμμετοχή της χώρας σε προγράμματα και
δραστηριότητες της ESA, ύψος και κατανομή των κονδυλίων της ελληνικής συνδρομής στην
ESA, καθώς και για άλλα συναφή θέματα που έχουν τεθεί υπόψη της από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής ή τους εθνικούς εκπροσώπους στην ESA. Στη συνεδρίαση δύνανται να
συμμετάσχουν, κατά περίπτωση, οι εκπρόσωποι της Ελλάδας στην ESA, εφόσον δεν είναι ήδη
μέλη της Επιτροπής.
6. Κάθε μέλος της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη, σύμφωνα με την κρίση του, θέματα όπως η
πρωτοτυπία της υποβληθείσας πρότασης, η δυνατότητα υλοποίησής της, η δυνατότητα
παραγωγής ανταγωνιστικού προϊόντος ή υπηρεσίας, το ύψος του έργου και της
χρηματοδότησής του, η διεθνής συνεργασία, ο τρόπος επιλογής της πρότασης από την ESA,
η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, το όφελος για την εθνική οικονομία, τα
θέματα ασφάλειας, το εκάστοτε διαθέσιμο ύψος των σχετικών διαθέσιμων κονδυλίων για
την Ελλάδα στην ESA, καθώς και τυχόν άλλα κατά περίπτωση εφαρμοζόμενα κριτήρια.
7. Για την εισήγηση απαιτείται ποσοστό υποστήριξης μεγαλύτερο του 50% των ψήφων. Κάθε
μέλος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει μια ψήφο. Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής
δύνανται να ψηφίζουν ηλεκτρονικά σε περίπτωση που δεν μπορούν να παραβρίσκονται στη
συνεδρίαση της Επιτροπής, συμμετέχουν ηλεκτρονικά αποστέλλοντας τις ψήφους τους στην
Γραμματέα της Επιτροπής πριν τη συνεδρίαση.
8. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής υπογράφονται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της
Επιτροπής και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
9. Η Γραμματέας ενημερώνει ηλεκτρονικώς τους ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν
υποβάλει πρόταση για την υποστήριξη ή μη της πρότασής τους το συντομότερο δυνατόν.
Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αιτήματος για την υποστήριξη πρότασης
1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε έργα, προγράμματα της
ESA και να υποστηριχθούν από την ελληνική αντιπροσωπεία (νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις,
οργανισμοί, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, κ.ά.), καταθέτουν στην Επιτροπή έγγραφα
στα οποία περιέχονται: το επιχειρηματικό τους πλάνο (ή επιστημονικό σε περίπτωση μη
κερδοσκοπικών οργανισμών, μαζί με σχέδιο αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας), τους
ισολογισμούς των δυο τελευταίων ετών, τα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγουν και
σχετίζονται με το Διάστημα, τις πωλήσεις των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγουν και
σχετίζονται με το Διάστημα, τα έργα της ESA στα οποία έχουν συμμετάσχει τα προηγούμενα
δύο έτη και τις εργασίες που εκτέλεσαν σε αυτά καθώς και την τυχόν εμπορική αξιοποίηση
των αποτελεσμάτων τους, το ύψος της χρηματοδότησης που έχουν λάβει από την ESA τα δυο
προηγούμενα έτη, τον αριθμό των ατόμων που απασχολούν συνολικά καθώς και τον αριθμό
των ατόμων που απασχολούν και η εργασία τους αφορά το Διάστημα.
2. Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του σε έργο ή πρόγραμμα της ESA και την υποστήριξη της
ελληνικής αντιπροσωπείας στην ESA (προφορική ή γραπτή), οφείλει να ενημερώσει με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Επιτροπή για την αίτηση υποστήριξής του
τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη σχετική καταληκτική ημερομηνία, παρέχοντας επαρκή
στοιχεία για το περιεχόμενο της πρότασης έργου ή προγράμματος, τη δραστηριότητα της ESA
στην οποία υπάγεται η πρόταση του έργου ή προγράμματος, το κόστος της συμμετοχής του,
το ποσοστό της αιτούμενης χρηματοδότησής του, τυχόν επαφές, αλληλογραφία και κείμενα
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που έχει ανταλλάξει με την ESA, καθώς και τεκμηρίωση για τη συσχέτιση του έργου ή
προγράμματος με το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, ή την επιστημονική
δραστηριότητα μη κερδοσκοπικών φορέων, το είδος και το ύψος των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων στη λειτουργία του φορέα, το σχέδιο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων, τον
διεθνή ανταγωνισμό και τις σχετικές τεχνολογικές εξελίξεις (state of the art). Το επίπεδο
λεπτομέρειας των υποβαλλομένων ανωτέρω στοιχείων καθορίζεται σε συνάρτηση με τη
φάση υποβολής της πρότασης. Ο ενδιαφερόμενος φορέας δηλώνει ότι δεν έχει λάβει και ότι
δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε άλλη χρηματοδότηση για την υποβληθείσα πρότασή του. O
ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτημα υποστήριξης σε κάθε φάση της πρότασης
συμμετοχής του σε έργο ή πρόγραμμα της ESA κατά την οποία απαιτείται υποστήριξη της
ελληνικής αντιπροσωπείας, ενώ το αίτημα κάθε φάσης αξιολογείται ανεξάρτητα των
προηγούμενων.
3. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία από τον ενδιαφερόμενο φορέα,
ενώ άρνηση παροχής σχετικών πληροφοριών δύναται να έχει σαν αποτέλεσμα την μη
υποστήριξη της σχετικής πρότασης. Επίσης, η Επιτροπή σύμφωνα με την κρίση της δύναται
να καλέσει τον ενδιαφερόμενο να παρουσιάσει την πρότασή του, καθώς και να θέσει την
πρόταση υπόψη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του
ενδιαφερόμενου φορέα ως προς τη δυνατότητα κοινοποίησης της προτάσεώς του. Τα μέλη
της Επιτροπής δύνανται κατά την κρίση τους να έρθουν σε επικοινωνία με εκπροσώπους του
ενδιαφερόμενου φορέα, να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στους χώρους του ή σε άλλους
σχετικούς με το αντικείμενο της πρότασης, καθώς και να ζητήσουν πληροφορίες ή
διευκρινίσεις για τα θέματα που άπτονται της πρότασης.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2018».
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΩΔΙΚΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Κώδικα
Άρθρο 2
Ορισμοί
Άρθρο 3
Γενικές αρχές ψηφιακής διακυβέρνησης
Άρθρο 4
Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των φορέων του δημόσιου τομέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 5
Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Άρθρο 6
Εναρμόνιση των έργων ΤΠΕ με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Άρθρο 7
Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Άρθρο 8
Εκτελεστικό Δίκτυο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Άρθρο 9
Υπηρεσίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία
Άρθρο 10
Ετήσιος διαγωνισμός και απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Άρθρο 11
Προσωπικός Αριθμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Άρθρο 12
Πεδίο εφαρμογής διατάξεων ηλεκτρονικών εγγράφων
Άρθρο 13
Έκδοση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Εγγράφων
Άρθρο 14
Κύρος και αποδεικτική ισχύς των ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων
Άρθρο 15
Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα
Άρθρο 16
Δικονομικές ρυθμίσεις για τα ηλεκτρονικά έγγραφα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΝΔΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 17
Ηλεκτρονική διακίνηση δημοσίων εγγράφων εντός του ίδιου φορέα
Άρθρο 18
Ηλεκτρονική διακίνηση δημοσίων εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων
Άρθρο 19
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
Άρθρο 20
Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
Άρθρο 21
Στατιστική επεξεργασία δεδομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 22
Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
Άρθρο 23
Κανόνες για την παροχή νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και την
τροποποίηση ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
Άρθρο 24
Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο 25
Ταυτοποίηση για την έκδοση διαπιστευτηρίων
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Άρθρο 26
Θυρίδες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο 27
Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης
Άρθρο 28
Αιτήσεις φυσικών προσώπων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο 29
Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων
Άρθρο 30
Προσδιορισμός χρόνου παραλαβής και υπολογισμός προθεσμιών κατάθεσης
Άρθρο 31
Αυτοματοποιημένη παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
Άρθρο 32
Ηλεκτρονικές πληρωμές
Άρθρο 33
Ηλεκτρονική καταβολή οφειλών των δημοσίων φορέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
Άρθρο 34
Επικοινωνία μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή νομικών προσώπων ή
νομικών οντοτήτων
Άρθρο 35
Ιστοσελίδες δημοσίων φορέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
(Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των
ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα)
Άρθρο 36
Αντικείμενο ψηφιακής προσβασιμότητας (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (EE)
2016/2102)
Άρθρο 37
Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής προσβασιμότητας (άρθρο 1 παρ. 2, 3, 4 και 5
της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 38
Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 39
Απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για
φορητές συσκευές (άρθρο 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 40
Δυσανάλογη επιβάρυνση (άρθρο 5 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 41
Τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 6 της
Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 42
Μορφή και περιεχόμενο της δήλωσης προσβασιμότητας (άρθρο 7 παρ. 1
εδάφια πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο και παρ. 2 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 43
Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών
Άρθρο 44
Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων
Άρθρο 45
Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και
αναφορών (άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο πέμπτο και άρθρο 9 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 46
Επιμόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση του κοινού (άρθρο 7 παρ. 4
και 5 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 47
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων (άρθρο 7 παρ. 3 και άρθρο 8 της
Οδηγίας (EE) 2016/2102)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 48
Αρμοδιότητες
Άρθρο 49
Υπηρεσίες εμπιστοσύνης
Άρθρο 50
Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων
Άρθρο 51
Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης
Άρθρο 52
Πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης
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Άρθρο 53
Πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης
Άρθρο 54
Αναστολή ισχύος πιστοποιητικού
Άρθρο 55
Ανάκληση πιστοποιητικού
Άρθρο 56
Διοικητικές κυρώσεις
Άρθρο 57
Μέθοδοι ταυτοποίησης
Άρθρο 58
Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
(Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019, για τα ανοικτά δεδομένα και την
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα- αναδιατύπωση)
Άρθρο 59
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής ανοικτών δεδομένων (άρθρο 1 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 60
Ορισμοί ανοικτών δεδομένων (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 61
Γενικές αρχές (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 62
Επεξεργασία αιτήσεων περαιτέρω χρήσης (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024)
Άρθρο 63
Διαθέσιμοι μορφότυποι (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 64
Αρχές που διέπουν την χρέωση (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 65
Υποχρέωση ενημέρωσης (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 66
Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων (άρθρο 8 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 67
Πρακτικές ρυθμίσεις (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 68
Ερευνητικά δεδομένα (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 69
Αποφυγή Διακρίσεων (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 70
Αποκλειστικές ρυθμίσεις (άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 71
Θεματικός κατάλογος συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας (άρθρο 13 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 72
Ειδικά σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας και ρυθμίσεις περί δημοσίευσης και
περαιτέρω χρήσης (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 73
Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών
δεδομένων
Άρθρο 74
Ένδικα βοηθήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Άρθρο 75
Αντικείμενο ψηφιακής διαφάνειας
Άρθρο 76
Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας
Άρθρο 77
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο
Άρθρο 78
Ισχύς των πράξεων
Άρθρο 79
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα
Άρθρο 80
Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο
Άρθρο 81
Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων
Άρθρο 82
Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών
Άρθρο 83
Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Άρθρο 84
Διαλειτουργικότητα των φορέων του δημόσιου τομέα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Άρθρο 85
Πολιτική υπολογιστικού νέφους
Άρθρο 86
Παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσω υπολογιστικών υποδομών
νέφους
Άρθρο 87
Κυβερνητικά Νέφη
Άρθρο 88
Προμήθεια Εξοπλισμού Δημοσίου Τομέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΜΗΤΡΩΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 89
Μητρώο Διαλειτουργικότητας
Άρθρο 90
Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Άρθρο 91
Μητρώο Δικτυακών Τόπων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5G ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 92
Ραδιοφάσμα 5G για πιλοτικές εφαρμογές
Άρθρο 93
Ίδρυση εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.»
Άρθρο 94
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός»
Άρθρο 95
Ρυθμίσεις για τις Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης
Άρθρο 96
Επαλήθευση στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών μέσω διαλειτουργικότητας
Άρθρο 97
Συλλογή στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή
Άρθρο 98
Ρυθμίσεις για την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 99
Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο δημόσιο
Άρθρο 100
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής - Επικύρωση των αντιγράφων
Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
Άρθρο 101
Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων
Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Άρθρο 102
Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων
Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 103
Ειδικές ρυθμίσεις για τη διαλειτουργικότητα
Άρθρο 104
Μεταβατικές διατάξεις για την ψηφιακή προσβασιμότητα (άρθρο 12 παρ. 3
της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 105
Μεταβατικές διατάξεις για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας
Διοίκησης
Άρθρο 106
Λοιπές μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 107
Εξουσιοδοτικές διατάξεις ψηφιακής διακυβέρνησης (άρθρο 1 παρ. 5 και
άρθρο 7 παρ. 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102, άρθρο 6, 7, 8, 9 και 14 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024)
Άρθρο 108
Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/1972 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ)
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ
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ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ I Αντικείμενο, σκοπός και ορισμοί
Άρθρο 109
Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και σκοποί (άρθρο 1 Οδηγίας (EE) 2018/1972)
Άρθρο 110
Ορισμοί ενωσιακού και ελληνικού δικαίου (άρθρο 2 Οδηγίας (EE) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ II
Άρθρο 111
Γενικοί στόχοι
(άρθρο 3 Οδηγίας (EE) 2018/1972)
Άρθρο 112
Στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός της πολιτικής του ραδιοφάσματος
(άρθρο 4 Οδηγίας (EE) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ I Αρμόδιες αρχές
Άρθρο 113
Αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ)
(άρθρο 5 Οδηγίας (EE) 2018/1972)
Άρθρο 114
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IΙ Εθνικές Ρυθμίσεις Ραδιοφάσματος και Δορυφορικών Τροχιών
Άρθρο 115
Γενικές αρχές χρήσης ραδιοφάσματος
Άρθρο 116
Εποπτεία Ραδιοφάσματος
Άρθρο 117
Ραδιοφάσμα δημόσιων αγροτικών δικτύων
Άρθρο 118
Eιδικά ραδιοδίκτυα
Άρθρο 119
Διαχείριση δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων συχνοτήτων
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ Γενική Άδεια
Άρθρο 120
Γενική Άδεια δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(άρθρο 12 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 121
Όροι που συνοδεύουν τη γενική άδεια και τα δικαιώματα χρήσης
ραδιοφάσματος και πόρων αριθμοδότησης, και ειδικές υποχρεώσεις (άρθρο 13 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 122
Δηλώσεις για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων εγκατάστασης
ευκολιών και των δικαιωμάτων διασύνδεσης (άρθρο 14 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 123
Στοιχειώδης κατάλογος δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη γενική άδεια
(άρθρο 15 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 124
Διοικητικές επιβαρύνσεις (άρθρο 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 125
Λογιστικός διαχωρισμός και οικονομικές εκθέσεις (άρθρο 17 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 126
Τροποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (άρθρο 18 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 127
Περιορισμός ή ανάκληση δικαιωμάτων (άρθρο 19 Οδηγίας (ΕΕ) 1972/2018)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV Παροχή πληροφοριών, έρευνες και μηχανισμός διαβούλευσης
Άρθρο 128
Αίτημα παροχής πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις (άρθρο 20 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 129
Απαιτούμενες πληροφορίες βάσει της γενικής άδειας, όσον αφορά τα
δικαιώματα χρήσης και τις ειδικές υποχρεώσεις (άρθρο 21 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 130
Γεωγραφικές έρευνες αναπτύξεων δικτύου (άρθρο 22 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 131
Μηχανισμός διαβούλευσης και διαφάνειας (άρθρο 23 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
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Άρθρο 132
Διαβούλευση των ενδιαφερόμενων μερών (άρθρο 24 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 133
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών (άρθρο 25 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 134
Επίλυση διαφοράς μεταξύ επιχειρήσεων (άρθρο 26 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 135
Επίλυση διασυνοριακών διαφορών (άρθρο 27 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 136
Συντονισμός ραδιοφάσματος μεταξύ κρατών μελών (άρθρο 28 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ III ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Άρθρο 137
Κυρώσεις (άρθρο 29 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 138
Συμμόρφωση προς τους όρους της γενικής άδειας ή των δικαιωμάτων
χρήσης ραδιοφάσματος και πόρων αριθμοδότησης και συμμόρφωση προς τις ειδικές
υποχρεώσεις (άρθρο 30 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 139
Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής (άρθρο 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ I
Άρθρο 140
Εδραίωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 32
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 141
Διαδικασία για τη συνεκτική εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων (άρθρο 33
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 142
Διατάξεις εφαρμογής (άρθρο 34 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ II Συνεκτική εκχώρηση ραδιοφάσματος
Άρθρο 143
Διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους (άρθρο 35 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 144
Εναρμονισμένη εκχώρηση ραδιοφάσματος (άρθρο 36 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 145
Κοινή διαδικασία αδειοδότησης για τη χορήγηση μεμονωμένων
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 37 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ III Διαδικασίες εναρμόνισης
Άρθρο 146
Διαδικασίες εναρμόνισης (άρθρο 38 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 147
Τυποποίηση (άρθρο 39 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ V ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Άρθρο 148
Ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών (άρθρο 40 Οδηγίας (ΕΕ) 2918/1972)
Άρθρο 149
Εφαρμογή και επιβολή (άρθρο 41 Οδηγίας (ΕΕ) 2918/1972)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ I ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι Τέλη
Άρθρο 150
Τέλη δικαιωμάτων χρήσης (άρθρο 42 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IΙ Πρόσβαση σε ιδιοκτησίες / χώρους
Άρθρο 151
Δικαιώματα διέλευσης (άρθρο 43 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 152
Συνεγκατάσταση και μερισμός στοιχείων των δικτύων και συναφών
ευκολιών για παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 44 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ Πρόσβαση σε ραδιοφάσμα
Άρθρο 153
Διαχείριση ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (άρθρο 45 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 154
Άδεια για τη χρήση ραδιοφάσματος (άρθρο 46 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
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Άρθρο 155
Όροι που συνοδεύουν τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος
(άρθρο 47 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 156
Χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 48
Οδηγίας (ΕΕ)2018/1972)
Άρθρο 157
Διάρκεια ισχύος δικαιωμάτων (άρθρο 49 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 158
Ανανέωση δικαιωμάτων χρήσης εναρμονισμένου ραδιοφάσματος (άρθρο 50
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 159
Μεταβίβαση ή χρονομίσθωση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοφάσματος (άρθρο 51 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 160
Ανταγωνισμός (άρθρο 52 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 161
Συγχρονισμός των εκχωρήσεων (άρθρο 53 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 162
Συγχρονισμός των εκχωρήσεων για συγκεκριμένες ζώνες 5G (άρθρο 54
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 163
Διαδικασία για τον περιορισμό του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων
χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 55 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV Ανάπτυξη και χρήση εξοπλισμού ασύρματου δικτύου
Άρθρο 164
Πρόσβαση σε ασύρματα τοπικά δίκτυα (άρθρο 56 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 165
Ανάπτυξη και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας
(άρθρο 57 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 166
Τεχνικοί κανόνες σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (άρθρο 58 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ II ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι Γενικές διατάξεις, αρχές πρόσβασης
Άρθρο 167
Γενικό πλαίσιο για την πρόσβαση και τη διασύνδεση (άρθρο 59 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 168
Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων (άρθρο 60 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ II Πρόσβαση και διασύνδεση
Άρθρο 169
Εξουσίες και καθήκοντα της Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλων αρμόδιων αρχών όσον αφορά
την πρόσβαση και τη διασύνδεση (άρθρο 61 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 170
Συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες (άρθρο 62 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ Ανάλυση της αγοράς και σημαντική ισχύς στην αγορά
Άρθρο 171
Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά (άρθρο 63 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 172
Διαδικασία ταυτοποίησης και ορισμού αγορών (άρθρο 64 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 173
Διαδικασία ταυτοποίησης διακρατικών αγορών (άρθρο 65 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 174
Διαδικασία ταυτοποίησης διακρατικής ζήτησης (άρθρο 66 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 175
Διαδικασία ανάλυσης της αγοράς (άρθρο 67 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV Διορθωτικά μέτρα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ
στην αγορά
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Άρθρο 176
Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων (άρθρο 68 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 177
Υποχρέωση διαφάνειας (άρθρο 69 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 178
Υποχρέωση αμεροληψίας (άρθρο 70 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 179
Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού (άρθρο 71 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 180
Πρόσβαση σε τεχνικά έργα (άρθρο 72 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 181
Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών στοιχείων δικτύου και
συναφών ευκολιών (άρθρο 73 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 182
Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης (άρθρο 74 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 183
Τέλη τερματισμού (άρθρο 75 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 184
Ρυθμιστική αντιμετώπιση νέων στοιχείων δικτύου πολύ υψηλής
χωρητικότητας (άρθρο 76 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 185
Λειτουργικός διαχωρισμός (άρθρο 77 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 186
Εθελούσιος διαχωρισμός από καθετοποιημένη επιχείρηση (άρθρο 78
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 187
Διαδικασία δεσμεύσεων (άρθρο 79 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 188
Επιχειρήσεις μόνον χονδρικής (άρθρο 80 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 189
Μετάβαση από τις παραδοσιακές υποδομές (άρθρο 81 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 190
Κατευθυντήριες γραμμές του BEREC για δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας
(άρθρο 82 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ V Ρυθμιστικός έλεγχος των λιανικών υπηρεσιών
Άρθρο 191
Ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών (άρθρο 83 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ I ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Άρθρο 192
Οικονομικά προσιτή Καθολική Υπηρεσία (άρθρο 84 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 193
Παροχή οικονομικά προσιτής Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 85 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 194
Διαθεσιμότητα της Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 86 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 195
Καθεστώς των υφιστάμενων καθολικών υπηρεσιών (άρθρο 87 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 196
Έλεγχος δαπανών (άρθρο 88 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 197
Κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 89 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 198
Χρηματοδότηση των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 90 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 199
Διαφάνεια (άρθρο 91 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 200
Πρόσθετες υποχρεωτικές υπηρεσίες (άρθρο 92 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ II ΠΟΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 201
Πόροι αριθμοδότησης (άρθρο 93 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 202
Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης πόρων αριθμοδότησης (άρθρο
94 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
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Άρθρο 203
Τέλη για δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης (άρθρο 95 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 204
Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά και γραμμή
υποστήριξης για παιδιά (άρθρο 96 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 205
Πρόσβαση σε αριθμούς και υπηρεσίες (άρθρο 97 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ III ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Άρθρο 206
Εξαίρεση ορισμένων πολύ μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 98 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 207
Μη διακριτική μεταχείριση (άρθρο 99 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 208
Διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων (άρθρο 100 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 209
Προβλέψεις για την προστασία των τελικών χρηστών (άρθρο 101 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 210
Απαιτήσεις πληροφοριών για συμβάσεις (άρθρο 102 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 211
Διαφάνεια, σύγκριση προσφορών και δημοσίευση πληροφοριών (άρθρο 103
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 212
Ποιότητα υπηρεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και
τις διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών (άρθρο 104 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 213
Διάρκεια και καταγγελία της σύμβασης (άρθρο 105 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 214
Αλλαγή παρόχου και φορητότητα αριθμού (άρθρο 106 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 215
Δεσμοποιημένες προσφορές (άρθρο 107 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 216
Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών (άρθρο 108 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 217
Επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης
ανάγκης (άρθρο 109 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 218
Σύστημα προειδοποίησης του κοινού (άρθρο 110 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 219
Ισότιμη πρόσβαση και επιλογές για τελικούς χρήστες με αναπηρίες (άρθρο
111 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 220
Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου (άρθρο 112 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 221
Διαλειτουργικότητα ραδιοφωνικών δεκτών αυτοκινήτων και ραδιοφωνικών
δεκτών ευρείας κατανάλωσης και ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης
(άρθρο 113 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 222
Υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» (άρθρο 114 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 223
Παροχή πρόσθετων ευκολιών (άρθρο 115 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 224
Δημοσίευση πληροφοριών (άρθρο 120 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 225
Κοινοποίηση και παρακολούθηση (άρθρο 121 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 226
Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 227
Καταργούμενες Διατάξεις
Άρθρο 228
Τροποποιούμενες διατάξεις ν. 4070/2012
Άρθρο 229
Παραρτήματα
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 230
Τροποποίηση του καταστατικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε- Τροποποιήσεις του άρθρου
33 του ν. 3614/2007
Άρθρο 231
Αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων
Άρθρο 232
Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΩΔΙΚΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Κώδικα
1. Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η ολοκληρωμένη ρύθμιση όλων των θεμάτων που
άπτονται της ψηφιακής διακυβέρνησης και ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τη χρήση των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από τους φορείς του δημόσιου τομέα για
τις ανάγκες της λειτουργίας τους, καθώς και την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων
και των συναλλαγών τους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.
2. Θεσπίζεται η υποχρέωση της χρήσης ΤΠΕ από τους φορείς του δημόσιου τομέα στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τις ανάγκες της λειτουργίας τους και την υποστήριξή
τους στην παροχή υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, καθώς και
το δικαίωμα των τελευταίων να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα μέσα
από ΤΠΕ.
3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου
Α΄ του ν. 3429/2005 (A΄ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.
4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται: (α) ως προς την άσκηση αρμοδιοτήτων από τους
φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ, (β) ως προς την επικοινωνία και συναλλαγή
μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ, (γ) ως προς την επικοινωνία και
συναλλαγή με χρήση ΤΠΕ μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και των φυσικών ή
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, (δ) ως προς την πρόσβαση των φυσικών ή νομικών
προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε δημόσια έγγραφα και τη διάθεσή τους για περαιτέρω
χρήση μέσω ΤΠΕ.
5. Οι διατάξεις του Κώδικα εφαρμόζονται και στην περίπτωση που μέρος της έκδοσης ή
διεκπεραίωσης πράξης ή ενέργειας, της επικοινωνίας ή της συναλλαγής πραγματοποιείται
χωρίς χρήση ΤΠΕ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται σε εκείνα τα στάδια της πράξης,
ενέργειας, επικοινωνίας ή συναλλαγής, τα οποία πραγματοποιούνται με χρήση ΤΠΕ. Για τα
συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής, στα οποία αποθηκεύονται, επεξεργάζονται ή
διαβιβάζονται εθνικά διαβαθμισμένες πληροφορίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εθνικού
Κανονισμού Ασφαλείας (Ε.Κ.Α.).
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Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
1. Αρχή Εγγραφής: η οντότητα που είναι αρμόδια για την ταυτοποίηση φυσικών ή νομικών
προσώπων ή νομικών οντοτήτων.
2. Αρχή Πιστοποίησης: η οντότητα που είναι αρμόδια για την τεχνική διαχείριση των
πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής ή ηλεκτρονικής σφραγίδας ή ηλεκτρονικής
χρονοσφραγίδας για ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.
3. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων: η ικανότητα συστημάτων δικτύου και
πληροφοριών να ανθίστανται, με δεδομένο βαθμό αξιοπιστίας, σε ενέργειες που πλήττουν
τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα ή το απόρρητο των δεδομένων που
αποθηκεύονται, μεταδίδονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ή των συναφών υπηρεσιών
που προσφέρονται ή είναι προσβάσιμες μέσω των εν λόγω συστημάτων δικτύου και
πληροφοριών.
4. Ασφάλεια πληροφοριών-δεδομένων: η ασφάλεια των πληροφοριών και δεδομένων που
διακινούνται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται στα στοιχεία του
πληροφοριακού συστήματος για τη διατήρηση της ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και
εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.
5. Ασφάλεια Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ: η ασφάλεια της
τεχνολογικής υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των
επικοινωνιακών (υπο)συστημάτων του.
6. Αυθεντικοποίηση: ηλεκτρονική διαδικασία επαλήθευσης/επιβεβαίωσης ταυτότητας και
των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, που
βασίζεται σε χορηγηθέντα διαπιστευτήρια.
7. Δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας: μοναδικά δεδομένα που
χρησιμοποιούνται από τον δημιουργό (νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φορέας) της
ηλεκτρονικής σφραγίδας για τη δημιουργία αυτής.
8. Δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής: μοναδικά δεδομένα που
χρησιμοποιούνται από τον υπογράφοντα για τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής.
9. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα,
ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό
ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή
περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική,
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού
προσώπου.
10. Δημόσια έγγραφα: όλα τα διοικητικά έγγραφα, όπως ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), ήτοι τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί κατά
τους νόμιμους τύπους, από τον καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο ή
λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα τα
διοικητικά έγγραφα.
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11. Διαδικτυακή Υπηρεσία (web service): η ηλεκτρονική υπηρεσία ανταλλαγής δεδομένων
μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων ή εφαρμογών. Η διαδικτυακή υπηρεσία διακρίνεται σε
απλή και σύνθετη. Η απλή διαδικτυακή υπηρεσία εξυπηρετεί τη διάθεση δεδομένων και
πληροφοριών από έναν φορέα πάροχο προς άλλους φορείς καταναλωτές. Η σύνθετη
διαδικτυακή υπηρεσία συνδυάζει πληροφορίες και δεδομένα από απλές διαδικτυακές
υπηρεσίες φορέων παρόχων για τη δημιουργία νέας υπηρεσίας προς άλλους φορείς
καταναλωτές.
12. Διαπιστευτήρια: εχέγγυα, όπως κωδικοί πρόσβασης, που παρουσιάζει το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι χρήστης ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυθεντικοποίησή του.
13. Διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας: διατεταγμένο υλικό ή λογισμικό που
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ηλεκτρονικής σφραγίδας.
14. Διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής: διατεταγμένο υλικό ή λογισμικό που
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής.
15. Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης να γίνεται χρήση μιας
ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας, στην υποβολή τυχόν απαιτούμενων προς τούτο
δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών εγγράφων και στην παροχή διαπιστευτηρίων.
16. Εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας: διάταξη δημιουργίας
ηλεκτρονικής σφραγίδας που πληροί κατ’ αναλογία τις οριζόμενες στο Παράρτημα II του
Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 απαιτήσεις.
17. Εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής: διάταξη δημιουργίας
ηλεκτρονικής υπογραφής που πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II του Κανονισμού
(ΕΕ) 910/2014.
18. Εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα: προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα που
δημιουργείται από εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας και η οποία
βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας.
19. Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης: ηλεκτρονική υπηρεσία
συστημένης παράδοσης που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) παρέχεται από έναν ή
περισσότερους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, β) εξασφαλίζει με υψηλό
επίπεδο εμπιστοσύνης την ταυτοποίηση του αποστολέα, γ) εξασφαλίζε την ταυτοποίηση του
αποδέκτη πριν από την παράδοση των δεδομένων, δ) η αποστολή και η λήψη των δεδομένων
διασφαλίζονται με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα
εγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης κατά τρόπο που να αποκλείει τη
δυνατότητα μη ανιχνεύσιμης τροποποίησης των δεδομένων, ε) οποιαδήποτε τροποποίηση
των δεδομένων που απαιτούνται για τους σκοπούς της αποστολής ή της λήψης των
δεδομένων δηλώνεται σαφώς στον αποστολέα και στον αποδέκτη των δεδομένων, και στ) η
ημερομηνία και ο χρόνος αποστολής, παραλαβής και οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων
αναφέρονται με εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.
20. Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή: προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που
δημιουργείται από εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία
βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής.
21. Εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα: ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα που πληροί τις
ακόλουθες απαιτήσεις: α) συνδέει την ημερομηνία και την ώρα με τα δεδομένα κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να αποκλείεται ευλόγως η δυνατότητα μη ανιχνεύσιμης τροποποίησης των
δεδομένων, β) βασίζεται σε χρονική πηγή ακριβείας συνδεδεμένη με τη Συντονισμένη
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Παγκόσμια Ώρα και γ) φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
σφραγίδα του εγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης ή έχει υπογραφεί με κάποια
άλλη ανάλογη μέθοδο.
22. Εγκεκριμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης: υπηρεσία εμπιστοσύνης, η οποία πληροί τις
εφαρμοστέες απαιτήσεις που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014.
23. Εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας: πιστοποιητικό ηλεκτρονικής
σφραγίδας που εκδίδεται από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης και πληροί τις
οριζόμενες στο Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 απαιτήσεις.
24. Εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής: πιστοποιητικό ηλεκτρονικών
υπογραφών που εκδίδεται από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης και πληροί τις
οριζόμενες στο Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 απαιτήσεις.
25. Εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης: ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ο
οποίος παρέχει μία ή περισσότερες εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και έχει
αναγνωριστεί ως τέτοιος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.).
26. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που
πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή,
η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η
ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή
κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η
καταστροφή.
27. Επικύρωση ηλεκτρονικής υπογραφής ή σφραγίδας: η διαδικασία ελέγχου και
επιβεβαίωσης ότι μια ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα είναι έγκυρη.
28. Επιχειρησιακή λειτουργία πληροφοριακού συστήματος: η λειτουργία, ενημέρωση και
ανάκτηση πληροφοριών από ένα πληροφοριακό σύστημα από τους αρμόδιους τελικούς
χρήστες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος.
29. Ευρετηρίαση: η δημιουργία υποδομής για την ταχεία αναζήτηση πληροφοριών και
δεδομένων σε ένα αρχείο ή συλλογή πληροφορίας και εγγράφων.
30. Ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα: τα δημόσια έγγραφα που παράγονται από φορείς του
δημόσιου τομέα με χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
31. Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων: το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται με
χρήση ΤΠΕ και που αποσκοπούν στην καταχώριση, πρωτοκόλληση, οργάνωση, ταξινόμηση
και συντήρηση των εγγράφων που δημιουργήθηκαν από τους φορείς δημόσιου τομέα ή των
εγγράφων που περιήλθαν σε αυτούς από τρίτους.
32. Ηλεκτρονική πληρωμή: η καταβολή χρηματικού ποσού που διενεργείται με χρήση ΤΠΕ
και παρέχει τη δυνατότητα απόδειξης της διενέργειας αυτής, ανεξάρτητα από το μέσο
πληρωμής.
33. Ηλεκτρονική σφραγίδα: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι συνημμένα σε
άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με άλλα δεδομένα σε ηλεκτρονική
μορφή, με σκοπό τη διασφάλιση της προέλευσης και της ακεραιότητάς τους. Η ηλεκτρονική
σφραγίδα χρησιμοποιείται από νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φορείς (δημιουργοί
ηλεκτρονικής σφραγίδας).
34. Ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης: υπηρεσία, η οποία καθιστά δυνατή τη
διαβίβαση δεδομένων μεταξύ τρίτων μερών με ηλεκτρονικά μέσα και παρέχει τεκμήρια
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σχετικά με τον χειρισμό των διαβιβαζόμενων δεδομένων, περιλαμβανομένης της απόδειξης
αποστολής και της παραλαβής των δεδομένων, και η οποία προστατεύει τα διαβιβαζόμενα
δεδομένα από τον κίνδυνο απώλειας, κλοπής, βλάβης ή τροποποίησής τους χωρίς άδεια.
35. Ηλεκτρονική υπογραφή: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι συνημμένα σε
άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με άλλα δεδομένα σε ηλεκτρονική
μορφή και τα οποία χρησιμοποιούνται από τον υπογράφοντα για να υπογράφει.
36. Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία συνδέουν άλλα
δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή με ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, τεκμηριώνοντας ότι
τα εν λόγω δεδομένα υπήρχαν κατά το χρονικό σημείο εκείνο.
37. Ηλεκτρονικό αρχείο: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων ή εγγράφων, τα οποία είναι
προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια και υποβάλλονται σε επεξεργασία με χρήση
ΤΠΕ.
38. Ηλεκτρονικό έγγραφο: οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει αποθηκευτεί σε ηλεκτρονική
μορφή και ειδικότερα ως κείμενο ή με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή.
39. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο: το πληροφοριακό σύστημα που εξυπηρετεί τη συλλογή,
καταγραφή και διανομή των διακινούμενων εγγράφων με όποιο μέσο κι αν αυτά
παράγονται, καταχωρίζονται ή διακινούνται.
40. Νομική οντότητα: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη
χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός,
υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής
καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής
ίδρυμα, σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής
επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή
επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή
κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία
αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου.
41. Οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης: οργανισμός, όπως ορίζεται στο άρθρο 2
σημείο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ο οποίος έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με τον
εν λόγω Kανονισμό ως ικανός να αξιολογεί τη συμμόρφωση εγκεκριμένων παρόχων
υπηρεσιών εμπιστοσύνης και των εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν.
42. Παραγωγική λειτουργία πληροφοριακού συστήματος: το σύνολο των διαδικασιών που
εφαρμόζει ο αρμόδιος για αυτήν φορέας με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του
πληροφοριακού συστήματος.
43. Πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει μία ή
περισσότερες υπηρεσίες εμπιστοσύνης είτε ως εγκεκριμένος είτε ως μη εγκεκριμένος
πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
44. Πάροχος υπηρεσιών δημόσιου υπολογιστικού νέφους είναι το νομικό πρόσωπο που
παρέχει υπηρεσίες δημόσιου υπολογιστικού νέφους έναντι αμοιβής.
45. Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας: ηλεκτρονική βεβαίωση που συνδέει τα
δεδομένα επικύρωσης ηλεκτρονικής σφραγίδας με νομικό πρόσωπο και επιβεβαιώνει το
όνομα του εν λόγω προσώπου.
46. Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής: ηλεκτρονική βεβαίωση που συνδέει τα
δεδομένα επικύρωσης ηλεκτρονικής υπογραφής με φυσικό πρόσωπο και επιβεβαιώνει
τουλάχιστον το όνομα ή το ψευδώνυμο του εν λόγω προσώπου
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47. Πολιτική Ασφάλειας: δήλωση που περιγράφει τις στρατηγικές, επιλογές, προτεραιότητες,
διαδικασίες και μέτρα της διοίκησης του φορέα σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και
δεδομένων, ασφάλειας τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερα
ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Με τη δήλωση αυτή καθορίζονται οι ρόλοι, οι
αρμοδιότητες και οι ευθύνες καθεμιάς εκ των οντοτήτων που συμμετέχουν στο
πληροφοριακό σύστημα για την εφαρμογή των επιλεγμένων διαδικασιών και μέτρων
ασφάλειας.
48. Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα: ηλεκτρονική σφραγίδα που ανταποκρίνεται στις
ακόλουθες απαιτήσεις: α) συνδέεται κατά τρόπο μοναδικό με τον υπογράφοντα, β) είναι
ικανή να ταυτοποιεί τον υπογράφοντα, γ) δημιουργείται με δεδομένα δημιουργίας
ηλεκτρονικής υπογραφής τα οποία ο υπογράφων μπορεί, με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης, να
χρησιμοποιεί υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και δ) συνδέεται με τα δεδομένα που έχουν
υπογραφεί σε σχέση με αυτήν, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί οποιαδήποτε
επακόλουθη τροποποίηση των εν λόγω δεδομένων.
49. Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή: ηλεκτρονική υπογραφή που πληροί τις ακόλουθες
απαιτήσεις: α) συνδέεται κατά τρόπο μοναδικό με τον υπογράφοντα, β) είναι ικανή να
ταυτοποιεί τον υπογράφοντα, γ) δημιουργείται με δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής
υπογραφής τα οποία ο υπογράφων μπορεί, με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης, να χρησιμοποιεί
υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και δ) συνδέεται με τα δεδομένα που έχουν υπογραφεί σε
σχέση με αυτή, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί οποιαδήποτε επακόλουθη
τροποποίηση των εν λόγω δεδομένων.
50. Σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος: η διαδικασία καθορισμού των
συστατικών μερών ενός πληροφοριακού συστήματος, ο καθορισμός της αρχιτεκτονικής και
της διασύνδεσης μεταξύ τους, ο καθορισμός της αρχιτεκτονικής των δεδομένων και ο
καθορισμός των διεπαφών με τον χρήστη και με άλλα συστήματα, με στόχο την εκτέλεση
συγκεκριμένων επιχειρησιακών λειτουργιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών του
συστήματος.
51. Ταυτοποίηση: διαδικασία εξακρίβωσης της ταυτότητας και των τυχόν ειδικών
χαρακτηριστικών φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, με τη χρήση
δεδομένων που συνδέονται κατά τρόπο μοναδικό με αυτό και με τις μεθόδους που ορίζονται
στα άρθρα 25 και 57.
52. Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή
άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
53. Υπηρεσία εμπιστοσύνης: ηλεκτρονική υπηρεσία, η οποία συνίσταται: α) στη δημιουργία,
εξακρίβωση και επικύρωση ηλεκτρονικών υπογραφών, ηλεκτρονικών σφραγίδων ή
ηλεκτρονικών χρονοσφραγίδων, ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης και
πιστοποιητικών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες αυτές, ή β) στη δημιουργία, εξακρίβωση
και επικύρωση πιστοποιητικών για επαλήθευση της ταυτότητας ιστοτόπων, ή γ) στη
διαφύλαξη ηλεκτρονικών υπογραφών, σφραγίδων ή πιστοποιητικών που σχετίζονται με τις
υπηρεσίες αυτές.
54. Υποστηρικτικές τεχνολογίες: ΤΠΕ, όπως υλικό υπολογιστή, λογισμικό, εφαρμογές,
εργαλεία ανάπτυξης και βοηθήματα, για άτομα με αναπηρία γενικά ή και εξειδικευμένα για
συγκεκριμένους τύπους αναπηρίας.
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55. Φορέας πάροχος διαδικτυακής υπηρεσίας (service provider): ο φορέας του δημόσιου
τομέα που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης των επιχειρησιακών δεδομένων, τα οποία
παρέχει σε άλλους φορείς μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών.
56. Φορέας καταναλωτής διαδικτυακής υπηρεσίας (service consumer): ο φορέας του
δημόσιου τομέα που καταναλώνει-αξιοποιεί τα επιχειρησιακά δεδομένα μέσω
διαδικτυακών υπηρεσιών που διατίθενται από άλλο φορέα πάροχο.
57. Φορείς του δημόσιου τομέα: οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν.
4270/2014, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και οι εκτός
αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005,
ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.
58. Χρήστες ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες που χρησιμοποιούν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Ως χρήστες ψηφιακών
δημοσίων υπηρεσιών νοούνται και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων δημόσιου τομέα
που τις χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.
59. Χρονοσήμανση: αλληλουχία χαρακτήρων ή στοιχεία που δηλώνουν με ασφάλεια την
ημερομηνία και ώρα που έχει λάβει χώρα μία πράξη ή ενέργεια.
60. Ψηφιακή δημόσια υπηρεσία: οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται από φορέα του
δημόσιου τομέα εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα και συνίσταται ιδίως στην παραγωγή,
διακίνηση και διαχείριση πληροφοριών, δεδομένων και ηλεκτρονικών εγγράφων και στην
πραγματοποίηση συναλλαγών.
61. Υπολογιστικό νέφος: ένα πρότυπο υπηρεσιών που επιτρέπει την πρόσβαση στο διαδίκτυο
σε μια επεκτάσιμη και ελαστική ομάδα κοινόχρηστων φυσικών ή εικονικών πόρων (όπως
διακομιστών, λειτουργικών συστημάτων, δικτύων, λογισμικού, εφαρμογών και εξοπλισμού
αποθήκευσης). H παροχή της υπηρεσίας γίνεται με βάση τις ανάγκες του χρήστη και η
διαχείριση των πόρων από τον πάροχο της υπηρεσίας γίνεται μόνο κατόπιν απαίτησης του
χρήστη. Το υπολογιστικό νέφος διακρίνεται σε δημόσιο, ιδιωτικό και υβριδικό. Δημόσιο
Υπολογιστικό νέφος ορίζεται ως ένα μοντέλο νέφους, όπου οι υπηρεσίες είναι δυνητικά
διαθέσιμες σε οποιονδήποτε πελάτη και οι πόροι της υπηρεσίας ελέγχονται από τον πάροχο
της υπηρεσίας. Ένα δημόσιο νέφος μπορεί να ανήκει, να το διαχειρίζεται και να λειτουργεί
από έναν επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό ή κυβερνητικό οργανισμό ή από έναν συνδυασμό των
παραπάνω. Η υπολογιστική υποδομή βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του παρόχου της
υπηρεσίας. Ιδιωτικό υπολογιστικό νέφος ορίζεται ως ένα μοντέλο νέφους όπου οι υπηρεσίες
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από έναν μόνο οργανισμό και οι πόροι ελέγχονται από τον
εν λόγω οργανισμό. Ένα ιδιωτικό νέφος μπορεί να ανήκει, να το διαχειρίζεται και να
λειτουργεί από τον ίδιο τον οργανισμό ή από τρίτο μέρος και μπορεί να υπάρχει στις
εγκαταστάσεις ή εκτός εγκαταστάσεων του οργανισμού. Ο οργανισμός που παρέχει
υπηρεσίες ιδιωτικού νέφους μπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση σε άλλα μέρη. Υβριδικό
υπολογιστικό νέφος ορίζεται ως ένα μοντέλο νέφους στο οποίο γίνεται χρήση τουλάχιστον
δύο διαφορετικών μοντέλων παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Οι δύο υπηρεσίες
παραμένουν μοναδικές, αλλά συνδέονται μεταξύ τους με την κατάλληλη τεχνολογία που
επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα, τη φορητότητα των δεδομένων και τη φορητότητα των
εφαρμογών. Ένα υβριδικό νέφος μπορεί να ανήκει, να διαχειρίζεται και να λειτουργεί από
τον ίδιο τον οργανισμό ή από τρίτο μέρος και μπορεί να βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του
οργανισμού ή εκτός των εγκαταστάσεών του.

320

Άρθρο 3
Γενικές αρχές ψηφιακής διακυβέρνησης
1. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών ψηφιακής διακυβέρνησης διέπεται από τις
ακόλουθες αρχές: α) την αρχή της νομιμότητας και ιδίως την τήρηση των διατάξεων για την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) την αρχή της διαφάνειας, γ) την αρχή της
ισότητας και ιδίως της προσβασιμότητας, δ) την αρχή της χρηστής διοίκησης και ιδίως της
αποδοτικότητας και της αρχής «μόνον άπαξ» μέσω της διαλειτουργικότητας, της ακρίβειας
και της πληρότητας των ψηφιακών υπηρεσιών, των διαδικασιών και των δεδομένων και ε)
την αρχή της ακεραιότητας, ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.
2. Η ψηφιακή διακυβέρνηση οφείλει να προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα όπως αυτά
προκύπτουν από το Σύνταγμα και την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, ιδίως ως προς
την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και να ενισχύει την ασφάλεια δικαίου.
3. Οι φορείς του δημόσιου τομέα σχεδιάζουν και παρέχουν τις δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες
και εφαρμογές, κατά τρόπο ώστε να ενισχύουν την ανάπτυξη των νησιωτικών και ορεινών
περιοχών, καθώς και τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου που κατοικούν ή ασκούν δραστηριότητες σε αυτές τις περιοχές να
επικοινωνούν και να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ.
4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα σχεδιάζουν τις υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης κατά
τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την
ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης και
να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και
ιδίως των ατόμων με αναπηρία. Η εφαρμογή υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης και η
διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών
γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ψηφιακής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες
και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά.
5. Οι φορείς που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν συστήματα ψηφιακής διακυβέρνησης
οφείλουν να μεριμνούν για την ασφάλεια και την πρόσβαση σε αυτά και να μεριμνούν για
την ασφάλεια των πληροφοριών, των δεδομένων και των ηλεκτρονικών εγγράφων που
παράγουν, καταχωρίζουν, τηρούν, διακινούν ή με οποιονδήποτε τρόπο διαχειρίζονται,
καθώς και για την ασφάλεια των ΤΠΕ και των υπηρεσιών που παρέχουν κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί σε αυτούς.
6. Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και επικοινωνούν
με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με σεβασμό στην προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και στην ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων. Υποχρεούνται κατά
τον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση, προμήθεια και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών
συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να διασφαλίζουν ότι εξ
ορισμού υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι
απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας.
7. Όπου ο παρών Κώδικας απαιτεί τη συγκατάθεση του προσώπου για την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η σχετική δήλωση μπορεί να δίδεται και με χρήση ΤΠΕ.
Ο φορέας του δημόσιου τομέα που είναι υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι η
δήλωση, η οποία καταγράφεται με ασφαλή τρόπο, είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη και
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μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Αν τα φυσικά πρόσωπα
επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν και
έχουν γνωστοποιήσει σε φορείς του δημόσιου τομέα για μελλοντικές ηλεκτρονικές
συναλλαγές τους με τους φορείς αυτούς, παρέχουν προς τούτο τη ρητή συγκατάθεσή τους
μετά από ενημέρωση για τις ενδεχόμενες μελλοντικές χρήσεις και τους σκοπούς που
επιδιώκονται, τους αποδέκτες, καθώς και τα δικαιώματά τους.
Άρθρο 4
Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των φορέων του δημόσιου τομέα
1. Η πρόσβαση στα έγγραφα, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), αφορά
και στα ηλεκτρονικά έγγραφα, μπορεί δε να ασκηθεί και με χρήση ΤΠΕ κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα.
2. Όταν ασκείται το κατά άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δικαίωμα πρόσβασης
σε έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά από φορέα του δημόσιου τομέα, η μελέτη του
εγγράφου ή η χορήγηση αντιγράφου μπορεί να γίνει και με χρήση ΤΠΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 5
Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού
1. Η εθνική ψηφιακή στρατηγική αποτυπώνεται, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία έχει τετραετή ορίζοντα και
επικαιροποιείται ετησίως, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Η ετήσια επικαιροποίηση της Βίβλου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενοποιημένου
Προγράμματος Κυβερνητικής Πολιτικής του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και είναι δεσμευτική για
όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, τους οποίους αφορά.
2. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού καθορίζει τις βασικές αρχές, το πλαίσιο και τις
κατευθύνσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και τις ειδικότερες αρχές
που διέπουν κάθε οριζόντια ή τομεακή πρωτοβουλία προς τον σκοπό αυτό και ενσωματώνει
την καταγραφή όλων των σχετικών διαδικασιών και δράσεων που υλοποιούν τον ψηφιακό
μετασχηματισμό.
3. Η παρακολούθηση και ο απολογισμός της υλοποίησης της Βίβλου γίνονται σε ετήσια βάση
σύμφωνα με τα άρθρα 53 έως 56 του ν. 4622/2019, καθώς και με τις ειδικότερες διατάξεις
του παρόντος.
4. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Βίβλου και των ειδικότερων αρμοδιοτήτων του, ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις, συμφωνίες και
μνημόνια συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και γενικότερα με τους φορείς
του δημοσίου τομέα και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και με ευρωπαϊκούς και
διεθνείς φορείς.
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Άρθρο 6
Εναρμόνιση των έργων ΤΠΕ με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
1. Όλα τα έργα ΤΠΕ, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, οφείλουν να εναρμονίζονται με τη
Βίβλο ως προς τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της. Για τα έργα ΤΠΕ ανεξαρτήτως πηγής
χρηματοδότησης η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: α) παρέχει βεβαίωση συνάφειας με
την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία υποβολής της πρότασης έργου, β) προεγκρίνει τα τεχνικά δελτία έργων εντός
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τεχνικού δελτίου. Για
προτάσεις ομοειδών έργων που δύνανται να ενταχθούν σε προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης προς πολλαπλούς δικαιούχους, η βεβαίωση συνάφειας με τη Βιβλο
Ψηφιακού Μετασχηματισμού παρέχεται επί του σχεδίου της πρόσκλησης ενώ η προέγκριση
των τεχνικών δελτίων παρέχεται ως προς το φυσικό αντικείμενο του σχεδίου της πρόσκλησης
με αναφορά σε περιοριστικούς κανόνες για τα προς ένταξη έργα. Μετά από την άπρακτη
παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών, τεκμαίρεται ότι έγινε δεκτή η πρόταση έργου.
2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις δράσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4635/2019, καθώς
και στα έργα και δράσεις των φορέων που διαχειρίζονται τα κυβερνητικά νέφη του άρθρου
87.
Άρθρο 7
Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού
1. Συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού (εφεξής Συντονιστική
Επιτροπή), η οποία έχει ως αποστολή της τον συντονισμό της εφαρμογής της Βίβλου
Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών
παρεμβάσεων της στο σύνολο του δημόσιου τομέα, διατυπώνοντας παράλληλα προτάσεις
προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επικαιροποίησή της.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή διακρίνεται σε Ολομέλεια και Τμήματα. Στην Ολομέλεια, η οποία
αποτελείται από όλους τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Κυβέρνησης, προεδρεύει
ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με απόφαση του οποίου ορίζεται ο αναπληρωτής
του. Τα Τμήματα καθορίζονται ανά τομείς πολιτικής με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και αποτελούνται κατά περίπτωση από Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς,
Υπεύθυνους Ψηφιακών Δράσεων του άρθρου 8, επικεφαλής φορέων και οργανισμών του
δημόσιου τομέα και εμπειρογνώμονες-ιδιώτες, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Με την απόφαση
συγκρότησης των Τμημάτων καθορίζεται και ο πρόεδρος αυτών.
3. Η Ολομέλεια συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του
τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο. Τα Τμήματα συγκαλούνται από τον Πρόεδρο της
Ολομέλειας ή τον αναπληρωτή του όποτε κριθεί απαραίτητο.
4. Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση πλην των
ιδιωτών-εμπειρογνωμόνων, στους οποίους καταβάλλεται η αμοιβή που προβλέπεται στο
άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
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Άρθρο 8
Εκτελεστικό Δίκτυο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
1. Συγκροτείται Εκτελεστικό Δίκτυο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (εφεξής Δίκτυο) ως
εκτελεστικός βραχίονας της Συντονιστικής Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Το
Δίκτυο αποτελείται από τους Υπεύθυνους Ψηφιακών Δράσεων των φορέων του δημόσιου
τομέα που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίοι είναι οι ιεραρχικά
ανώτεροι προϊστάμενοι της αρμόδιας για ΤΠΕ υπηρεσίας, η οποία έχει την ευθύνη για τα
αντικείμενα της πληροφορικής, των επικοινωνιών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
2. Ο κάθε Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων
οργανωτικών μέτρων για την τήρηση των αρχών και των υποχρεώσεων που περιγράφονται
στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και για τον συντονισμό της υλοποίησης των
σχετικών έργων, υπηρεσιών και δράσεων στον φορέα. Ταυτόχρονα, αποτελεί το σημείο
επαφής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη και τον συντονισμό
δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.
3. Ο κάθε Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων, υπηρεσιών
και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του φορέα του, μεριμνά για την επιτυχή, έγκαιρη
και απρόσκοπτη παράδοσή τους, σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό και έχει την
ευθύνη για τη διαρκή επικαιροποίηση των πληροφοριών που αποτυπώνουν την εξέλιξη των
έργων, υπηρεσιών και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του φορέα του σε κεντρικό
πληροφοριακό σύστημα που τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης,
υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης και αποτυπώνει πιθανούς κινδύνους και εμπόδια σχετικά
με την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων, καθώς και στοιχεία σχετικά με την επίτευξη των
στόχων και των βασικών δεικτών επίδοσης που έχουν τεθεί για κάθε δράση.
4. Ως Κεντρικός Συντονιστής του Δικτύου, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ένας εκ των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ο οποίος μεριμνά για τη συνεχή, ορθή και πλήρη ενημέρωση του κεντρικού
πληροφοριακού συστήματος που αποτυπώνει την εξέλιξη των δράσεων του ψηφιακού
μετασχηματισμού.
Άρθρο 9
Υπηρεσίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία
1. Σε κάθε Υπουργείο ορίζεται, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, Υπηρεσία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, η οποία δύναται να έχει οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο και η οποία έχει
ως αποστολή τον συντονισμό όλων των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του
Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων. Αν στο Υπουργείο υπάρχουν πάνω
από μια υπηρεσίες με αρμοδιότητες σχετικές με ΤΠΕ και την ψηφιακή διακυβέρνηση, ο
αρμόδιος Υπουργός ορίζει με απόφασή του μία εξ αυτών ως Υπηρεσία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ο
υπεύθυνος ψηφιακών δράσεων του άρθρου 8.
2. Στην Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπάγονται όλες οι αρμοδιότητες που σχετίζονται
με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και γενικότερα τον συντονισμό της υλοποίησης δράσεων
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ψηφιακής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, οι οργανικές μονάδες που υπάγονται στην Υπηρεσία
Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχουν τεχνική υποστήριξη για την κάλυψη των
μηχανογραφικών αναγκών του Υπουργείου και την οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση
των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών του Υπουργείου και μεριμνούν ιδίως για την
ορθολογική αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, την ψηφιοποίηση των
διοικητικών διαδικασιών, τη βελτίωση των σχέσεων κράτους - πολίτη, την υποστήριξη προς
όλες τις υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς για την
υλοποίηση της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος και την υλοποίηση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών
(ν. 3882/2010, Α΄ 166), τον σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ, καθώς και για
κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ανάπτυξη της πληροφορικής και των επικοινωνιών στον
δημόσιο τομέα.
3. Στις υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων που
προβλέπονται από τους οικείους Οργανισμούς των Υπουργείων.
4. Στα Υπουργεία στα οποία υπάγονται οι Ένοπλες Δυνάμεις ή τα σώματα ασφαλείας, η
διάρθρωση και οργανωτική δομή των Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται με
κοινή απόφαση, των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και των οικείων
Υπουργών.
5. Με μέριμνα του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, σε κάθε εποπτευόμενο φορέα που παρέχει
υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, συστήνεται ενιαία διοικητική μονάδα Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Στη διοικητική μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπάγονται όλες οι
υφιστάμενες οργανικές μονάδες του φορέα με αρμοδιότητες σχετικές με τις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την απλούστευση των διαδικασιών και γενικότερα την
υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις αρχές, το πλαίσιο και τις
κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Σε περίπτωση που οι ως άνω
μονάδες υφίστανται στους φορείς ως Γενικές Διευθύνσεις, αυτές εξακολουθούν να
λειτουργούν στο επίπεδο αυτό, ενσωματώνοντας τυχόν αρμοδιότητες των προηγούμενων
εδαφίων που δεν έχουν.
Άρθρο 10
Ετήσιος διαγωνισμός και απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης
1. Καθιερώνονται ετήσια βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης για φορείς του δημόσιου τομέα
ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει,
συλλογικά ή μεμονωμένα, την ανάπτυξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και πρωτοπόρων
διαδικασιών ψηφιοποίησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, ψηφιακής
προσβασιμότητας, ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας,
ψηφιακής βελτίωσης της απόδοσης του δημόσιου τομέα ή ενίσχυσης της δημόσιας
λογοδοσίας και διαφάνειας, βελτίωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της
επιχειρηματικότητας ή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και εν γένει δράσεις που
υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.
2. Τα βραβεία απονέμονται σε ετήσιο Διαγωνισμό Ψηφιακής Διακυβέρνησης που λαμβάνει
χώρα το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς. Σκοπός του διαγωνισμού
είναι η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και της δημόσιας διοίκησης
μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εξυπηρέτηση των φυσικών ή
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νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, αλλά και για την καλύτερη οργάνωση του
δημόσιου τομέα. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά και νομικά πρόσωπα
της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε ειδική
πλατφόρμα που δημιουργείται και φιλοξενείται για τον σκοπό αυτόν στο κυβερνητικό νέφος
(G-cloud). Αρμόδια για την επιχειρησιακή λειτουργία της πλατφόρμας είναι η Γενική
Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Οι προτάσεις
αξιολογούνται και τα βραβεία απονέμονται από την επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 107.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Άρθρο 11
Προσωπικός Αριθμός
1. Καθιερώνεται προσωπικός αριθμός (Π.Α.) ως αριθμός υποχρεωτικής επαλήθευσης της
ταυτότητας των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημόσιου
τομέα. Ο Π.Α. αποτελείται από δώδεκα (12) αλφαριθμητικά στοιχεία, εκ των οποίων
τουλάχιστον τα εννέα (9) είναι αριθμητικά, και χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο. Ο Π.Α.
δεν μεταβάλλεται και απενεργοποιείται με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού
προσώπου.
2. Ο Π.Α. χορηγείται υποχρεωτικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
3. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) είναι
αποκλειστικά αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης ταυτότητας των φυσικών
προσώπων προς τους φορείς του δημόσιου τομέα και για την αντιστοίχιση των Π.Α. με τους
αναγνωριστικούς αριθμούς των μητρώων (ειδικούς τομεακούς αριθμούς) των φορέων του
δημόσιου τομέα, ιδίως Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α., με σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητας των
φυσικών προσώπων και την επίτευξη διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων
των αρμόδιων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, υπό τους όρους προστασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία.
4. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για τους σκοπούς της επαλήθευσης της
ταυτότητας των φυσικών προσώπων και τηρεί το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού. Το Μητρώο
Προσωπικού Αριθμού περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για την
επαλήθευση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου, ήτοι όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο,
μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Α.Μ.Κ.Α.,
Α.Φ.Μ.. Η τήρηση των δεδομένων του Μητρώου Π.Α. λαμβάνει χώρα, ακόμα και ύστερα από
την απενεργοποίηση του ΠΑ για τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1, στο πλαίσιο
εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση της
ειδικής δημόσιας εξουσίας τήρησης του Μητρώου Π.Α., που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο
Επεξεργασίας και υπό τους όρους που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία.
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5. Ο Π.Α. χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τη διαδικασία και το
χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ.
6 του άρθρου 107. Με την διαδικασία αυτή χορηγείται ο Π.Α. και σε όσα φυσικά πρόσωπα
έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. ή/και Α.Μ.Κ.Α..
6. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται τον Π.Α., μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με μόνο και αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της
ταυτότητας των φυσικών προσώπων για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς φυσικά και
νομικά πρόσωπα, την εν γένει διεκπεραίωση των υποθέσεων των φυσικών προσώπων και
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χωρίς να τον συλλέγουν και αποθηκεύουν στα
πληροφοριακά συστήματα ή στα συστήματα αρχειοθέτησης και τηρώντας τα απαραίτητα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 6 του άρθρου
107.
7. Ο Π.Α. δεν τηρείται από τους επιμέρους φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι αποδίδουν
στα φυσικά πρόσωπα αναγνωριστικό αριθμό εσωτερικού τους μητρώου, για την επίτευξη της
λειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων τους και των ειδικών ανεξάρτητων
μητρώων τους. Όταν σύμφωνα με τη νομοθεσία απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία του
Α.Φ.Μ., ιδίως για φορολογικούς ή τελωνειακούς σκοπούς ή για σκοπούς είσπραξης
δημοσίων εσόδων χρησιμοποιούνται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο τα
τελευταία εννέα (9) αριθμητικά στοιχεία του Π.Α..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Άρθρο 12
Πεδίο εφαρμογής διατάξεων ηλεκτρονικών εγγράφων
1. Οι διατάξεις του παρόντος καθορίζουν τις διαδικασίες έκδοσης, διακίνησης,
πρωτοκόλλησης και αρχειοθέτησης, καθώς και το κύρος και την αποδεικτική ισχύ των
ηλεκτρονικών εγγράφων και των εκτυπώσεών τους.
2. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, εκδίδονται, διακινούνται και γίνονται
αποδεκτά σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 18, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.
Άρθρο 13
Έκδοση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Εγγράφων
1. Όλες οι διαδικασίες για τη διαχείριση δημοσίων εγγράφων από τους φορείς του δημόσιου
τομέα, όπως η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση υπογραφής, η έκδοση, η χρέωση
προς ενέργεια εισερχομένων εγγράφων, η εσωτερική και η εξωτερική διακίνηση, η
πρωτοκόλληση, καθώς και η αρχειοθέτησή τους πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω
ΤΠΕ.
2. Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα παράγονται είτε πλήρως αυτοματοποιημένα μέσω
ειδικού πληροφοριακού συστήματος που συνθέτει κατάλληλα στοιχεία δεδομένων, είτε
μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής γραφείου, είτε μέσω ψηφιοποίησης έντυπου εγγράφου. Τα
ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα εκδίδονται σε μία από τις ακόλουθες μορφές: α) ως
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πρωτότυπα ηλεκτρονικά έγγραφα της παρ. 3, β) ως ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα της παρ.
4, γ) ως ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα της παρ. 5.
3. Τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα φέρουν: α) εγκεκριμένη ηλεκτρονική
χρονοσφραγίδα και β) είτε την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του φορέα είτε την
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του αρμόδιου οργάνου.
4. Τα ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα φέρουν υποχρεωτικά: α) εγκεκριμένη ηλεκτρονική
χρονοσφραγίδα, β) είτε την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του φορέα είτε την
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του αρμόδιου για την έκδοση του αντιγράφου οργάνου,
γ) την ένδειξη «ακριβές αντίγραφο» και δ) τα στοιχεία του οργάνου που υπέγραψε το
έγγραφο ως τελικώς υπογράφων.
5. Τα ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα εκδίδονται από τους φορείς του δημόσιου
τομέα μέσω ψηφιοποίησης ή αναπαραγωγής με χρήση ΤΠΕ έντυπων δημόσιων ή ιδιωτικών
εγγράφων που κατέχουν στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Τα
ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα φέρουν: α) εγκεκριμένη ηλεκτρονική
χρονοσφραγίδα β) είτε την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του φορέα είτε την
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του οργάνου που κάνει την ψηφιοποίηση ή
αναπαραγωγή με χρήση ΤΠΕ σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και γ) βεβαίωση ταύτισής
τους με το έντυπο έγγραφο. Σε περίπτωση καταστροφής έντυπων εγγράφων μετά από την
έκδοση των αντίστοιχων ψηφιοποιημένων ηλεκτρονικών αντιγράφων, στο πρωτόκολλο
καταστροφής μνημονεύονται τα ειδικότερα στοιχεία που αναφέρονται στην παραγωγή και
αρχειοθέτηση του ψηφιοποιημένου ηλεκτρονικού αντιγράφου.
6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης,
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις κάθε είδους μπορούν να εκδίδονται με χρήση είτε προηγμένης
ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής είτε προηγμένης ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής
σφραγίδας.
Άρθρο 14
Κύρος και αποδεικτική ισχύς των ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων
1. Τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα της παρ. 3 και τα πιστοποιητικά και οι
βεβαιώσεις της παρ. 6 του άρθρου 13 έχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα
δημόσια έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών, από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κατά την ηλεκτρονική διακίνησή τους.
2. Τα ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα της παρ. 4 του άρθρου 13 έχουν ισχύ ακριβούς
αντιγράφου και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από
τα δικαστήρια όλων των βαθμών, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κατά
την ηλεκτρονική διακίνησή τους.
3. Τα ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα της παρ. 5 του άρθρου 13 έχουν ισχύ ακριβούς
αντιγράφου και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από
τα δικαστήρια όλων των βαθμών, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κατά
την ηλεκτρονική διακίνησή τους.
4. Εκτύπωση πρωτότυπου ηλεκτρονικού δημοσίου εγγράφου ή ηλεκτρονικού ακριβούς
αντιγράφου ή ψηφιοποιημένου ηλεκτρονικού αντιγράφου γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή με
ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων
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των βαθμών, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, εφόσον είναι
δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην
περίπτωση που το πρωτότυπο ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο ή το ηλεκτρονικό ακριβές
αντίγραφο ή το ψηφιοποιημένο ηλεκτρονικό αντίγραφο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό
αριθμό επαλήθευσης και εφόσον παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω
πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να
επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτείται η
επικύρωση της εκτύπωσης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) ή δικηγόρο.
Άρθρο 15
Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα
1. Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής
σφραγίδας, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα και από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατά την ηλεκτρονική διακίνησή τους.
2. Εκτύπωση των ηλεκτρονικών εγγράφων της παρ. 1 γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από
τους φορείς του δημόσιου τομέα και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες,
εφόσον φέρει επικύρωση από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο, η οποία
γίνεται μέσω της διαπίστωσης της ταύτισης του περιεχομένου του εκτυπωμένου εγγράφου
με το ηλεκτρονικό ιδιωτικό έγγραφο.
Άρθρο 16
Δικονομικές ρυθμίσεις για τα ηλεκτρονικά έγγραφα
1. Ηλεκτρονικό έγγραφο που φέρει απλή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη
ηλεκτρονική σφραγίδα του εκδότη του αποτελεί μηχανική απεικόνιση, κατά την έννοια του
άρθρου 444 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην περίπτωση του άρθρου 160 του Αστικού
Κώδικα απαιτείται εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική
σφραγίδα.
2. Ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα με απλή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή εκτιμώνται
ελεύθερα ως νόμιμα αποδεικτικά μέσα κατά τις ισχύουσες δικονομικές διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΝΔΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 17
Ηλεκτρονική διακίνηση δημοσίων εγγράφων εντός του ίδιου φορέα
1. Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που εκδίδονται και διακινούνται εντός κάθε φορέα του
δημοσίου τομέα σε κλειστά πληροφοριακά συστήματα, όπως τα εσωτερικά συστήματα
ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.), φέρουν α) προηγμένη ή εγκεκριμένη
ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα και β) είτε την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα
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του φορέα είτε την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του αρμόδιου
οργάνου.
2. Η χρήση των εσωτερικών συστημάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων προϋποθέτει
την αυθεντικοποίηση κάθε χρήστη.
Άρθρο 18
Ηλεκτρονική διακίνηση δημοσίων εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων
1. Η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση δημοσίων εγγράφων μεταξύ
φορέων του δημόσιου τομέα πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση ΤΠΕ, με την
επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία κρατικών ή άλλων απορρήτων και την
απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων.
2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα διακινούν ή ανταλλάσσουν με χρήση ΤΠΕ έγγραφα και
δεδομένα στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, υπό την προϋπόθεση ότι
τηρούνται οι όροι ασφαλείας στο επίπεδο που κάθε φορά επιβάλλεται από τη φύση των
διακινούμενων εγγράφων και εξασφαλίζεται η αυθεντικοποίηση των δημοσίων λειτουργών
και υπαλλήλων. Οι όροι ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για τη διακίνηση εγγράφων
μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα διακινούνται μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα
σε μία από τις μορφές των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 13.
4. Στην περίπτωση των φορέων του δημοσίου τομέα, πλην των δημοσίων επιχειρήσεων και
οργανισμών του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, η διακίνηση κάθε εγγράφου μεταξύ των
ανωτέρω φορέων, καθώς και η διακίνηση εγγράφων με φορείς άλλων χωρών
πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
(Κ.Σ.Η.Δ.Ε.), το οποίο αναπτύσσεται και λειτουργεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Το Κ.Σ.Η.Δ.Ε. παρέχεται ως υπηρεσία σε όλους τους ως άνω φορείς και αξιοποιεί, για τη
λειτουργία του, το Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ν. 4440/2016. Κάθε φορέας
του πρώτου εδαφίου μεριμνά για τη διασύνδεση της υφιστάμενης υποδομής ηλεκτρονικής
διαχείρισης εγγράφων ή του εσωτερικού του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης
εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) με το Κ.Σ.Η.Δ.Ε., καθώς και για την απόκτηση εγκεκριμένων
ηλεκτρονικών υπογραφών και εγκεκριμένων ηλεκτρονικών σφραγίδων για το σύνολο των
στελεχών του, από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) ή από άλλο
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Όσοι φορείς διαθέτουν Σ.Η.Δ.Ε. συνεχίζουν
την αυτοτελή λειτουργία του μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσής του με το Κ.Σ.Η.Δ.Ε.. Η
έναρξη διασύνδεσης του Σ.Η.Δ.Ε. κάθε φορέα με το Κ.Σ.Η.Δ.Ε. διαπιστώνεται με απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί
να υπερβεί την 31 Δεκεμβρίου 2020. Μέχρι την έκδοση των πράξεων του προηγούμενου
εδαφίου, η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των ως άνω φορέων γίνεται με τη χρήση κάθε ΤΠΕ,
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
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Άρθρο 19
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
1. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα τηρεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, στο οποίο
καταχωρίζονται πράξεις, όπως η έκδοση, παραλαβή, κοινοποίηση, διαβίβαση εγγράφων, τα
οποία είτε εκδίδονται από αυτόν είτε βρίσκονται ή περιέρχονται στην κατοχή του στο πλαίσιο
της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
2. Η καταχώριση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο που τηρείται από τον φορέα του δημόσιου
τομέα πραγματοποιείται, ανεξάρτητα από το εάν η παραγωγή, έκδοση ή διακίνηση
εγγράφων πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό ή μη τρόπο και ανεξάρτητα από το εάν η
διοικητική πράξη ή ενέργεια διεκπεραιώνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με ηλεκτρονικό τρόπο.
3. Τα συστήματα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εκδίδουν ηλεκτρονικό αποδεικτικό
καταχώρισης που περιλαμβάνει στοιχεία ταυτοποίησης του εγγράφου, όπως εκδότης, θέμα,
ημερομηνία και ώρα καταχώρισης, καθώς και τον μοναδικό αριθμό ηλεκτρονικού
πρωτοκόλλου. Ως χρόνος καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο λογίζεται η ημερομηνία
και ώρα που αναγράφεται στο αποδεικτικό καταχώρισης.
4. Η βεβαίωση καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο γνωστοποιείται στο
συναλλασσόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με χρήση ΤΠΕ, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 29, εκτός εάν αυτό έχει αιτηθεί ή επιλέξει διαφορετικά κατά την
αρχική επικοινωνία. Με την προϋπόθεση της αυθεντικοποίησης, τα συναλλασσόμενα με τον
φορέα του δημόσιου τομέα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μπορούν να
ενημερώνονται με χρήση ΤΠΕ αναφορικά με τη διακίνηση των εγγράφων που έχουν
πρωτοκολληθεί και εν γένει για την πορεία της υπόθεσης που τα αφορά.
Άρθρο 20
Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
1. Η δημιουργία ή επικύρωση επιμέρους αρχείου της εκάστοτε διαδικασίας ή υπόθεσης
πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ένδειξης από το κάθε φορά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο όργανο του φορέα δημόσιου τομέα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της
διαδικασίας.
2. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα τηρεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά αρχεία των
ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία εκδίδει, κατέχει ή διακινεί και σχετίζονται με την άσκηση
των αρμοδιοτήτων του ή το πεδίο των δραστηριοτήτων του.
3. Οι διαδικασίες και τα μέσα καταχώρισης, τήρησης και εν γένει της επεξεργασίας των
ηλεκτρονικών εγγράφων στα ηλεκτρονικά αρχεία πρέπει να πληρούν τους όρους και
προϋποθέσεις ασφαλείας και να εγγυώνται ιδίως την ακεραιότητα, αυθεντικότητα,
εμπιστευτικότητα, προσβασιμότητα, αναγνωσιμότητα και ποιότητα των εγγράφων, καθώς
και των δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.
4. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για την αρχειοθέτηση εγγράφων των Ενόπλων
Δυνάμεων, τα έντυπα έγγραφα διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά από
την ψηφιοποίησή τους. Με την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
καταστρέφονται.
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Άρθρο 21
Στατιστική επεξεργασία δεδομένων
1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται και εξάγουν στατιστικά στοιχεία που
προκύπτουν από τις ολοκληρωμένες διοικητικές διαδικασίες ή από την έκδοση δημοσίων
εγγράφων με χρήση ΤΠΕ. Τα στατιστικά στοιχεία τηρούνται ηλεκτρονικά από τους φορείς του
δημόσιου τομέα, με σκοπό την εξαγωγή αναφορών και στοιχείων σχετικά με τη
διεκπεραίωση δημοσίων εγγράφων και συναλλαγών, όπως ιδίως ο χρόνος και το κόστος
διεκπεραίωσης της διαδικασίας.
2. Τα στατιστικά στοιχεία που εξάγονται από την επεξεργασία, σύμφωνα με την παρ. 1,
δημοσιεύονται περιοδικά στον ιστότοπο του φορέα του δημόσιου τομέα. Το πρώτο εδάφιο
δεν εφαρμόζεται στα διαβαθμισμένα στατιστικά στοιχεία.
3. Αν στα δεδομένα που θα υποστούν στατιστική επεξεργασία περιλαμβάνονται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία λαμβάνει χώρα αφού αυτά καταστούν ανώνυμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 22
Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
1. Η παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και ιδίως η διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων,
δημόσιων ή ιδιωτικών, μεταξύ αφενός των φορέων του δημόσιου τομέα και αφετέρου των
φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και σύμφωνα με τους κανόνες που
ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Για την παροχή των ψηφιακών δημοσίων
υπηρεσιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης απαιτείται η έγκριση της ΕΥΠ.
2. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα υποχρεούται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε η παροχή των ψηφιακών
δημόσιων υπηρεσιών του να διενεργείται αποκλειστικά μέσα από την ΕΨΠ και σύμφωνα με
τους κανόνες που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για την παραγωγική λειτουργία, καθώς
και τον τεχνικό σχεδιασμό της ΕΨΠ. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι
αρμόδια για την επιχειρησιακή λειτουργία της ΕΨΠ.
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Άρθρο 23
Κανόνες για την παροχή νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και την τροποποίηση
ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν, κατά τον σχεδιασμό νέων ψηφιακών δημόσιων
υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση πριν από την παροχή αυτών, καθώς και κατά την
τροποποίηση ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, να υποβάλουν προς αξιολόγηση και έγκριση
στην Υπηρεσία Συντονισμού ΕΨΠ της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
σχετική αίτηση για την παροχή νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών ή την τροποποίηση
ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Η αίτηση αποσκοπεί στην αξιολόγηση εκ μέρους του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της τήρησης των κανόνων της προσβασιμότητας, των
απαραίτητων τεχνικών μέτρων, της ενιαίας εικόνας και ταυτότητας της Δημόσιας Διοίκησης,
καθώς και ευρύτερα της τήρησης των κανόνων για την ΕΨΠ.
2. Η απόφαση έγκρισης της Υπηρεσίας Συντονισμού ΕΨΠ εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από
την παραλαβή της αίτησης, άλλως εντός της ίδιας προθεσμίας η αίτηση αποστέλλεται από
την ανωτέρω Υπηρεσία στους αιτούμενους φορείς για συμπλήρωση ή διόρθωση και για
επανυποβολή. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας χωρίς καμία
ενέργεια εκ μέρους της Υπηρεσίας Συντονισμού ΕΨΠ, η πρόταση της δημιουργίας νέας
ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας ή η πρόταση τροποποίησης ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας
θεωρείται εγκεκριμένη.
Άρθρο 24
Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης
1. Ο χρήστης της ΕΨΠ αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από αυτήν,
αφού προηγουμένως προβεί σε αυθεντικοποίηση. Η αυθεντικοποίηση γίνεται μετά από
επιλογή του χρήστη με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
β) Με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (ebanking) των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως ορίζονται στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Ιουνίου 2013 (ΕΕ L 176), περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, όπως
ορίζονται στο στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισμού, όταν τα
υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) σε τρίτη χώρα,
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού
χρήματος και των ιδρυμάτων πληρωμών όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4537/2018 (Α΄
84).
γ) Με τη χρήση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής.
2. Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ L 119) και
του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας ως προς την πρόσβαση, την επεξεργασία και τη διατήρηση των δεδομένων

333

προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης με σκοπό
την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσω της ΕΨΠ.
3. Το πρόσωπο, στο οποίο αποδίδονται διαπιστευτήρια, οφείλει να λαμβάνει όλα τα
προσήκοντα μέτρα για την εμπιστευτικότητα των διαπιστευτηρίων και την ασφαλή φύλαξη
των μέσων που τυχόν έχουν διατεθεί για την αποθήκευση και χρησιμοποίηση των
διαπιστευτηρίων. Οφείλει να ειδοποιεί αμελλητί εγγράφως ή ηλεκτρονικά την αρμόδια
υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για οποιαδήποτε παραβίαση της εμπιστευτικότητας ή ηλεκτρονική
επικοινωνία ή συναλλαγή που έλαβε χώρα χωρίς τη γνώση και έγκρισή του.
Άρθρο 25
Ταυτοποίηση για την έκδοση διαπιστευτηρίων
1. Για την έκδοση διαπιστευτηρίων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 24, η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την
ταυτοποίηση και την αυθεντικοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών
οντοτήτων για σκοπούς παροχής και χρήσης των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Η
ταυτοποίηση φυσικών προσώπων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση
διαπιστευτηρίων, με σκοπό την αυθεντικοποίησή τους.
2. Η ταυτοποίηση διενεργείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ.
1178/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες TaxisNet» (Β΄ 1916).
β) Με φυσική παρουσία του φυσικού προσώπου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
γ) Με τη χρήση εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που παρέχει διασφάλιση ισοδύναμη με τη
φυσική παρουσία. Η ταυτοποίηση αυτή μπορεί να διενεργείται μέσω του Εθνικού Μητρώου
Επικοινωνίας Πολιτών του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133).
Άρθρο 26
Θυρίδες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
1. Στην ΕΨΠ τηρούνται θυρίδες χρηστών και θυρίδες φορέων. Για την πρόσβαση στη θυρίδα
απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση.
2. Στις θυρίδες των χρηστών τηρούνται τα έγγραφα που εκδίδουν τα φυσικά πρόσωπα μέσα
από την ΕΨΠ, καθώς και τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τους φορείς του δημόσιου
τομέα κατόπιν αίτησης των φυσικών προσώπων. Οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να
αποστέλλουν δημόσια έγγραφα στη θυρίδα του χρήστη μετά από αίτησή του. Η αποστολή
του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση επίδοσης με τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του
άρθρου 29. Τα έγγραφα του πρώτου εδαφίου αποθηκεύονται προσωρινά στις θυρίδες των
χρηστών για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και μετά από επιλογή των χρηστών
μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένα στις θυρίδες τους για χρονικό διάστημα έως πέντε
(5) ετών.
3. Κάθε φορέας που επιθυμεί τη δημιουργία θυρίδας στην ΕΨΠ υποβάλλει αίτημα στην
Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Στις θυρίδες των φορέων τηρούνται τα
έγγραφα που απευθύνονται σε αυτούς και αποστέλλονται μέσω της ΕΨΠ. Υπεύθυνος
επεξεργασίας των δεδομένων που τηρούνται στη θυρίδα κάθε φορέα ορίζεται ο ίδιος ο
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φορέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος ιδίως για τον ορισμό των εσωτερικών όρων χρήσης της
θυρίδας του και των εξουσιοδοτημένων χρηστών αυτής, καθώς και για τον χρόνο τήρησης
και τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των δεδομένων.
Άρθρο 27
Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος
νομικού προσώπου (χρήστης) δύναται να εκδίδει έγγραφα μέσω της ΕΨΠ. Στην έννοια του
χρήστη περιλαμβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως δικαστικοί
συμπαραστάτες.
2. Για την έκδοση εγγράφων μέσω της ΕΨΠ απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του
χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24.
3. Τα έγγραφα της παρ. 1 φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και
προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:
α) Ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική
σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.
β) Ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς
περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου.
4. Η επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον λήπτη γίνεται μέσω της
υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση του μοναδικού
αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης.
Άρθρο 28
Αιτήσεις φυσικών προσώπων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
1. Τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 27 μπορούν να αιτούνται την έκδοση δημοσίων
εγγράφων από τους φορείς του δημόσιου τομέα μέσω της ΕΨΠ.
2. Για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του
χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24.
3. Ο φορέας του δημόσιου τομέα, στον οποίο απευθύνεται η αίτηση, οφείλει να ενημερώνει
τον ενδιαφερόμενο με τον πλέον πρόσφορο τρόπο για τη δυνατότητα διορθωτικής ή
συμπληρωματικής υποβολής αίτησης και τις έννομες συνέπειες της διορθωτικής ή
συμπληρωματικής υποβολής.
4. Τα δικαιολογητικά, δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, που απαιτούνται:
α) είτε αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τον φορέα του δημόσιου τομέα, εφόσον τα
έγγραφα αυτά τηρούνται ήδη σε ηλεκτρονικό αρχείο ή με οποιονδήποτε τρόπο σε φορέα του
δημόσιου τομέα. Ο φορέας που διαθέτει τα έγγραφα αυτά επιβεβαιώνει την ακρίβεια και
την ισχύ τους. Για τον σκοπό αυτόν τεκμαίρεται ότι παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση από
τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή της αίτησής του,
β) είτε αναζητούνται από τον φορέα του δημόσιου τομέα κατόπιν αίτησης του
ενδιαφερόμενου, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των
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αναγραφόμενων ή βεβαιούμενων στοιχείων σε αυτά, εφόσον τα έγγραφα αυτά τηρούνται
ήδη σε ηλεκτρονικό αρχείο ή με οποιονδήποτε τρόπο σε φορέα του δημόσιου τομέα,
γ) είτε υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο με επισύναψη στην αίτηση μέσω της ΕΨΠ.
Άρθρο 29
Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή νομικών
προσώπων ή νομικών οντοτήτων
1. Η διακίνηση δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων μεταξύ αφενός των φορέων του δημόσιου
τομέα και αφετέρου των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων,
πραγματοποιείται με χρήση ΤΠΕ, ιδίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της
εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης του άρθρου 51 ή μέσω των
θυρίδων που τηρούνται στην ΕΨΠ.
2. Οι υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα
ηλεκτρονικά έγγραφα των άρθρων 13 και 15, καθώς και τα έγγραφα που εκδίδονται ή
διακινούνται μέσω της ΕΨΠ. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτά έντυπα έγγραφα ή εκτυπώσεις
ηλεκτρονικών εγγράφων ή των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της ΕΨΠ όταν:
α) είτε υφίσταται πρόσκαιρη αντικειμενική αδυναμία παραλαβής ηλεκτρονικού εγγράφου
από τον φορέα,
β) είτε υφίσταται άλλου τύπου αδυναμία παραλαβής που διαπιστώνεται με πράξη του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
γ) είτε στην περίπτωση που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα έχει επιλέξει μη
ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 34.
Η αναιτιολόγητη μη διεκπεραίωση ηλεκτρονικού εγγράφου συνιστά επιβαρυντική περίσταση
για την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής του πειθαρχικού παραπτώματος της περ. ιγ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
3.Η αποστολή στον ενδιαφερόμενο με χρήση ΤΠΕ δημοσίου εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί
μετά από αίτησή του, επέχει θέση επίδοσης ή κοινοποίησης. Η αποστολή στον
ενδιαφερόμενο με χρήση ΤΠΕ δημοσίου εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί χωρίς αίτησή του,
επέχει θέση επίδοσης ή κοινοποίησης, μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος έχει προηγουμένως
επιλέξει την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών. Οι
φορείς του δημόσιου τομέα που επιδίδουν ή κοινοποιούν έγγραφα σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες με χρήση ΤΠΕ υποχρεούνται να αντλούν τα στοιχεία
επικοινωνίας των ανωτέρω προσώπων από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών.
4.Η επίδοση ή κοινοποίηση με χρήση ΤΠΕ δημοσίου εγγράφου στις περιπτώσεις της παρ. 3
διενεργείται μέσω συστήματος, το οποίο επιτρέπει την εξακρίβωση του ακριβούς χρόνου,
κατά τον οποίο έλαβε χώρα η αποστολή, παραλαβή και η πρόσβαση στο περιεχόμενο του εν
λόγω εγγράφου, η οποία συνεπάγεται έναρξη των έννομων συνεπειών και των προθεσμιών,
όπως ιδίως αυτές που αφορούν την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων. Τεκμαίρεται ότι το
πρόσωπο που είναι αποδέκτης του εγγράφου αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο του
εγγράφου το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επίδοση ή κοινοποίηση αυτού,
εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την
πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου ή εφόσον αυτή η αδυναμία οφείλεται σε λόγους
που αφορούν στον φορέα του δημόσιου τομέα.
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5. Η αποστολή των εγγράφων της παρ. 1 σε έντυπη μορφή είναι δυνατή μόνο κατόπιν
αιτήματος των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.
6. Από τη διάταξη της παρ. 1 εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν κρατικά ή άλλα απόρρητα
ή έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικά έγγραφα ή για τα οποία προβλέπεται από τον νόμο
απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων. Ο φορέας του δημόσιου τομέα υποχρεούται να
ενημερώνει εγκαίρως και με τον πλέον πρόσφορο κάθε φορά τρόπο τον ενδιαφερόμενο, εάν
τα έγγραφα εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις του προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο 30
Προσδιορισμός χρόνου παραλαβής και υπολογισμός προθεσμιών κατάθεσης
1. Ο προσδιορισμός του χρόνου παραλαβής δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων που
διακινούνται ηλεκτρονικά γίνεται από τους φορείς του δημόσιου τομέα αποκλειστικά ως
εξής:
α) είτε με χρήση της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51,
β) είτε με χρήση αυτόματης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης παραλαβής,
γ) είτε με χρήση μη αυτόματης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης παραλαβής.
2. Με την αυτόματη ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής, το πληροφοριακό σύστημα του
φορέα αποστέλλει στο πρόσωπο που υπέβαλε το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο
αυτοματοποιημένο μήνυμα παραλαβής με εγκεκριμένη χρονοσφραγίδα, στο οποίο
αναφέρονται τουλάχιστον ο ακριβής χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, ως χρόνος υποβολής θεωρείται ο χρόνος
της ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της παραλαβής, ο οποίος αναγράφεται στην εγκεκριμένη
ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.
3. Με την μη αυτόματη ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής, ο φορέας καταχωρίζει
αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα το ηλεκτρονικό δημόσιο ή ιδιωτικό
έγγραφο που έλαβε στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και αποστέλλει αμελλητί με χρήση ΤΠΕ,
ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο πρόσωπο που υπέβαλε το έγγραφο αποδεικτικό
υποβολής, στο οποίο αναφέρονται τουλάχιστον ο ακριβής χρόνος και τα στοιχεία
καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, ως χρόνος
υποβολής θεωρείται ο χρόνος καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ο οποίος
αναγράφεται στο αποδεικτικό υποβολής.
4. Οι ως άνω φορείς υποχρεούνται να παρέχουν κάθε πληροφόρηση σχετικά με τη διαθέσιμη
σε αυτούς μέθοδο προσδιορισμού χρόνου παραλαβής ηλεκτρονικών εγγράφων, κατά τα
ανωτέρω οριζόμενα στις παρ. 1 έως 3. Η πληροφόρηση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται
με κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως στον οικείο δικτυακό τόπο.
5. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, όταν προβλέπεται προθεσμία για την
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων, η
προθεσμία αυτή λήγει την δωδέκατη νυχτερινή ώρα Ελλάδας της ημέρας κατά την οποία
παρέρχεται η προθεσμία ή της επόμενης εργάσιμης εάν η καταληκτική ημέρα είναι κατά
νόμο εξαιρετέα ή αργία. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ηλεκτρονικής υποβολής ο
ενδιαφερόμενος ενημερώνεται αμελλητί και με τον πλέον πρόσφορο τρόπο για τον
εκπρόθεσμο χαρακτήρα της υποβολής.
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Άρθρο 31
Αυτοματοποιημένη παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
1. Η παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών από τους φορείς του δημόσιου τομέα, η
έκδοση δημοσίων εγγράφων από τους φορείς αυτούς και η εκπλήρωση αιτημάτων που
υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ηλεκτρονικά ή μη, μπορεί
να γίνεται με μερικώς ή πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο με την υποστήριξη ΤΠΕ, με την
προϋπόθεση της αυθεντικοποίησης των αιτούντων και των δημοσίων λειτουργών και
υπαλλήλων και της τήρησης των όρων ασφαλείας στο επίπεδο που επιβάλλεται από τη φύση
των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αντίστοιχων δεδομένων.
2. Η παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών και η ανταπόκριση σε αιτήματα φυσικών ή
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων είτε με διαβίβαση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα είτε με διασύνδεση ηλεκτρονικών αρχείων
ή βάσεων δεδομένων που τηρούνται από φορείς του δημόσιου τομέα είτε με πλήρως
αυτοματοποιημένο τρόπο με την υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων
δεδομένων, πραγματοποιείται με τήρηση των προϋποθέσεων και εγγυήσεων του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
Άρθρο 32
Ηλεκτρονικές πληρωμές
1. Επιτρέπεται η είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών ενσήμων, χαρτοσήμων,
προστίμων και εν γένει η οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών ή νομικών προσώπων ή
νομικών οντοτήτων προς φορείς του δημόσιου τομέα, με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών
ή λογαριασμών πληρωμής που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών πληρωμής που
έχουν εκδοθεί στο όνομά τους.
2. Με την προϋπόθεση της αυθεντικοποίησης του υπόχρεου, η πληρωμή μπορεί να
πραγματοποιείται είτε άμεσα από τον ίδιο είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) και των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).
3. Για την εκτέλεση πράξης ηλεκτρονικής πληρωμής ο υπόχρεος υποβάλλει τουλάχιστον τις
ακόλουθες πληροφορίες: α) κωδικό υποχρέωσης που αντιστοιχεί στην οφειλή, β) ποσό
καταβολής, γ) ημερομηνία και προθεσμία καταβολής. Η ηλεκτρονική πληρωμή
ολοκληρώνεται, όταν στον υπόχρεο κοινοποιηθεί με χρήση ΤΠΕ η επιβεβαίωση της
συναλλαγής, η χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού ή της κάρτας που χρησιμοποιείται ως
μέσο ηλεκτρονικής καταβολής και ο ακριβής χρόνος που ολοκληρώθηκε η συναλλαγή. Εάν η
ηλεκτρονική πληρωμή δεν είναι επιτυχής ή δεν ολοκληρωθεί, ο υπόχρεος ενημερώνεται
αυτόματα για την αδυναμία χρήσης της συγκεκριμένης ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας και,
εφόσον είναι δυνατόν, για τους λόγους της ανεπιτυχούς συναλλαγής. Η ως άνω ενημέρωση
δεν αντικαθιστά την υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για πληροφόρηση
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4537/2018 (Α΄ 84).
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Άρθρο 33
Ηλεκτρονική καταβολή οφειλών των δημοσίων φορέων
Με την προϋπόθεση της αυθεντικοποίησης του δικαιούχου, μπορούν να καταβάλλονται
οφειλές των φορέων του δημόσιου τομέα προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες μέσω της πίστωσης λογαριασμών του δικαιούχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
Άρθρο 34
Επικοινωνία μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων
Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας
με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων,
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες έχουν δικαίωμα να επιλέξουν στο Εθνικό
Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών μη ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με τους ανωτέρω
φορείς.
Άρθρο 35
Ιστοσελίδες δημοσίων φορέων
1. Όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να διατηρούν δικτυακούς τόπους ως
τόπους ελεύθερης και χωρίς περιορισμούς πρόσβασης, με σκοπό την πληροφόρηση και την
ενημέρωση των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, σχετικά με δημόσιες
πολιτικές, δράσεις ή προγράμματα που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν, εκτός αν προβλέπεται
άλλως από τον οικείο φορέα για λόγους διαφύλαξης κρατικού απορρήτου ή απορρήτου που
προστατεύεται από διάταξη νόμου.
2. Όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα μεριμνούν για την εγκυρότητα, νομιμότητα, ποιότητα
και επικαιροποίηση των πληροφοριών, δεδομένων και εγγράφων που αναρτούν ή
κοινοποιούν προς ανάρτηση στον δικτυακό τους τόπο, καθώς και για την ευρετηρίαση και
τεκμηρίωση της πληροφορίας που διαθέτουν, όπως και για την παροχή υπηρεσιών
καταλόγου, αναζήτησης και αυτοματοποιημένης αίτησης και διάθεσης πληροφοριών και
εγγράφων του δημόσιου τομέα.
3. Οι δικτυακοί τόποι οφείλουν να παρέχουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τη δυνατότητα
επικοινωνίας των φυσικών ή νομικών προσώπων ή των νομικών οντοτήτων με τον δημόσιο
φορέα, ιδίως με τη διάθεση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη διαμόρφωση
ειδικού χώρου για τη διατύπωση των ερωτημάτων κάθε ενδιαφερόμενου ή ειδικού χώρου
με τις απαντήσεις των φορέων επί των συνηθισμένων ερωτήσεων των ενδιαφερομένων. Για
την επικοινωνία σύμφωνα με το παρόν δεν απαιτείται αυθεντικοποίηση του χρήστη.
4. Οι δικτυακοί τόποι οφείλουν να παρέχουν τα δεδομένα, τις πληροφορίες και τα έγγραφα
με προσιτό και εύληπτο τρόπο στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να διευκολύνεται η
άσκηση δικαιωμάτων ή η εκπλήρωση υποχρεώσεων που προβλέπει ο νόμος και να είναι
εναρμονισμένοι με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα των
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ιστότοπων, καθώς και την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
5. Οι περιορισμοί και οι όροι χρήσης των πληροφοριών και εγγράφων που αναρτώνται
πρέπει να δημοσιεύονται κατά σαφή και εμφανή τρόπο στον δικτυακό τόπο του φορέα του
δημόσιου τομέα. Οι τροποποιήσεις των περιορισμών και των όρων χρήσης πρέπει να είναι
άμεσα και ευχερώς αναγνωρίσιμες, ενώ πρέπει ρητά να αναφέρεται η ημερομηνία
τελευταίας ενημέρωσης των όρων χρήσης.
6. Σε κάθε δημόσιο φορέα ορίζεται Διαχειριστής του ιστοτόπου, ο οποίος είναι υπεύθυνος
για την επικαιροποίηση και αναβάθμιση του δικτυακού τόπου όποτε αυτό απαιτείται. Ο
Διαχειριστής του ιστοτόπου συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και με τα
Γραφεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του ν. 4622/2019, προκειμένου να ασκεί τα
καθήκοντα του.
7. Οι δικτυακοί τόποι της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των Υπουργείων, των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτά, των αυτοτελών δημοσίων
υπηρεσιών που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οφείλουν να τηρούν τις εξής
υποχρεώσεις: (α) να έχουν όνομα χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη gov.gr και (β) να τηρούν
τις οδηγίες της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με την ενιαία και ομοιόμορφη εικόνα και
ταυτότητα και (γ) να μην παρέχουν απευθείας ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες
παρέχονται αποκλειστικά μέσω της ΕΨΠ. Από τις διατάξεις της παρούσας εξαιρούνται τα ΑΕΙ,
οι ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς του ν. 4310/2014, καθώς και τα εποπτευόμενα νομικά
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
8. Οι φορείς του δημόσιου τομέα, πλην των οριζομένων στην παρ. 7, δύνανται να αποκλίνουν
από τις υποχρεώσεις των περ. α΄ και ΄ της παρ. 7. Η απόκλιση από την υποχρέωση της περ.
γ΄ της παρ. 7 επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική έγκριση που παρέχεται με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία αναρτάται στη Διαύγεια, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Κώδικα, ανεξαρτήτως εάν η ψηφιακή δημόσια υπηρεσία απαιτεί
αυθεντικοποίηση του χρήστη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)
Άρθρο 36
Αντικείμενο ψηφιακής προσβασιμότητας
(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Αντικείμενο των διατάξεων της ψηφιακής προσβασιμότητας είναι η εισαγωγή ρυθμίσεων για
την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών
του δημόσιου τομέα, προκειμένου οι υπηρεσίες τους να καταστούν περισσότερο
προσβάσιμοι στους χρήστες και ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.
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Άρθρο 37
Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής προσβασιμότητας
(άρθρο 1 παρ. 2, 3 και 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου θεσπίζονται οι κανόνες, οι όροι, οι
προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις για την κατασκευή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία των
ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα,
όπως αυτοί ορίζονται στο επόμενο άρθρο, που εξασφαλίζουν ότι οι ιστότοποι, ανεξάρτητα
από τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε αυτούς, και οι εφαρμογές για
φορητές συσκευές, τις οποίες χρησιμοποιούν για την παροχή των υπηρεσιών τους, πληρούν
τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 και είναι ευχερώς προσβάσιμοι στους
χρήστες και ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος Μέρους: α) οι ιστότοποι και οι εφαρμογές
για φορητές συσκευές των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους,
καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους που εκπληρώνουν αποστολή
ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας, (β) οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για
φορητές συσκευές των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που δεν παρέχουν υπηρεσίες
βασικές για το κοινό ή υπηρεσίες που εξειδικεύονται στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων
με αναπηρίες ή προορίζονται για τα άτομα αυτά.
3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται στο περιεχόμενο των ιστότοπων
και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που ακολουθούν: (α) μορφοτύπους αρχείων
γραφείου που δημοσιεύθηκαν πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2018, εκτός αν το περιεχόμενο
αυτό είναι αναγκαίο για τις ενεργές διοικητικές διαδικασίες των αρμοδιοτήτων που
ασκούνται από τον οικείο οργανισμό του δημόσιου τομέα, (β) προεγγεγραμμένα μέσα με
διάσταση χρόνου (prerecorded time based media) που δημοσιεύθηκαν πριν από τις 23
Σεπτεμβρίου 2020, (γ) μέσα με διάσταση χρόνου σε ζωντανή μετάδοση (live timebased
media), (δ) επιγραμμικούς χάρτες (online maps) και υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον
παρέχονται αναγκαίες πληροφορίες με προσβάσιμο ψηφιακό τρόπο για χάρτες που
προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης, (ε) περιεχόμενο τρίτων που ούτε χρηματοδοτείται ούτε
επιχορηγείται ούτε αναπτύσσεται από τον οικείο οργανισμό του δημόσιου τομέα ούτε είναι
υπό τον έλεγχό του, (στ) αναπαραγωγές αντικειμένων συλλογών κληρονομιάς που δεν
μπορεί να γίνουν πλήρως προσβάσιμα, λόγω είτε: στα. της ασυμβατότητας των απαιτήσεων
προσβασιμότητας είτε με τη συντήρηση του οικείου αντικειμένου είτε με την αυθεντικότητα
της αναπαραγωγής, στβ. της μη διαθεσιμότητας αυτοματοποιημένων και οικονομικά
αποδοτικών λύσεων που θα μπορούσαν εύκολα να εξάγουν το κείμενο χειρογράφων ή
άλλων αντικειμένων συλλογών κληρονομιάς και να το μετατρέψουν σε μορφή περιεχομένου
συμβατή με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, (ζ) το περιεχόμενο εξωδικτύων (extranets) και
ενδοδικτύων (intranets), δηλαδή ιστότοπων αποκλειστικά διαθέσιμων σε μια κλειστή ομάδα
ατόμων και όχι στο ευρύ κοινό, περιεχόμενο το οποίο δημοσιεύθηκε πριν από την 23η
Σεπτεμβρίου 2019, εωσότου οι συγκεκριμένοι ιστότοποι υποστούν ουσιαστική αναθεώρηση,
(η) το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που
χαρακτηρίζονται ως αρχεία (archived), υπό την έννοια ότι αυτά περιέχουν αποκλειστικά
περιεχόμενο που ούτε είναι αναγκαίο για ενεργές διοικητικές διαδικασίες ούτε
επικαιροποιείται ούτε είναι πλέον ενεργό μετά την 23η Σεπτεμβρίου 2019. Η αμιγώς τεχνική
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συντήρηση δεν θεωρείται επικαιροποίηση του περιεχομένου του ιστότοπου ή της
εφαρμογής για φορητές συσκευές.
Άρθρο 38
Ορισμοί
(άρθρο 3 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν, πλέον των ορισμών του άρθρου 2, οι
εξής ορισμοί:
1. «Οργανισμός του δημόσιου τομέα»: το κράτος, κατά την έννοια της περ. στ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), οι περιφερειακές ή οι τοπικές αρχές (Ο.Τ.Α. πρώτου
και δεύτερου βαθμού), οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου της περ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ή οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή
περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, εφόσον οι ενώσεις αυτές
έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος
που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα.
2. «Εφαρμογές για φορητές συσκευές»: το λογισμικό εφαρμογών που σχεδιάζεται και
αναπτύσσεται από οργανισμούς του δημόσιου τομέα ή για λογαριασμό τους από τρίτους για
χρήση, από το ευρύ κοινό, υπαλλήλους και εργαζομένους στους οργανισμούς του δημόσιου
τομέα, σε φορητές συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες. Οι εφαρμογές για
φορητές συσκευές δεν περιλαμβάνουν το λογισμικό που ελέγχει τις εν λόγω συσκευές
(λειτουργικά συστήματα για φορητές συσκευές) ή το ίδιο το λογισμικό.
3. «Πρότυπο»: το πρότυπο, σύμφωνα με το σημείο 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1025/2012 (EEL 316).
4. «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: το ευρωπαϊκό πρότυπο σύμφωνα με το στοιχείο β΄ του σημείου 1
του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.
5. «Εναρμονισμένο πρότυπο»: το εναρμονισμένο πρότυπο, σύμφωνα με το στοιχείο γ΄ του
σημείου 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.
6. «Μέσα με διάσταση χρόνου» (time-based media): τα μέσα μίας από τις εξής μορφές:
αποκλειστικά ήχου, αποκλειστικά βίντεο, ήχου και βίντεο, συνδυασμό ήχου ή και βίντεο με
διαδραστικότητα.
7. «Αντικείμενα πολιτιστικών συλλογών»: τα αγαθά που μπορεί να ανήκουν στο Δημόσιο ή
σε ιδιώτη, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό, καλλιτεχνικό, αρχαιολογικό, αισθητικό,
επιστημονικό ή τεχνικό ενδιαφέρον και αποτελούν μέρος συλλογών που συντηρούνται από
πολιτιστικά ιδρύματα, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία.
8. «Δεδομένα μέτρησης»: τα ποσοτικά αποτελέσματα της δραστηριότητας παρακολούθησης
που διενεργείται, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα των ιστότοπων και των
εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα με τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας του άρθρου 39. Καλύπτουν τόσο ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με το
δείγμα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές που ελέγχονται όπως, ιδίως, αριθμό
ιστότοπων και εφαρμογών δυνητικά με τον αριθμό επισκεπτών και χρηστών τους, καθώς και
ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο προσβασιμότητας.
9. «Άτομα με αναπηρίες» (Α.μεΑ.): τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές,
διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες, σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια,
ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, μπορεί να
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παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία
σε ίση βάση με τους άλλους (άρθρο 60 παρ. 1 του ν. 4488/2017, Α΄ 137, και άρθρο 1 της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Α.μεΑ. που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 4074/2012, Α΄ 88).
10. «Προσβασιμότητα»: οι αρχές και οι τεχνικές που πρέπει να τηρούνται κατά τον
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επικαιροποίηση ιστότοπων
και εφαρμογών για φορητές συσκευές, προκειμένου να καθίστανται προσβάσιμοι στους
χρήστες, ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.
Άρθρο 39
Απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές
συσκευές
(άρθρο 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
1. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, λειτουργούν και
συντηρούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές, τηρώντας τις αρχές της
προσβασιμότητας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι επιμέρους αρχές της αντιληπτικότητας,
της χρηστικότητας, της κατανοησιμότητας και της στιβαρότητας.
2. Οι επιμέρους αρχές της προσβασιμότητας έχουν την ακόλουθη έννοια:
(α) αντιληπτικότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και τα συστατικά στοιχεία της
διεπαφής με τον χρήστη παρουσιάζονται στους χρήστες με τρόπους που αυτοί μπορούν να
αντιληφθούν, (β) χρηστικότητα, που σημαίνει ότι τα συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον
χρήστη, καθώς και η πλοήγηση είναι εύχρηστα, (γ) κατανοησιμότητα, που σημαίνει ότι οι
πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής με τον χρήστη είναι κατανοητές, (δ)
στιβαρότητα, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο είναι αρκετά στιβαρό, ώστε να ερμηνεύεται
αξιόπιστα από ευρύ φάσμα πρακτόρων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και
υποστηρικτικών τεχνολογιών.
Άρθρο 40
Δυσανάλογη επιβάρυνση
(άρθρο 5 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
1. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα μπορεί να μην συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας του άρθρου 39, μόνον αν η εφαρμογή των τελευταίων συνεπάγεται
δυσανάλογη επιβάρυνση για αυτούς.
2. Για να εκτιμηθεί ο βαθμός, στον οποίο η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας
συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα λαμβάνουν
υπόψη τις σχετικές περιστάσεις, όπως: (α) το μέγεθος, τους πόρους και τον χαρακτήρα του
οργανισμού του δημόσιου τομέα, (β) το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τον σχετικό
οργανισμό του δημόσιου τομέα σε σχέση με τα εκτιμώμενα οφέλη για τα άτομα με
αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του
συγκεκριμένου ιστότοπου ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα διενεργούν την αρχική
εκτίμηση και αξιολόγηση του βαθμού, στον οποίο η συμμόρφωση στις απαιτήσεις
προσβασιμότητας του άρθρου 39 συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση.
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4. Όταν ένας οργανισμός του δημόσιου τομέα κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την παρ.
1 παρέκκλισης για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο ή εφαρμογή για φορητές συσκευές, μετά τη
διενέργεια της εκτίμησης και αξιολόγησης της παρ. 2, διευκρινίζει, με ειδική αιτιολογία, στη
δήλωση προσβασιμότητας του άρθρου 42 τα μέρη των απαιτήσεων προσβασιμότητας, με τα
οποία δεν ήταν δυνατή η συμμόρφωση και παρέχει τυχόν προσβάσιμες εναλλακτικές
επιλογές.
Άρθρο 41
Τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας
(άρθρο 6 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
1. Το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που
συμμορφώνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα ή στα μέρη τους και στα στοιχεία αναφοράς
που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1025/2012, θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις
απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 των εν λόγω προτύπων ή των μερών τους.
2. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων της
παρ. 1, το περιεχόμενο των εφαρμογών για φορητές συσκευές που συμμορφώνεται στις
τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις απαιτήσεις
προσβασιμότητας του άρθρου 39, τις οποίες καλύπτουν οι τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη
τους, εφόσον ανταποκρίνεται προς τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου της
παρ. 1, το περιεχόμενο των ιστότοπων που πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου
ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή μέρη τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις απαιτήσεις
προσβασιμότητας του άρθρου 39, και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις ή τα
μέρη τους. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς του εναρμονισμένου
προτύπου της παρ. 1, ελλείψει των τεχνικών προδιαγραφών της παρ. 2, το περιεχόμενο των
ιστότοπων που πληροί τις οικείες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V1.1.2
(2015-04) ή των μερών τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις απαιτήσεις
προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 39 και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές
απαιτήσεις ή τα μέρη τους.
4. Εφόσον έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχεία
αναφοράς που παραπέμπουν σε μια πιο πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ
301 549 V1.1.2 (2015-04) ή σε ευρωπαϊκό πρότυπο που το αντικαθιστά, εφαρμόζεται η πιο
πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού, ή το πρότυπο που το αντικαθιστά.
Άρθρο 42
Μορφή και περιεχόμενο της δήλωσης προσβασιμότητας
(άρθρο 7 παρ. 1 εδάφια πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο και παρ. 2 της Οδηγίας (EE)
2016/2102)
1. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα παρέχουν και επικαιροποιούν χωρίς καθυστέρηση,
μόλις επέλθει ουσιώδης μεταβολή και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση, λεπτομερή,
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περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας για τη συμμόρφωση των ιστοτόπων και των
εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Για τους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα, η δήλωση προσβασιμότητας
παρέχεται σε προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης προσβασιμότητας
της παρ. 4 και αναρτάται στον ιστότοπο του οικείου φορέα.
3. Για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές, η δήλωση προσβασιμότητας παρέχεται σε
προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με την παρ. 4 και το υπόδειγμα δήλωσης της παρ. 5 και είναι
διαθέσιμη στον ιστότοπο του οργανισμού του δημόσιου τομέα, ο οποίος ανέπτυξε την οικεία
εφαρμογή για φορητές συσκευές ή διατίθεται ταυτόχρονα με άλλα πληροφοριακά στοιχεία
κατά την τηλεφόρτωση της εφαρμογής.
4. Η δήλωση προσβασιμότητας περιλαμβάνει τα εξής: (α) εξήγηση σχετικά με τα εν λόγω
τμήματα του περιεχομένου που δεν είναι προσβάσιμα και τους λόγους για την απουσία
προσβασιμότητας και, ενδεχομένως, προσβάσιμες εναλλακτικές δυνατότητες που
παρέχονται, (β) περιγραφή και σύνδεσμο προς τον μηχανισμό διαδικασίας ενημέρωσης και
υποβολής παρατηρήσεων, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο να ενημερώνει
τον οργανισμό του δημόσιου τομέα για τυχόν αδυναμία του ιστοτόπου του ή των εφαρμογών
του για φορητές συσκευές να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του
άρθρου 39 και να ζητεί τις πληροφορίες που ελλείπουν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
37 και το άρθρο 40, (γ) ενημέρωση για τη δυνατότητα επικοινωνίας από κάθε ενδιαφερόμενο
με θεσμικούς φορείς, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής
απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα του άρθρου 45.
5. Η δήλωση προσβασιμότητας διαμορφώνεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που
καθορίζονται από εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον έχουν εκδοθεί.
Άρθρο 43
Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών
1. Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται «Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και
Εφαρμογών» (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.).
2. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές
οργανισμών του δημόσιου τομέα που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας των άρθρων 39 και 41. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. τηρούνται και οι ισχύουσες και
επικαιροποιημένες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42, δηλώσεις προσβασιμότητας των
οικείων φορέων.
Άρθρο 44
Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων
Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αναρτούν στον ιστότοπο τους πλήρη στοιχεία για την
κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές
προς τις διατάξεις του παρόντος.
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Άρθρο 45
Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών
(άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο πέμπτο και άρθρο 9 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
1. Κάθε ενδιαφερόμενος, μέσω του μηχανισμού της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 42, έχει
δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση
συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές οργανισμών του
δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ή αίτηση για
πληροφορίες που ελλείπουν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37 και το άρθρο 40.
2. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αποφαίνονται για τα αιτήματα της παρ. 1 μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση υποβάλλεται σε
αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή τη διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5) ημέρες στον αρμόδιο
φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία αρχίζει από την περιέλευση της αίτησης στην
αρμόδια υπηρεσία.
3. Αν η αίτηση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην προβλεπόμενη από την παρ. 2 προθεσμία,
λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο
μέσα σε πέντε (5) ημέρες, γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τους λόγους
της καθυστέρησης, καθώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία.
4. Οι αιτήσεις της παρ. 1 και οι αποφάσεις της παρ. 2 κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση, με
μέριμνα των οργανισμών του δημόσιου τομέα, στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5. Ειδικά για ζητήματα δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, εφαρμόζονται και οι
διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137) περί του πλαισίου προαγωγής για την
εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.
Άρθρο 46
Επιμόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση του κοινού
(άρθρο 7 παρ. 4 και 5 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
1. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα μεριμνούν για την κατάρτιση και την επιμόρφωση του
προσωπικού τους σε θέματα προσβασιμότητας των δικτυακών τόπων και των εφαρμογών
για φορητές συσκευές. Η εκπόνηση, η διαχείριση και ο συντονισμός προγραμμάτων
κατάρτισης και επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται από το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ.,
ύστερα από σχετικό αίτημα οργανισμού του δημόσιου τομέα.
2. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, τους υπαλλήλους και τους εργαζομένους τους, καθώς και το κοινό,
σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, τα οφέλη για τους χρήστες και
τους ιδιοκτήτες ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, καθώς και για τη
δυνατότητα υποβολής αναφορών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις διατάξεις του
παρόντος.
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Άρθρο 47
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
(άρθρο 7 παρ. 3 και άρθρο 8 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
1. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της
συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών
του δημόσιου τομέα προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39.
2. (α) Η μεθοδολογία παρακολούθησης είναι διαφανής, συγκρίσιμη και εύχρηστη, διατίθεται
και αναπαράγεται επί τη βάσει των κανόνων του ανοιχτού λογισμικού, καθώς και των
ανοιχτών προτύπων και μορφότυπων.
(β) Σε κάθε περίπτωση, τηρείται η μεθοδολογία παρακολούθησης που καθορίζει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις.
3. Μέχρι τον καθορισμό της μεθοδολογίας παρακολούθησης με εκτελεστικές πράξεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μεθοδολογία αυτή μπορεί να λαμβάνει υπόψη εκθέσεις
εμπειρογνωμόνων και περιλαμβάνει: (α) την περιοδικότητα της παρακολούθησης, καθώς και
τη δειγματοληψία των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που υπόκεινται
σε παρακολούθηση, (β) σε επίπεδο ιστότοπου, τη δειγματοληψία των ιστοσελίδων και του
περιεχομένου τους, (γ) σε επίπεδο εφαρμογών για φορητές συσκευές, το προς εξέταση
περιεχόμενο, λαμβανομένων υπόψη της στιγμής της αρχικής θέσης σε λειτουργία της
εφαρμογής και των μεταγενέστερων λειτουργικών ενημερώσεων, (δ) την περιγραφή του
τρόπου με τον οποίο πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς η συμμόρφωση ή η παράλειψη
συμμόρφωσης στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, με άμεση παραπομπή,
κατά περίπτωση, στις σχετικές περιγραφές του εναρμονισμένου προτύπου ή, ελλείψει
αυτού, στις τεχνικές προδιαγραφές της παρ. 2 του άρθρου 41 ή στο ευρωπαϊκό πρότυπο της
παρ. 3 του άρθρου 41, (ε) σε περίπτωση εντοπισμού αδυναμιών συμμόρφωσης των
οργανισμών του δημόσιου τομέα, μηχανισμό για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών
σχετικά με τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, σε μορφή που
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα για τη διόρθωση
των αδυναμιών αυτών, (στ) τις κατάλληλες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον
απαιτούνται, παραδειγμάτων και καθοδήγησης, για αυτόματες και χειροκίνητες δοκιμές και
για δοκιμές χρηστικότητας, σε συνδυασμό με τις παραμέτρους δειγματοληψίας, κατά τρόπο
συμβατό με την περιοδικότητα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων.
4. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνει την
εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας του άρθρου 39 σε τύπους ιστότοπων και
εφαρμογών για φορητές συσκευές, πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 1 του άρθρου 37,
και ειδικότερα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οποίων η λειτουργία
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων που ισχύουν για την προσβασιμότητα. Στο πλαίσιο
αυτό η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, σε
συνεργασία με επιστημονικούς, ερευνητικούς και άλλους σχετικούς φορείς, ορίζει
κατευθυντήριες οδηγίες και συντάσσει οδηγούς εφαρμογής της προσβασιμότητας για
ιστότοπους, μορφότυπους αρχείων γραφείου, προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου
και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.
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5. Έως την 23η Δεκεμβρίου 2021 και στη συνέχεια ανά τριετία, το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης υποβάλλει έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα της
παρακολούθησης της παρ. 1, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των μετρήσεων. Για το
περιεχόμενο της έκθεσης εφαρμόζονται οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
6. Η πρώτη έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει, για τα μέτρα που θεσπίζονται
σύμφωνα με τα άρθρα 42, 43, 44, 45 και 46, τα εξής: (α) διαδικασίες για τη δημοσιοποίηση
εξελίξεων της πολιτικής για την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και σε εφαρμογές για
φορητές συσκευές, (β) εμπειρίες και ευρήματα από την εφαρμογή των κανόνων για τη
συμμόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, (γ) πληροφορίες συναφείς
με την κατάρτιση των υπαλλήλων και των εργαζομένων των οργανισμών του δημόσιου
τομέα, καθώς και τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού, (δ) πληροφορίες για την
εφαρμογή της διαδικασίας υποβολής παρατηρήσεων και αναφορών, όπως προβλέπεται από
το άρθρο 45.
7. Το περιεχόμενο των εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο δεν περιλαμβάνει
απαραιτήτως τον κατάλογο των ιστότοπων, των εφαρμογών για φορητές συσκευές ή των
οργανισμών του δημόσιου τομέα που εξετάστηκαν, δημοσιοποιείται σε προσβάσιμη μορφή
στον ιστότοπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποβάλλει
στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων για τη συμμόρφωση των
οργανισμών του δημόσιου τομέα στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος. Πριν από
την υποβολή της η έκθεση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
ημέρες. Μετά από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης η έκθεση αναρτάται στον ιστότοπο
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η έκθεση συζητείται στις αρμόδιες Επιτροπές της
Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 48
Αρμοδιότητες
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό του
απαραίτητου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης.
Άρθρο 49
Υπηρεσίες εμπιστοσύνης
1. Άλλες υπηρεσίες εμπιστοσύνης, πέραν των προβλεπόμενων στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (Κανονισμός eIDAS), που
ρυθμίζονται από την εθνική νομοθεσία, αναγνωρίζονται τόσο σε εθνικό όσο και σε
υπερεθνικό επίπεδο, τηρουμένης της παρ. 2 και με την επιφύλαξη των οριζομένων στον
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ανωτέρω Κανονισμό για την ισχύ και αναγνώρισή τους στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
2. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να υπογράφει συμφωνίες με τρίτα κράτη,
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την αμοιβαία αναγνώριση υπηρεσιών εμπιστοσύνης με
την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 14 του Κανονισμού eIDAS.
Άρθρο 50
Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων
1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
υπογράφονται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου τους,
και τίθεται σε αυτά η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της περ. 27 του άρθρου 3 του
Κανονισμού eIDAS, όπου η τελευταία απαιτείται. Στα ως άνω έγγραφα η εγκεκριμένη
ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα
επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και πρωτότυπης σφραγίδας αντίστοιχα.
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ή τα μέρη ορίζουν ότι απαιτείται η ιδιόχειρη
υπογραφή σε κάθε φύλλο ή σελίδα του εγγράφου, αρκεί η θέση της εγκεκριμένης
ηλεκτρονικής υπογραφής ή της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας στην αρχή ή στο τέλος
του ηλεκτρονικού εγγράφου.
Άρθρο 51
Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης
1. Με τη χρήση της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης
τεκμαίρεται η ακεραιότητα των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται, η
αποστολή από τον ταυτοποιημένο αποστολέα και η παραλαβή από τον ταυτοποιημένο
αποδέκτη των δεδομένων, καθώς και η ακρίβεια της ημερομηνίας και της ώρας της
αποστολής και της λήψης των δεδομένων. Όπου ο νόμος ή οι διοικητικές πράξεις απαιτούν
την αποστολή εγγράφων με ή χωρίς συστημένη αλληλογραφία, αρκεί η χρήση της
εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης. Η υπηρεσία αυτή δύναται να
χρησιμοποιείται από τους φορείς τους δημόσιου τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ιδίως σε διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται η τήρηση συγκεκριμένων
προθεσμιών.
2. Υπάρχοντα συστήματα συστημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παραμένουν σε ισχύ.
Άρθρο 52
Πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης
Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγγυώνται την ακρίβεια των πιστοποιητικών που
εκδίδουν, ευθύνονται δε για τη ζημία που προκαλείται από πρόθεση ή αμέλεια σε
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του
Κανονισμού eIDAS και με την επιφύλαξη του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), ιδίως του άρθρου 8.

349

Άρθρο 53
Πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης
1. Τα πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης αποτελούν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις που
εκδίδονται από έναν πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης, με τα οποία: α) καθίσταται δυνατή η
χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τον κάτοχο αυτού και β) ταυτοποιείται ο κάτοχος του
πιστοποιητικού μέσω της επιβεβαίωσης του ονόματος ή του ψευδωνύμου του.
2. Το περιεχόμενο και οι απαιτήσεις των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ορίζονται στον
Κανονισμό eIDAS και τα Παραρτήματα αυτού.
3. Η ισχύς του πιστοποιητικού άρχεται από την ημερομηνία που αναγράφεται πάνω σε αυτό
και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από την καταχώριση των δεδομένων του κατόχου, κατά
τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του άρθρου 57, στη βάση δεδομένων που τηρεί ο
πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
4. Η ισχύς του πιστοποιητικού λήγει: α) με την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης που
αναγράφεται πάνω σε αυτό, ή β) κατόπιν ανάκλησης του πιστοποιητικού σύμφωνα με το
άρθρο 55.
Άρθρο 54
Αναστολή ισχύος πιστοποιητικού
1. Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης έχει δικαίωμα να αναστείλει την ισχύ ενός
εγκεκριμένου πιστοποιητικού σε περίπτωση που υφίστανται ενδείξεις ότι: α) λανθασμένα
δεδομένα ενσωματώθηκαν στο πιστοποιητικό ή β) είναι πιθανό το ιδιωτικό κλειδί του
κατόχου που ανταποκρίνεται στο ενσωματωμένο στο πιστοποιητικό δημόσιο κλειδί να
χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης υποχρεούται να αναστείλει άμεσα την ισχύ ενός
εγκεκριμένου πιστοποιητικού στις εξής περιπτώσεις:
α) Κατόπιν αίτησης του κατόχου του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ή του νομίμως
εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.
β) Κατόπιν αίτησης της Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παρ. 1.
γ) Κατόπιν αίτησης δικαστικών αρχών σε περίπτωση προκαταρκτικής εξέτασης,
προανάκρισης ή κύριας ανάκρισης.
δ) Σε περίπτωση που απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ή προσωρινή διαταγή διατάσσει την
αναστολή ισχύος, ύστερα από κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ή της διαταγής στον
πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
3. Ο πάροχος ενημερώνει τον κάτοχο του εγκεκριμένου πιστοποιητικού αμέσως μετά από την
αναστολή ισχύος, η οποία καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων που τηρεί ο πάροχος
υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
4. Η χρήση του εγκεκριμένου πιστοποιητικού μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
αναστολής συνεπάγεται την ακυρότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών ή των ηλεκτρονικών
σφραγίδων που τέθηκαν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή. Το εγκεκριμένο
πιστοποιητικό, η ισχύς του οποίου έχει ανασταλεί, έχει ως συνέπεια την προσωρινή μη ισχύ
του πιστοποιητικού για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή.
5. Η αναστολή ισχύς εγκεκριμένου πιστοποιητικού αίρεται είτε κατόπιν αίτησης ενός εκ των
προσώπων της παρ. 2 και με την καταχώριση αυτής στη βάση δεδομένων που τηρεί ο
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πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης είτε σε περίπτωση ανάκλησης ή παύσης ισχύος της
απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ή της προσωρινής διαταγής που διέταξε την αναστολή
ισχύος είτε σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης, οπότε κατά περίπτωση το
πιστοποιητικό διατηρεί την ισχύ του ή ανακαλείται.
Άρθρο 55
Ανάκληση πιστοποιητικού
1. Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης υποχρεούται να προβεί σε άμεση ανάκληση ενός
εγκεκριμένου πιστοποιητικού στις εξής περιπτώσεις:
α) Κατόπιν αίτησης του κατόχου του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ή του νομίμως
εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.
β) Εφόσον διαπιστωθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.) ότι το εγκεκριμένο πιστοποιητικό περιέχει ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες ως
προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014.
γ) Σε περίπτωση εγκεκριμένου πιστοποιητικού η έκδοση του οποίου βασίστηκε σε ψευδείς ή
ανακριβείς πληροφορίες.
δ) Σε περίπτωση τερματισμού των εργασιών του παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης, εκτός
εάν, πριν την ημερομηνία παύσης των εργασιών, άλλος εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών
εμπιστοσύνης αναλάβει τη συνέχιση της λειτουργίας του μέρους της υπηρεσίας που
απαιτείται.
ε) Σε περίπτωση απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας, κήρυξης σε αφάνεια ή σε
περίπτωση θανάτου του κατόχου του εγκεκριμένου πιστοποιητικού, εάν πρόκειται για
φυσικό πρόσωπο, ή σε περίπτωση λύσης ή κήρυξης σε πτώχευση, εάν πρόκειται για νομικό
πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, το πιστοποιητικό δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και
το πιστοποιητικό δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας είναι αμεταβίβαστα.
στ) Σε περίπτωση που τελεσίδικη δικαστική απόφαση διατάσσει την ανάκληση, ύστερα από
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
ζ) Αν από τη σύμβαση μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης και του κατόχου του
εγκεκριμένου πιστοποιητικού απορρέει σχετική προς τούτο υποχρέωση ή δικαίωμα ενός εκ
των συμβαλλομένων μερών.
η) Σε περίπτωση που υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι τα δεδομένα δημιουργίας
ηλεκτρονικής υπογραφής ή ηλεκτρονικής σφραγίδας του κατόχου του εγκεκριμένου
πιστοποιητικού έχουν γίνει γνωστά ή χρησιμοποιούνται από τρίτους.
θ) Σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής ή
ηλεκτρονικής σφραγίδας του παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης έχουν γίνει γνωστά σε
τρίτους.
ι) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο
πιστοποιητικό τροποποιηθούν.
2. Ο πάροχος ενημερώνει τον κάτοχο του εγκεκριμένου πιστοποιητικού αμέσως μετά από την
ανάκληση, η οποία καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων που τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών
εμπιστοσύνης. Εγκεκριμένο πιστοποιητικό που έχει ανακληθεί δεν είναι δυνατόν να
επανατεθεί σε ισχύ.
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3. Η ανάκληση εγκεκριμένου πιστοποιητικού συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα των
ηλεκτρονικών υπογραφών ή των ηλεκτρονικών σφραγίδων που τέθηκαν μετά την
ημερομηνία της ανάκλησης.
4. Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ανακάλεσε, με δόλο ή βαριά
αμέλεια, εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής ή εγκεκριμένο πιστοποιητικό
ηλεκτρονικής σφραγίδας χωρίς να συντρέχει περίπτωση της παρ. 1 ενέχεται σε αποζημίωση
κάθε ζημίας που προκλήθηκε στον κάτοχο του εγκεκριμένου πιστοποιητικού από την
ανάκληση.
Άρθρο 56
Διοικητικές κυρώσεις
1. Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων που διέπουν τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, η
Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των
ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλει ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης μία ή
περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) Σύσταση.
β) Πρόστιμο έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
γ) Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις σχετικές αποφάσεις της
Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων.
2. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν δημοσιοποιεί την απόφαση ή τμήμα
αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Στην περίπτωση επιβολής της διοικητικής κυρώσεως του προστίμου, εάν ο υπόχρεος για
την καταβολή του το καταβάλλει εντός τριάντα (30) ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν
της σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., το πρόστιμο μειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 του
επιβληθέντος ποσού.
4. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στο παρόν εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό
της Ε.Ε.Τ.Τ. και αποδίδονται σε αυτήν.
Άρθρο 57
Μέθοδοι ταυτοποίησης
1. Πριν από την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης, ο πάροχος υπηρεσιών
εμπιστοσύνης προβαίνει με κατάλληλα μέσα στην εξακρίβωση της ταυτότητας και των
ειδικών χαρακτηριστικών του αιτούντος (ταυτοποίηση). Τη διαδικασία του προηγούμενου
εδαφίου δύναται να διενεργεί και τρίτος δυνάμει σύμβασης με τον πάροχο υπηρεσιών
εμπιστοσύνης. Η δυνατότητα ταυτοποίησης από τρίτο ενεργοποιείται μετά από την
ενημέρωση προς την Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του Κανονισμού eIDAS.
2. Η ταυτοποίηση διενεργείται με μία από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 24 του
Κανονισμού eIDAS μεθόδους. Ειδικότερα, ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ή τρίτος
δύναται να χρησιμοποιεί μεθόδους ταυτοποίησης με διασφάλιση ισοδύναμη με τη φυσική
παρουσία, όπως την ηλεκτρονική ή την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο
24 του Κανονισμού eIDAS. Η ισοδύναμη διασφάλιση εξετάζεται και επιβεβαιώνεται από
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οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στην περ. 18 του άρθρου 3 του
ανωτέρω Κανονισμού.
Άρθρο 58
Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου
1. Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) αποτελεί τον πάροχο υπηρεσιών
εμπιστοσύνης του Ελληνικού Δημοσίου. Είναι αρμόδια για την έκδοση και διαχείριση
πιστοποιητικών για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης σε όλους τους φορείς του
δημόσιου τομέα. Δύναται να παρέχει εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες υπηρεσίες
εμπιστοσύνης. Η δομή της Α.Π.Ε.Δ. περιλαμβάνει την Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης, τις
Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης, τις Αρχές Εγγραφής και τα Εντεταλμένα Γραφεία.
2. Η Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης είναι αρμόδια για την πιστοποίηση, τον καθορισμό των
κατευθύνσεων και τον συντονισμό των φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι αποτελούν
τις Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για την
εθνική άμυνα και ασφάλεια, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ασκεί τις
αρμοδιότητες της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης. Οι Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης
είναι αρμόδιες για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι υπεύθυνες
για τον κύκλο ζωής των εγκεκριμένων πιστοποιητικών, όπως την έκδοση, την αναστολή
ισχύος, την ανάκληση και την ανανέωση αυτών. Οι Αρχές Εγγραφής αναφέρονται στις
Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης και είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των αιτήσεων έκδοσης,
αναστολής ισχύος, ανάκλησης και ανανέωσης πιστοποιητικών και των εγγραφών των
τελικών χρηστών. Τα Εντεταλμένα Γραφεία αναφέρονται στις Αρχές Εγγραφής και είναι
αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων έκδοσης, αναστολής ισχύος, ανάκλησης και
ανανέωσης.
3. Η ταυτοποίηση των τελικών χρηστών γίνεται είτε από τα Εντεταλμένα Γραφεία είτε από τις
Αρχές Εγγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό eIDAS, το άρθρο 57 και τον
Κανονισμό Πιστοποίησης της Α.Π.Ε.Δ.. Οι Αρχές Εγγραφής ή τα Εντεταλμένα Γραφεία
δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ταυτοποίησης και σε άλλους παρόχους υπηρεσιών
εμπιστοσύνης.
4. Ο Κανονισμός Πιστοποίησης της Α.Π.Ε.Δ. καθορίζει τους όρους για την παροχή υπηρεσιών
εμπιστοσύνης, ορίζει ποιες υπηρεσίες εμπιστοσύνης (εγκεκριμένες ή μη) παρέχει η Α.Π.Ε.Δ.
και ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τη
συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1024 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΓΙΑ ΤΑ
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ - ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)
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Άρθρο 59
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής ανοικτών δεδομένων
(άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Αντικείμενο του παρόντος Κεφαλαίου είναι: (α) η αναδιατύπωση των διατάξεων για την
καθιέρωση και διεύρυνση της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης: (αα) των
εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα και δημοσίων
επιχειρήσεων κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 60 και (αβ) των ερευνητικών
δεδομένων, που βρίσκονται στην κατοχή είτε των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είτε
των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και των τεχνολογικών ή ερευνητικών φορέων του
άρθρου 3 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ή των οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας, (β) ο
καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης για την υλοποίηση της
περαιτέρω χρήσης των δημόσιων δεδομένων ως ανοικτών δεδομένων, και (γ) η προσαρμογή
της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2019 για τα ανοικτά δεδομένα και την
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, με σκοπό να προαχθεί η χρήση των
ανοικτών δεδομένων και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία στον τομέα των προϊόντων και των
υπηρεσιών.
2. Οι κείμενες διατάξεις για την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα, καθώς και τις
πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων της παρ. 1 εξακολουθούν να ισχύουν, με την
επιφύλαξη των ρυθμίσεων αυτού του νόμου.
3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε:
(α) έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα,
(β) έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων που:
(βα) δραστηριοποιούνται στους τομείς που καθορίζονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2014/25 (Βιβλίο
II του ν. 4412/2016),
(ββ) λειτουργούν ως φορείς δημόσιων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού
(ΕΚ) 1370/2007,
(βγ) λειτουργούν ως αερομεταφορείς που εκπληρώνουν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 1008/2008 ή
(βδ) λειτουργούν ως πλοιοκτήτες που εκπληρώνουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας
υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3577/1992 και
(γ) ερευνητικά δεδομένα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 68.
4. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται σε έγγραφα:
(α) η διάθεση των οποίων αποτελεί δραστηριότητα, που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
της δημόσιας αποστολής των αντίστοιχων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από
τις οικείες διατάξεις του κάθε φορέα,
(β) που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων κατά την έννοια της περ. 3 του
άρθρου 60:
(βα) τα οποία παράγονται έξω από το πεδίο παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος που
διέπει την οικεία δημόσια επιχείρηση,
(ββ) που σχετίζονται με δραστηριότητες που έχουν άμεση έκθεση στον ανταγωνισμό και,
συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 251 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), δεν υπόκεινται σε κανόνες
περί συμβάσεων,
(γ) για τα οποία τρίτοι διαθέτουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
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(δ) στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 5 του ν.
2690/1999 (Α΄ 45), καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη σχετική διάταξη, και ιδίως για λόγους
που αφορούν:
(δα) την εθνική ασφάλεια, άμυνα, δημόσια τάξη, εξωτερική πολιτική ή ασφάλεια
πληροφοριακών συστημάτων,
(δβ) το στατιστικό, εμπορικό, βιομηχανικό, επιχειρηματικό, επαγγελματικό, εταιρικό,
τελωνειακό ή φορολογικό απόρρητο,
(δγ) την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από κλοπή, λεηλασία, βανδαλισμό,
λαθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία, και γενικά την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και
ακινήτων μνημείων και χώρων που προστατεύονται βάσει του ν. 3028/2002 (Α΄ 153),
(ε) στα οποία η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται λόγω ευαίσθητων πληροφοριών
σχετικά με την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως αυτές οριοθετούνται στις περ.
α΄ και δ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 39/2011 (Α΄ 104),
(στ) για την πρόσβαση στα οποία απαιτείται η απόδειξη ειδικού εννόμου συμφέροντος,
(ζ) σε λογότυπους, εμβλήματα και σήματα,
(η) στα οποία, είτε η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται για λόγους προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε η πρόσβαση επιτρέπεται, ωστόσο η περαιτέρω
χρήση τους είναι αντίθετη, είτε με τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα ή με διατάξεις που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή και την
ακεραιότητα του ατόμου,
(θ) που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών
τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους με σκοπό την εκπλήρωση αποστολής
ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας,
(ι) που βρίσκονται στην κατοχή πολιτιστικών ιδρυμάτων, με εξαίρεση τις βιβλιοθήκες,
συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα μουσεία
και τα αρχεία,
(ια) που βρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας ή κατώτερης
βαθμίδας, και, σε περίπτωση άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε έγγραφα, εξαιρουμένων
αυτών που αναφέρονται σε ερευνητικά δεδομένα και
(ιβ) τα οποία βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων ερευνητικών οργανισμών, των τεχνολογικών
ή ερευνητικών φορέων του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή των οργανισμών χρηματοδότησης της
έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που έχουν συσταθεί για τη μεταφορά
ερευνητικών αποτελεσμάτων πλην των εγγράφων που αναφέρονται σε ερευνητικά
δεδομένα.
5. Τα έγγραφα των περ. θ΄ έως ιβ΄ δύναται να χορηγούνται για περαιτέρω χρήση, εφόσον
αυτό προβλέπεται από γενικές διατάξεις ή διατάξεις που διέπουν τον οικείο φορέα.
6. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679, καθώς και τις διατάξεις των ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και 3471/2006 (Α΄133), σχετικά
με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
7. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου
ισχύουν μόνο στον βαθμό που συνάδουν με τις διατάξεις των διεθνών συμφωνιών σχετικά
με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως δε προς τη σύμβαση της
Βέρνης που κυρώθηκε με τον ν. 100/1975 (Α’ 162), τη συμφωνία TRIPS που κυρώθηκε με τον
ν. 2290/1995 (Α’ 28) και την συνθήκη WCT που κυρώθηκε με τον ν. 3184/2003 (Α’ 228).
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8. Το δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 45Α του ν.
2121/1993 (Α΄25) δεν μπορεί να ασκηθεί από τους φορείς του παρόντος Κεφαλαίου για να
αποτρέψει την περαιτέρω χρήση εγγράφων ή να περιορίσει την περαιτέρω χρήση πέραν των
ορίων που καθορίζονται στα άρθρα 64 έως 66, 69 και 70.
9. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου διέπουν την περαιτέρω χρήση και όλων των
εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3882/2010 (Α΄ 166).
10. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, οι φορείς του δημόσιου
τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 60, δημιουργούν σε κάθε πληροφοριακό σύστημα, που
διαθέτουν, προμηθεύονται ή διαμορφώνουν, ασφαλείς διεπαφές προγραμματισμού
εφαρμογών (Application Programming Interface – APIs).
Άρθρο 60
Ορισμοί ανοικτών δεδομένων
(άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «Φορείς του δημόσιου τομέα»: οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι
ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα λοιπά νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου κατά την έννοια της παρ. 2 και
οι ενώσεις που σχηματίζονται από μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω αρχές ή από έναν ή
περισσότερους από τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου του παρόντος,
2) «Οργανισμός δημοσίου δικαίου»: κάθε οργανισμός που έχει όλα τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
(α) έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, χωρίς
βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα,
(β) έχει νομική προσωπικότητα, και
(γ) είτε χρηματοδοτείται για τη δραστηριότητά του κατά κύριο λόγο από τον κρατικό
προϋπολογισμό, τους Ο.Τ.Α. ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, είτε η διαχείρισή του
υπόκειται στην εποπτεία των ανωτέρω αρχών ή οργανισμών, είτε διοικείται, διευθύνεται ή
εποπτεύεται από όργανο, του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από το
Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου,
3) «δημόσια επιχείρηση»: κάθε επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς που
ορίζονται στην περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 59 και στην οποία οι φορείς του δημόσιου
τομέα μπορούν να ασκούν άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή είτε λόγω κυριότητας είτε
λόγω χρηματοοικονομικής τους συμμετοχής σε αυτή είτε δυνάμει των κανόνων που την
διέπουν. Η ύπαρξη αποφασιστικής επιρροής των φορέων του δημόσιου τομέα τεκμαίρεται
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις, στις οποίες οι φορείς αυτοί, άμεσα ή
έμμεσα:
(α) κατέχουν την πλειοψηφία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της επιχείρησης,
(β) ελέγχουν την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με τις μετοχές που εκδίδει η
επιχείρηση,
(γ) μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης
ή εποπτείας της επιχείρησης,
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4) «τυποποιημένη άδεια»: ένα σύνολο προκαθορισμένων προϋποθέσεων περαιτέρω χρήσης
σε ψηφιακή μορφή, κατά προτίμηση συμβατών με τις τυποποιημένες άδειες που διατίθενται
δημόσια στο διαδίκτυο,
5) «έγγραφο»: κάθε έγγραφο ή τμήμα εγγράφου, πληροφορία ή δεδομένο, που εκδίδεται ή
έχει ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του παρόντος κεφαλαίου στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους ή, εφόσον πρόκειται για δημόσια επιχείρηση κατά την έννοια της περ. 3,
στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, και ιδίως μελέτες,
πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις των διοικητικών αρχών,
γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης που
χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική,
οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή). Ως «έγγραφα», για την εφαρμογή αυτού του νόμου,
λογίζονται και τα ιδιωτικά έγγραφα, που βρίσκονται σε αρχεία (φακέλους) φορέων του
δημόσιου τομέα και χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους,
6) «ανωνυμοποίηση»: η διαδικασία μετατροπής εγγράφων σε ανώνυμα έγραφα που δεν
σχετίζονται προς ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ή η διαδικασία, με την
οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γίνονται ανώνυμα, κατά τρόπο ώστε να είναι
αδύνατος ο εντοπισμός της ταυτότητας του προσώπου στο οποίο αναφέρονται,
7) «δυναμικά δεδομένα»: έγγραφα σε ψηφιακή μορφή, τα οποία υπόκεινται σε συχνές ή σε
πραγματικό χρόνο επικαιροποιήσεις, ιδίως λόγω της μεταβλητότητας ή της ταχείας
απαξίωσής τους. Τα δεδομένα που παράγονται από αισθητήρες θεωρούνται, κατά κανόνα,
δυναμικά δεδομένα,
8) «ερευνητικά δεδομένα»: έγγραφα σε ψηφιακή μορφή, εξαιρουμένων των επιστημονικών
δημοσιεύσεων, τα οποία συλλέγονται ή παράγονται κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων
επιστημονικής έρευνας και χρησιμοποιούνται ως τεκμήρια στο πλαίσιο της ερευνητικής
διαδικασίας ή είναι κοινώς αποδεκτά στην ερευνητική κοινότητα ως αναγκαία για την
επικύρωση των ερευνητικών ευρημάτων και αποτελεσμάτων,
9) «σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας»: έγγραφα, η περαιτέρω χρήση των οποίων συνδέεται
με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία, κυρίως λόγω της
καταλληλότητάς τους για τη δημιουργία υπηρεσιών και εφαρμογών προστιθέμενης αξίας
καθώς και νέων, ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, αλλά και λόγω του πλήθους
των δυνητικών αποδεκτών των υπηρεσιών και των εφαρμογών προστιθέμενης αξίας που
βασίζονται στα εν λόγω σύνολα δεδομένων,
10) «περαιτέρω χρήση»: η χρήση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλες ενώσεις προσώπων
χωρίς νομική προσωπικότητα: (α) εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του
δημόσιου τομέα, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός του αρχικού σκοπού, στο
πλαίσιο της δημόσιας αποστολής, για τον οποίο εκδόθηκαν τα έγγραφα, (β) εγγράφων που
βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων κατά την έννοια της περ. 3, για εμπορικούς
ή μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός του αρχικού σκοπού παροχής υπηρεσιών γενικού
συμφέροντος για τον οποίο εκδόθηκαν τα έγγραφα.
Η ανταλλαγή εγγράφων (α) μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα κατά την άσκηση της
δημόσιας αποστολής τους, (β) μεταξύ δημόσιων επιχειρήσεων κατά την εκπλήρωση της
υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και (γ) μεταξύ φορέων του δημόσιου
τομέα και δημόσιων επιχειρήσεων, δεν συνιστά περαιτέρω χρήση,
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11) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» : κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα,
ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό
ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή
περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική,
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου,
12) «έγγραφο σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο»: το ψηφιακό έγγραφο υπό μορφή αρχείου
διαρθρωμένου κατά τρόπο, ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να
εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριμένα δεδομένα,
συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων δηλώσεων γεγονότων, και της εσωτερικής τους
δομής,
13) «ανοικτός μορφότυπος»: μορφότυπος, ο οποίος δεν εξαρτάται από πλατφόρμα και
διατίθεται στο κοινό χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό που να παρεμποδίζει την περαιτέρω
χρήση των εγγράφων,
14) «ανοικτό επίσημο πρότυπο»: πρότυπο, που έχει καθοριστεί σε γραπτή μορφή και το
οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις προδιαγραφές για τις απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο
διασφάλισης της διαλειτουργικότητας του λογισμικού,
15) «εύλογη απόδοση της επένδυσης»: ποσοστό της συνολικής χρέωσης, επιπλέον εκείνου
που απαιτείται για την ανάκτηση των επιλέξιμων δαπανών, που δεν υπερβαίνει τις πέντε
ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το σταθερό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ),
16) «τρίτος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι φορέας του δημόσιου τομέα ή
δημόσια επιχείρηση που κατέχει δεδομένα,
17) «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»: τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του άρθρου 1
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
18) «δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί και τεχνολογικοί ή ερευνητικοί φορείς»: οι δημόσιοι
ερευνητικοί οργανισμοί και οι τεχνολογικοί ή ερευνητικοί φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και
19) «οργανισμοί χρηματοδότησης της έρευνας»: οι φορείς δημοσίου τομέα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που χρηματοδοτούν την έρευνα που διεξάγεται από τους αναφερόμενους στις περ.
17 και 18 φορείς.
Άρθρο 61
Γενικές αρχές
(άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Τα έγγραφα των φορέων του παρόντος Κεφαλαίου διατίθενται από τη στιγμή της
ανάρτησης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους, ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και
αξιοποίηση για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε
ενέργεια του ενδιαφερομένου ή πράξη της διοίκησης (αρχή της ανοικτής διάθεσης και
περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας), με την επιφύλαξη των άρθρων 64 έως 66, 69
και 70.
2. Τα έγγραφα των φορέων του παρόντος Κεφαλαίου διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο
δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο,
ο οποίος συμμορφώνεται με ανοικτά πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 63, από σταθερό
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σημείο απόθεσης. Αν δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, απαιτείται η
υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το άρθρο 62.
3. Τα έγγραφα, επί των οποίων οι βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα μουσεία και τα αρχεία έχουν δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη
εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τα άρθρα 63 έως 70. Από τα ανωτέρω έγγραφα
εξαιρούνται εκείνα που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του πρώτου εδαφίου και που
τρίτος είχε, αρχικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, των οποίων το διάστημα
προστασίας δεν έχει λήξει.
4. Η ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων των φορέων των παρ. 1 έως 3
αποκλείεται μόνο στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 59 και πρέπει να αιτιολογείται
ειδικώς από τον φορέα που τα κατέχει.
Άρθρο 62
Επεξεργασία αιτήσεων περαιτέρω χρήσης
(άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Αν δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 61, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση εγγράφων
προς περαιτέρω χρήση. Τα αιτήματα υποβάλλονται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή στην
υπηρεσία, η οποία έχει εκδώσει ή έχει στην κατοχή της το έγγραφο.
2. Οι φορείς του δημοσίου τομέα επεξεργάζονται με ηλεκτρονικά μέσα, όπου αυτό είναι
δυνατό, τις αιτήσεις περαιτέρω χρήσης και χορηγούν το έγγραφο προς περαιτέρω χρήση
στον αιτούντα ή, εάν χρειάζεται άδεια, οριστικοποιούν τη σχετική προσφορά τους προς τον
αιτούντα σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 3, 4 και 5.
3. Με την επιφύλαξη ειδικών προθεσμιών που ορίζονται στις οικείες διατάξεις κάθε φορέα
που κατέχει έγγραφα, οι παραπάνω φορείς χορηγούν το έγγραφο ή οριστικοποιούν τη
σχετική προσφορά τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή της αίτησης. Η
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι είκοσι (20) επιπλέον ημέρες από τη λήξη του
πρώτου εικοσαημέρου για αιτήσεις που χαρακτηρίζονται από τον φορέα ως περίπλοκες ή
μεγάλης κλίμακας. Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιούνται στον αιτούντα, μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, ο χαρακτηρισμός της αίτησης ως περίπλοκης ή
μεγάλης κλίμακας και η ημερομηνία λήξης της νέας προθεσμίας χορήγησης του εγγράφου.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χαρακτηρισμού δεν προβλέπεται η άσκηση διοικητικής
προσφυγής.
4. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο φορέας ανακοινώνει στον αιτούντα τους λόγους
απόρριψης. Αν ο λόγος απόρριψης οφείλεται σε ζητήματα που άπτονται δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, στην απόφαση πρέπει υποχρεωτικά να μνημονεύεται το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά, ο αδειοδότης,
από τον οποίο ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει λάβει το σχετικό υλικό. Η υποχρέωση του
δεύτερου εδαφίου δεν ισχύει για τις βιβλιοθήκες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι
βιβλιοθήκες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα μουσεία και τα αρχεία. Κατά της
απορριπτικής απόφασης ή της παράλειψης έκδοσης αυτής από τον οικείο φορέα εντός των
προθεσμιών της παρ. 3 προβλέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εγγράφως ή
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αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, στην υπηρεσία, από την οποία ζητήθηκε η χορήγηση του
εγγράφου. Η ως άνω προσφυγή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης στον αιτούντα ή τη συντέλεση της
παράλειψης. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας οφείλει να αποφανθεί επί της προσφυγής εντός
είκοσι (20) ημερών από τη διαβίβασή της σε αυτήν.
5. Οι προθεσμίες της παρ. 3, όσον αφορά τα έγγραφά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του παρόντος κεφαλαίου και προέρχονται από δημόσιες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της
περ. 3 του άρθρου 60, από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δημόσιους ερευνητικούς
οργανισμούς, τεχνολογικούς ή ερευνητικούς φορείς ή οργανισμούς χρηματοδότησης της
έρευνας, διπλασιάζονται.
Άρθρο 63
Διαθέσιμοι μορφότυποι
(άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που αφορούν στα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας, οι
φορείς του παρόντος Κεφαλαίου διαθέτουν ηλεκτρονικά τα έγγραφά τους σε οποιαδήποτε
προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατό, σε μορφότυπους που είναι
ανοικτοί, μηχαναγνώσιμοι, προσβάσιμοι, προσιτοί και επαναχρησιμοποιούμενοι, μαζί με τα
μεταδεδομένα τους. Τόσο ο μορφότυπος όσο και τα μεταδεδομένα συμμορφώνονται
καταρχήν με επίσημα ανοικτά πρότυπα, ιδίως όπως αυτά καθορίζονται με το προφίλ
εφαρμογής DCAT (Data Catalogue Vocabulary) για πύλες δεδομένων στην Ευρώπη (DCATAP).
2. Τα έγγραφα διατίθενται από σταθερό σημείο απόθεσης, μαζί με τα μεταδεδομένα τους,
στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr ή στην ιστοσελίδα του φορέα. Στην περίπτωση
διάθεσης στην ιστοσελίδα του φορέα, αυτά πρέπει να είναι προσβάσιμα μέσω
υπερσυνδέσμων ή με άλλο τρόπο στον δικτυακό τόπο www.data.gov.gr. Εφόσον είναι
δυνατόν, τα έγγραφα καθίστανται προσβάσιμα μέσω διεπαφών προγραμματισμού
εφαρμογών (APIs).
3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου, και ιδίως η αρχή της «εκ σχεδιασμού και εξ
ορισμού» παραγωγής και διάθεσης λαμβάνονται υπόψη από τους φορείς κατά το στάδιο της
παραγωγής και διάθεσης των εγγράφων τους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού και της
παραγωγής, η μέγιστη δυνατότητα διάθεσής τους για περαιτέρω χρήση. Οι φορείς δεν
υποχρεούνται να εκδίδουν ή να προσαρμόζουν έγγραφα ή να διαθέτουν τμήματα εγγράφων,
προκειμένου να συμμορφώνονται με τις παρ. 1 και 2, εφόσον απαιτείται δυσανάλογη
προσπάθεια που υπερβαίνει έναν απλό χειρισμό.
4. Δεν απαιτείται από τους φορείς του παρόντος Κεφαλαίου να συνεχίσουν την παραγωγή
και αποθήκευση συγκεκριμένου τύπου εγγράφων για τον σκοπό της περαιτέρω χρήσης των
εν λόγω εγγράφων από τρίτους. Στην περίπτωση διακοπής της παραγωγής και αποθήκευσης,
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, προηγείται δημόσια ανακοίνωση τουλάχιστον τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από τη διακοπή που αναρτάται τόσο στον διαδικτυακό τόπο
www.data.gov.gr όσο και στην ιστοσελίδα του φορέα.
5. Οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου διαθέτουν για περαιτέρω χρήση τα δυναμικά
δεδομένα αμέσως μετά από τη συλλογή τους, μέσω κατάλληλων διεπαφών
προγραμματισμού εφαρμογών (APIs) και, κατά περίπτωση, ως μαζική τηλεφόρτωση. Στις
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περιπτώσεις, κατά τις οποίες η διάθεση των δυναμικών δεδομένων της παρούσας, αμέσως
μετά από τη συλλογή τους, υπερβαίνει τις οικονομικές και τεχνικές ικανότητες του φορέα
επιβάλλοντας δυσανάλογη προσπάθεια, τα δεδομένα αυτά δύναται να διατίθενται για
περαιτέρω χρήση εντός εύλογης προθεσμίας ή με προσωρινούς τεχνικούς περιορισμούς που
δεν εμποδίζουν αδικαιολόγητα την εκμετάλλευση του οικονομικού και κοινωνικού
δυναμικού τους.
6. Οι παρ. 1 έως 5 εφαρμόζονται στα έγγραφα των δημόσιων επιχειρήσεων, κατά την έννοια
της περ. 3 του άρθρου 60, εφόσον είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση και με την
επιφύλαξη των υποπερ. (βα) και (ββ) της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 59.
7. Τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας, ο κατάλογος των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024, καθίστανται διαθέσιμα
για περαιτέρω χρήση σε μηχαναγνώσιμη μορφή, μέσω κατάλληλων διεπαφών
προγραμματισμού εφαρμογών (APIs) και, κατά περίπτωση, ως μαζική τηλεφόρτωση.
8. Η περαιτέρω χρήση των εγγράφων που διαθέτουν οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου
υπόκειται στον περιορισμό ότι το περιεχόμενό τους δεν πρέπει να αλλοιωθεί ούτε να
διαστρεβλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και ότι πρέπει να γίνεται αναφορά στην πηγή
προέλευσής τους και στην ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησής τους. Οι περιορισμοί
αυτοί γνωστοποιούνται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στον αιτούντα κατά τη χορήγηση
του εγγράφου.
9. Οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου δεν φέρουν ευθύνη για τις περιπτώσεις μη ορθής
περαιτέρω χρήσης των εγγράφων.
10. Οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα για την παροχή
δυνατότητας περαιτέρω χρήσης εγγράφων από άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των άρθρων 36 έως 47.
Άρθρο 64
Αρχές που διέπουν τη χρέωση
(άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Η περαιτέρω χρήση των εγγράφων γίνεται καταρχήν δωρεάν. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η
ανάκτηση του οριακού κόστους για την αναπαραγωγή, παροχή και διάδοση των εγγράφων,
την ανωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των μέτρων που
λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω επιβολής
τελών στους ενδιαφερομένους.
2. Κατ’ εξαίρεση, η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται:
(α) στους φορείς του δημόσιου τομέα, για τους οποίους προβλέπεται να καλύπτουν οι ίδιοι
ένα ουσιώδες μέρος του κόστους εκτέλεσης της δημόσιας αποστολής τους από ίδια έσοδα,
(β) σε βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, μουσεία και αρχεία,
(γ) σε δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 60.
3. Στον ιστότοπο data.gov.gr δημοσιεύεται και επικαιροποιείται, σε ετήσια βάση, ο
κατάλογος των φορέων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2.
4. Στις περ. α΄ και γ΄ της παρ. 2, το ύψος των τελών υπολογίζεται με αντικειμενικά, διαφανή
και επαληθεύσιμα κριτήρια, με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της ετήσιας
λογιστικής περιόδου και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους
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φορείς. Τα συνολικά έσοδα από τη διάθεση και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω
εγγράφων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το
κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσής τους και αποθήκευσης των
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης, και, κατά
περίπτωση, το κόστος ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των
μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών.
5. Όταν οι βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, τα μουσεία και τα αρχεία επιβάλλουν τέλη, τα συνολικά έσοδα από τη διάθεση
και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης,
αποθήκευσης των δεδομένων, συντήρησης, εκκαθάρισης δικαιωμάτων και, κατά περίπτωση,
το κόστος ανωνυμοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των μέτρων που
λαμβάνονται για την προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών,
συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Το ύψος των τελών
υπολογίζεται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής
περιόδου και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους φορείς.
6. Σε κάθε περίπτωση, η περαιτέρω χρήση: (α) των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, ο
κατάλογος των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024, υπό την επιφύλαξη των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 72 και (β) των ερευνητικών
δεδομένων, είναι δωρεάν.
Άρθρο 65
Υποχρέωση ενημέρωσης
(άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως τους αιτούντες
έγγραφα για περαιτέρω χρήση σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης της ενδικοφανούς
προσφυγής του άρθρου 62 και την προθεσμία αυτής σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές
που τους επηρεάζουν.
Άρθρο 66
Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων
(άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Η περαιτέρω χρήση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του παρόντος
Κεφαλαίου δεν υπόκειται σε όρους, εκτός αν οι όροι αυτοί είναι αντικειμενικοί, αναλογικοί,
δεν εισάγουν διακρίσεις και επιβάλλονται αιτιολογημένα για την εξυπηρέτηση σκοπών
γενικού συμφέροντος, με τη μορφή χορήγησης άδειας ή με άλλους τρόπους. Οι όροι που
επιβάλλονται δεν μπορεί να οδηγούν σε περιορισμό ή στρέβλωση του ανταγωνισμού.
2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου για την περαιτέρω χρήση εγγράφων προβλέπεται η
χορήγηση άδειας, οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου, δημιουργούν, όπου αυτό είναι
δυνατό, και αναρτούν πρότυπα τυποποιημένων αδειών με δυνατότητα ηλεκτρονικής τους
επεξεργασίας στον ιστότοπο data.gov.gr, οι οποίες παρέχουν ευρύτερα δικαιώματα
περαιτέρω χρήσης χωρίς τεχνολογικούς, οικονομικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς και
στηρίζονται σε μορφότυπους ανοικτών δεδομένων. Οι άδειες αυτές είναι δυνατόν να
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προσαρμόζονται, προκειμένου να αντιμετωπίζουν ειδικότερες περιπτώσεις αιτήσεων
χορήγησης άδειας. Σε κάθε περίπτωση, οι άδειες πρέπει να θέτουν τους λιγότερο δυνατούς
περιορισμούς όσον αφορά στην περαιτέρω χρήση σύμφωνα με την αρχή της ανοικτής
διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας.
Άρθρο 67
Πρακτικές ρυθμίσεις
(άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του
Δημοσίου» το οποίο είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο data.gov.gr. Στο ως άνω μητρώο
αναρτώνται τα σύνολα των εγγράφων του Δημοσίου, που είναι διαθέσιμα σε ανοικτό και
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ταξινομημένα σε «Διαρθρωμένα Σύνολα Δεδομένων»
(“Datasets”) ή οι σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους των φορέων, όπου αυτά
τηρούνται. Στις περιπτώσεις που τα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα σε ανοικτό και
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ή όταν ο φορέας διαθέτει προς περαιτέρω χρήση τα δεδομένα
με όρους ή άδειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 64 έως 66, γίνεται σχετική
καταχώριση στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου».
2. Κάθε φορέας του παρόντος Κεφαλαίου προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των
συνόλων των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορίες, προς τον σκοπό
ανοικτής τους διάθεσης.
3. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της παρ. 2, κάθε φορέας εκδίδει απόφαση, στην
οποία περιγράφονται: (α) τα σύνολα των εγγράφων που κατέχει ο φορέας, (β) τα σύνολα των
εγγράφων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την
αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας, (γ) τα σύνολα των εγγράφων που
θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω χορήγησης άδειας ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 64
έως και 70, και (δ) τα σύνολα των εγγράφων που δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση
και χρήση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 59. Η απόφαση αυτή αναρτάται: (δα) στον
διαδικτυακό τόπο του «Προγράμματος Διαύγεια», (δβ) στον διαδικτυακό τόπο data.gov.gr.,
και (δγ) στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα, ενώ κοινοποιείται και στον Γενικό Γραμματέα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
4. Οι ανωτέρω φορείς επικαιροποιούν τα σύνολα των εγγράφων που έχουν στην κατοχή τους,
αμελλητί, μόλις επέλθει μεταβολή, ενημερώνοντας σχετικά τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της παρ. 3
εκδίδεται τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία.
5. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων
του παρόντος άρθρου.
6. Για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, την τεχνική, διαδικαστική και
οργανωτική υποστήριξη της ανοικτής διάθεσης των εγγράφων, καθώς και την επικοινωνία
με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αρμόδιες είναι
οι ομάδες διοίκησης έργου του «Προγράμματος Διαύγεια», οι οποίες προβλέπονται στην
παρ. 1 του άρθρου 80.
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Άρθρο 68
Ερευνητικά δεδομένα
(άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Τα ερευνητικά δεδομένα είναι διαθέσιμα και περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς
ή μη εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με τα άρθρα 61 έως 70, εφόσον λαμβάνουν, εν όλω ή εν
μέρει, δημόσια χρηματοδότηση και έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, μέσω θεματικού ή
ιδρυματικού αποθετηρίου, από ερευνητές ή δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς και
τεχνολογικούς ή ερευνητικούς φορείς ή οργανισμούς χρηματοδότησης της έρευνας.
2. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με την
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την
εμπιστευτικότητα, την εθνική ασφάλεια την προστασία νόμιμων εμπορικών συμφερόντων,
όπως το εμπορικό απόρρητο, και την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
τρίτων, σύμφωνα με την αρχή «ανοικτά στο μέτρο του δυνατού, κλειστά στο μέτρο του
αναγκαίου».
Άρθρο 69
Αποφυγή διακρίσεων
(άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Όλοι οι επιβαλλόμενοι όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων δεν επιφέρουν διακρίσεις
μεταξύ συγκρίσιμων κατηγοριών περαιτέρω χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της
διασυνοριακής περαιτέρω χρήσης.
2. Εάν τα έγγραφα χρησιμοποιούνται περαιτέρω από φορέα του δημόσιου τομέα ως αρχικό
υλικό για εμπορικές δραστηριότητές του, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
δημόσιας αποστολής του, τα έγγραφα για τις εν λόγω δραστηριότητες διατίθενται με τα ίδια
τέλη και τους λοιπούς όρους που ισχύουν για τους άλλους χρήστες.
Άρθρο 70
Αποκλειστικές ρυθμίσεις
(άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Η περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι ελεύθερη για όλους τους δυνητικούς παράγοντες της
αγοράς, ακόμα και εάν ένας ή περισσότεροι παράγοντές της εκμεταλλεύονται ήδη προϊόντα
προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στα εν λόγω έγγραφα. Συμβάσεις ή άλλες ρυθμίσεις
μεταξύ των φορέων του παρόντος Κεφαλαίου που κατέχουν τα έγγραφα και τρίτων δεν
θεμελιώνουν αποκλειστικά δικαιώματα και δεν εμποδίζουν την περαιτέρω χρήση των
εγγράφων αυτών.
2. Κατ’ εξαίρεση, όπου ένα αποκλειστικό δικαίωμα είναι απαραίτητο για την παροχή
υπηρεσίας δημόσιου συμφέροντος, η βασιμότητα του λόγου για τη χορήγησή του
υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον ανά τρία (3) έτη.
Συμβατικές ή άλλες ρυθμίσεις, που ήταν σε ισχύ την 16η Ιουλίου 2019 ή ίσχυσαν μετά από
αυτή την ημερομηνία και προβλέπουν αποκλειστικά δικαιώματα, αναρτώνται στον
διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα τουλάχιστον δύο
(2) μήνες πριν από την έναρξη ισχύος τους. Οι τελικοί όροι των εν λόγω ρυθμίσεων
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διατυπώνονται στην ελληνική γλώσσα, κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο, ώστε ο
ενδιαφερόμενος να μπορεί να αντιληφθεί πλήρως το νόημά τους και αναρτώνται στις
ιστοσελίδες του δεύτερου εδαφίου της παρούσας. Η παρούσα δεν τυγχάνει εφαρμογής στην
ψηφιοποίηση των πολιτιστικών πόρων.
3. Όταν ένα αποκλειστικό δικαίωμα αφορά την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, η
περίοδος αποκλειστικότητας δεν μπορεί να υπερβεί τα δέκα (10) έτη, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις οικείες συμβάσεις. Όταν η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, η
διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώματος υπόκειται σε επανεξέταση κατά το ενδέκατο έτος
και, στη συνέχεια, κάθε επτά (7) έτη. Οι συμφωνίες περί παροχής αποκλειστικών
δικαιωμάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο
www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
παρέχεται στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα δωρεάν αντίγραφο των ψηφιοποιημένων
πολιτιστικών πόρων ως μέρος των ρυθμίσεων. Το αντίγραφο αυτό διατίθεται για περαιτέρω
χρήση στο τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας.
4. Νομικές ή πρακτικές ρυθμίσεις που, αν και δεν χορηγούν ρητά αποκλειστικό δικαίωμα,
ωστόσο περιέχουν όρους που αποσκοπούν ή κατατείνουν σε περιορισμένη διάθεση
εγγράφων για περαιτέρω χρήση από άλλες οντότητες πέραν του τρίτου που συμμετέχει στη
ρύθμιση, αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
οικείου φορέα τουλάχιστον δύο (2) μήνες προτού τεθούν σε ισχύ. Το αποτέλεσμα των εν
λόγω νομικών ή πρακτικών ρυθμίσεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων για
περαιτέρω χρήση υπόκειται σε τακτική επανεξέταση, και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον
κάθε τρία (3) έτη.
5. Οι αποκλειστικές ρυθμίσεις που ίσχυαν στις 17 Ιουλίου 2013, οι οποίες αφενός δεν
εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των παρ. 2 και 3 και αφετέρου είχαν συναφθεί από φορείς του
δημόσιου τομέα, παύουν να ισχύουν με τη λήξη της σύμβασης και, σε κάθε περίπτωση, το
αργότερο στις 18 Ιουλίου 2043.
6. Οι αποκλειστικές ρυθμίσεις που ίσχυαν στις 16 Ιουλίου 2019, οι οποίες αφενός δεν
εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των παρ. 2 και 3 και αφετέρου έχουν συναφθεί από δημόσιες
επιχειρήσεις κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 60, παύουν να ισχύουν με τη λήξη της
σύμβασης και, σε κάθε περίπτωση, στις 17 Ιουλίου 2049.
Άρθρο 71
Θεματικός κατάλογος συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας
(άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Ο κατάλογος θεματικών κατηγοριών συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας, όπως παρατίθεται
στο Παράρτημα I της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του δημόσιου τομέα, ενσωματώνεται στο Παράρτημα ΧΙI του παρόντος και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.
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Άρθρο 72
Ειδικά σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας και ρυθμίσεις περί δημοσίευσης και περαιτέρω
χρήσης
(άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας που ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο
Παράρτημα ΧΙΙ και που έχουν στην κατοχή τους οι φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις για
τα ανοικτά δεδομένα, όπως αυτά προσδιορίζονται με την έκδοση, από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, του προβλεπόμενου στην παρ. 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024
καταλόγου:
(α) διατίθενται δωρεάν, με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου και των
παρ. 43 και 44 του άρθρου 107,
(β) είναι μηχαναγνώσιμα,
(γ) παρέχονται μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (APIs),
(δ) κατά περίπτωση, παρέχονται ως μαζική τηλεφόρτωση.
2. Τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας των δημόσιων επιχειρήσεων, κατά την έννοια της
περ. 3 του άρθρου 60, τα οποία εξειδικεύονται όπως ορίζει η παρ. 43 του άρθρου 107,
διατίθενται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 64, κατά παρέκκλιση από την αρχή της
δωρεάν διαθεσιμότητας.
3. Η αρχή της δωρεάν διαθεσιμότητας των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας δεν ισχύει για
βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, τα μουσεία και τα αρχεία. Για τους εν λόγω φορείς, τα σύνολα δεδομένων
υψηλής αξίας διατίθενται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 64.
4. Τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας των φορέων του δημόσιου τομέα, τα οποία
προσδιορίζονται κατά την παρ. 44 του άρθρου 107, διατίθενται σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 64, κατά παρέκκλιση από την αρχή της δωρεάν διαθεσιμότητας.
Άρθρο 73
Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων
1. Εντός των δύο (2) πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους ο Υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση σχετικά με την ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, από τους φορείς του παρόντος Κεφαλαίου.
Πριν από την υποβολή της κατά το πρώτο εδάφιο, η έκθεση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση
για διάστημα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών.
2. Η έκθεση της παρ. 1 συζητείται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της
Βουλής.
3. Η έκθεση της παρ. 1 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr.
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Άρθρο 74
Ένδικα βοηθήματα
Αιτήσεις ακύρωσης που ασκούνται κατά ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Άρθρο 75
Αντικείμενο ψηφιακής διαφάνειας
Αντικείμενο του παρόντος Κεφαλαίου είναι η ρύθμιση της υποχρέωσης ανάρτησης των
νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων, και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόμενα στο
άρθρο 76 πρόσωπα και όργανα στο Διαδίκτυο, καθώς και η δημιουργία των προϋποθέσεων
και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών.
Άρθρο 76
Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας
1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα,
αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα
συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί,
Υπηρεσιακοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και
Εκτελεστικοί Γραμματείς Περιφερειών, τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τα
όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο, καθώς και τα όργανα των φορέων των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Οι ρυθμίσεις του παρόντος
Κεφαλαίου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα
οποία τα αναφερόμενα στην παρούσα όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς
υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα, καθώς και οποιοδήποτε όργανο έχει από τον
νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου (α) ως φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα
νοούνται: (αα) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή
επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά
πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, (αβ) οι δημόσιες
επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), (β)
ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται
τα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και
τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
3. Στο διαδίκτυο αναρτώνται: (α) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα,
(β) πράξεις νομοθετικού περιεχομένου της παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, (γ) τα
προεδρικά διατάγματα, δ) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις
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κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, τον
εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη,
η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας,
(ε) ερμηνευτικές εγκύκλιοι, (στ) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου καθώς και οι πράξεις της
ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης
της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη
τους, (ζ) πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων
διοίκησης των φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθμού, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών, (η) πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης,
αντικατάστασης ή παύσης Υπηρεσιακών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων,
Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Εκτελεστικών Γραμματέων Περιφερειών,
μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δευτέρου βαθμού, (θ) πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων
εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας,
ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι, (ι) πράξεις καθορισμού των αμοιβών και
αποζημιώσεων των μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών
επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης
αρμοδιότητας, (ια) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών
στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και
φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και
οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, συμβολαιογράφων και άμισθων
υποθηκοφυλάκων, (ιβ) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού
(ΔΕΠ) της ανώτατης εκπαίδευσης, (ιγ) πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των
προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευσή τους
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, (ιδ) περιλήψεις πράξεων διορισμού, μετάταξης,
διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασμού
υπαλλήλων, μόνιμων και μετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φορέων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και αντιστοίχων πράξεων που αφορούν
δημόσιους λειτουργούς, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία,
και περιλήψεις πράξεων διορισμού και συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή
συμβάσεων έργου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, (ιε) το
σύνολο των συμβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών
νόμων και οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, (ιστ) περιλήψεις
διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων
έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δευτέρου βαθμού, (ιζ) πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
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πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και συμβάσεις πολιτιστικών χορηγιών του ν.
3525/2007 (Α΄ 16), (ιη) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης
περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του
ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (ιθ) οι πράξεις: ιθα) παραχώρησης δημόσιων και
δημοτικών κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου κτήματος,
αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος, ιθβ) καθορισμού εθνικών δρυμών, δασών και
δασικών εκτάσεων, ιθγ) χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων, ιθδ) καθορισμού
αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, ιθε) καθορισμού
βιομηχανικών ζωνών, ιθστ) καθορισμού λατομικών ζωνών, ιθζ) σύνταξης και έγκρισης
μελετών χωρικού (χωροταξικού και πολεοδομικού) σχεδιασμού, όλων των επιπέδων, ιθη)
καθορισμού και τροποποίησης όρων δόμησης, ιθθ) χορήγησης, αναστολής χορήγησης,
τροποποίησης οικοδομικών αδειών, ιθι) χωροθέτησης δραστηριοτήτων, ιθια) καθορισμού
αρχαιολογικών χώρων, ιθιβ) χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων και
αποχαρακτηρισμών αυτών. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις ανάκλησης και ακύρωσης των
παραπάνω πράξεων, (ιη) οι γνωμοδοτήσεις και τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, (ιθ) οι πράξεις και γνωμοδοτήσεις των ανεξάρτητων διοικητικών
αρχών, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, (κ) ατομικές
διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.
4. Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία
δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), που λειτουργεί
παραγωγικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Τα
στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.
Άρθρο 77
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 76 αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με
μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται
στον δικτυακό τόπο των αρμόδιων Υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του
Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της
Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών,
Υφυπουργών, Υπηρεσιακών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων στα οποία
έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται στο
δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ.,
των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων αρχών
και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού
αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.
2. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας η πράξη αναρτάται με μέριμνα των συναρμοδίων σε
όλους τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους.
3. Οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 76
αναρτώνται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι ευχερώς
προσβάσιμα στον μέσο χρήστη.
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4. Αν στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η ανάρτηση περίληψης της πράξης ή απόφασης,
στο Διαδίκτυο αναρτάται η περίληψη αυτή.
5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται
στο άρθρο 76 συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον
υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.
6. Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία
δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011, που λειτουργεί
παραγωγικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Τα
στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.
Άρθρο 78
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 76, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά.
2. Με εξαίρεση τις πράξεις της παρ. 1, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 76 αναρτώνται στο
διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στο παρόν Κεφάλαιο και ισχύουν από την ανάρτησή τους στον
δικτυακό τόπο «Διαύγεια».
3. Οι ρυθμίσεις της παρ. 2 δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση
ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ούτε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διοικητικές
προσφυγές.
4. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της πράξης,
ισχύει το αναρτημένο, με εξαίρεση τις πράξεις της παρ. 1. Με ευθύνη του προσώπου ή
οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο
που έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο.
5. Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με τα άρθρα 75 έως 80, καθώς
και οι πράξεις της παρ. 1, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες:
α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου,
β) ως έντυπα έγγραφα χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ
αντιγράφου.
Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο
κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ
φορέων.
Άρθρο 79
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα
1. Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 76 στο Διαδίκτυο και η οργάνωση
της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των εθνικών και
ενωσιακών κανόνων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
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προσωπικού χαρακτήρα. Δεν αναρτώνται πράξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ειδικές
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
2. Η ανάρτηση στο Διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 76 και η οργάνωση
της αναζήτησης πληροφοριών πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των κρατικών
απορρήτων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται από
ειδικότερες διατάξεις.
Άρθρο 80
Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο
1. Σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε κεντρική, ειδική ή περιφερειακή δημόσια υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ.,
καθώς και στους φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθμού, καθώς και σε κάθε φορέα ή όργανο που είναι κατά τον παρόντα νόμο υπόχρεοι σε
ανάρτηση νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων στο Διαδίκτυο συγκροτείται ομάδα
διοίκησης έργου με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της
ανάρτησης νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο. Στα μέλη των ομάδων αυτών δεν
καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση. Οι ομάδες διοίκησης έργου συγκροτούνται εντός ενός
(1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και η σύνθεσή τους κοινοποιείται στον οικείο
δικτυακό τόπο. Οι ομάδες διοίκησης έργου των φορέων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού συγκροτούνται τριάντα (30) ημέρες πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους φορείς αυτούς κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον
παρόντα νόμο.
2. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για τον επιχειρησιακό συντονισμό και
τη διαχείριση της εφαρμογής του Προγράμματος «Διαύγεια» στους φορείς που υπάγονται
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου. H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδια για τον τεχνικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη,
καθώς και τη διαχείριση και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του Προγράμματος
«Διαύγεια».
3. Σε κάθε φορέα που σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο έχει υποχρέωση ανάρτησης στο
Διαδίκτυο δημιουργείται και τηρείται αρχείο των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων
και αποφάσεων που αναρτώνται, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και με
ηλεκτρονικά μέσα.
4. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κεντρικού
δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των νόμων και πράξεων, καθώς και της τήρησης
κεντρικού αρχείου των αναρτημένων νόμων και πράξεων, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε
ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικά μέσα.
5. Οι φορείς και τα όργανα που υποχρεούνται σε ανάρτηση των νόμων, προεδρικών
διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων κατά το παρόν Κεφάλαιο λαμβάνουν όλα τα
αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται
η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
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6. Κατά τον σχεδιασμό και τη συντήρηση των δικτυακών τόπων και την ανάρτηση των νόμων
και πράξεων που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να
διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων προσβασιμότητας του άρθρου 39.
Άρθρο 81
Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων
Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν να αναρτούν στον δικτυακό τόπο
τους το οργανόγραμμα και τη διάρθρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των
αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα
πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε
μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης.
Άρθρο 82
Δημοσίευση εκτέλεσης Προϋπολογισμών
1. Το Δημόσιο ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν
στοιχεία για την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους στην ιστοσελίδα τους και στο
«Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα
προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Αναλυτικό Λογαριασμό
Εσόδων και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και
πληρωθέντα ποσά ανά Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων.
2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους,
το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά από το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.
Άρθρο 83
Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων
1. Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην
ιστοσελίδα του «Προγράμματος Διαύγεια» απολογιστικά στοιχεία δαπανών, στα οποία
αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη
αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του
ύψους της συναλλαγής.
2. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό
των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Άρθρο 84
Διαλειτουργικότητα των φορέων του δημόσιου τομέα
1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και
την επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) των φυσικών προσώπων σύμφωνα με τα
άρθρα 24 και 25 με σκοπό την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Αποτελεί τον
μοναδικό αρμόδιο φορέα για την υλοποίηση διατομεακής διαλειτουργικότητας και
διαλειτουργικότητας των επιμέρους μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα σε
συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών, τον μοναδικό αρμόδιο φορέα για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων
μεταξύ των μητρώων των φορέων αυτών αξιοποιώντας τα επιμέρους αναγνωριστικά, και
είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) και
την υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων σε συνεργασία με τους ως άνω φορείς.
2. Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή εγγράφων
των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
των φορέων του δημοσίου τομέα, οι φορείς υποχρεούνται έως την 1η.7.2022 να διαθέτουν
μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) το σύνολο των
δεδομένων που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και έγγραφα.
3. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είναι αρμόδια και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) μεριμνά για τη συνδυαστική ανάλυση των διατομεακών δεδομένων, στο
πλαίσιο της διαλειτουργικότητας, αξιοποιώντας τεχνικές ανάλυσης μεγάλου όγκου
δεδομένων (data analytics).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Άρθρο 85
Πολιτική υπολογιστικού νέφους
1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), το
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και η Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) προμηθεύονται κατά προτεραιότητα
συνολικά για τους φορείς του δημοσίου τομέα υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους έναντι
οποιωνδήποτε άλλων τεχνολογικών λύσεων, με σκοπό την αποθήκευση δεδομένων, τη
φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων του δημοσίου τομέα,
την παροχή υπηρεσιών νέφους προς τους φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και την
επιτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και τον σχεδιασμό και την παραγωγική λειτουργία
τεχνολογικών υποδομών και των πληροφοριακών συστημάτων.
2. Κάθε νέο πληροφοριακό σύστημα των φορέων του δημοσίου τομέα πρέπει να
συνοδεύεται από μελέτη ταξινόμησης των δεδομένων (data classification), η οποία
περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στις μελέτες ανάλυσης και σχεδιασμού του έργου. Για τα
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πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημόσιου τομέα που φιλοξενούνται, κατά τη
δημοσίευση του παρόντος Κώδικα, στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) ή στο
Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος
Τομέα Υγείας (H-Cloud), η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. ή η Η.ΔΙ.Κ.Α. αντιστοίχως εκπονούν
μελέτη ταξινόμησης των δεδομένων (data classification) που αποθηκεύονται στο
Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και
Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud), σε συνεργασία με
τους ανωτέρω φορείς ή με τους φορείς του δημόσιου τομέα προς τους οποίους η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,
το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. ή η Η.ΔΙ.Κ.Α. παρέχουν υπηρεσίες. Η μελέτη του δεύτερου εδαφίου εκπονείται
μέχρι την 31η.12.2021.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται υποχρεωτικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), για την οποία ισχύει το άρθρο 37 του ν. 4389/2016, στους ακαδημαϊκούς και
εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου
13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Οι φορείς του πρώτου εδαφίου μπορούν να προμηθεύονται
οι ίδιοι κατά προτεραιότητα υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους έναντι οποιωνδήποτε άλλων
τεχνολογικών λύσεων, με σκοπό την αποθήκευση δεδομένων, τη φιλοξενία πληροφοριακών
συστημάτων και εφαρμογών, καθώς και την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και
τον σχεδιασμό και την παραγωγική λειτουργία των τεχνολογικών τους υποδομών και των
πληροφοριακών τους συστημάτων.
Άρθρο 86
Παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσω υπολογιστικών υποδομών νέφους
1. Η παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών από τους φορείς του δημόσιου τομέα γίνεται
με τη χρήση υπολογιστικών υποδομών νέφους (cloud computing) και σε κάθε περίπτωση
μέσα από τις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) ή του
Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RΕ-Cloud) ή του Κυβερνητικού
Νέφους Τομέα Υγείας (H-Cloud) του άρθρου 87.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδιο για τη χάραξη της πολιτικής χρήσης
των υπολογιστικών υποδομών νέφους από τους φορείς του δημόσιου τομέα και τον
καθορισμό των κριτηρίων για την επιλογή τεχνικών και μεθόδων για την χρήση των
υπηρεσιών νέφους.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για
την οποία ισχύει το άρθρο 37 του ν. 4389/2016 στους ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς
φορείς, καθώς και στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν.
4310/2014.
Άρθρο 87
Κυβερνητικά νέφη
1. Ως Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) νοείται το σύνολο των ψηφιακών
υποδομών που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) είτε αφορούν ψηφιακές υποδομές εντός της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., είτε
αφορούν το ιδιωτικό νέφος της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είτε αφορούν δημόσιο υπολογιστικό νέφος που
διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
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2. Ως Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) νοείται το σύνολο των
ψηφιακών υποδομών που διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και
Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) είτε αφορούν ψηφιακές υποδομές εντός του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. είτε αφορούν
το ιδιωτικό νέφος του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. είτε αφορούν δημόσιο υπολογιστικό νέφος που διαχειρίζεται
το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε..
3. Ως Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) νοείται το σύνολο των ψηφιακών
υποδομών που διαχειρίζεται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.
Α.Ε.) είτε αφορούν ψηφιακές υποδομές εντός της Η.ΔΙ.Κ.Α. είτε αφορούν το ιδιωτικό νέφος
της Η.ΔΙ.Κ.Α. είτε αφορούν δημόσιο υπολογιστικό νέφος που διαχειρίζεται η Η.ΔΙ.Κ.Α..
4. Στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα πρέπει υποχρεωτικά να εγκατασταθούν έως την
1η.01.2022 όλες οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά
συστήματα που διατηρούν όλα τα Υπουργεία, εκτός των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και
Θρησκευμάτων, τα Ν.Π.Δ.Δ. εκτός των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, οι ανεξάρτητες
αρχές και η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (Κ.Τ.Π. Α.Ε.) και αφορούν σε συναλλαγές με
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και τη δημόσια διοίκηση. Οι υποδομές
Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) των ανωτέρω φορέων μεταφέρονται και περιέρχονται στην
κυριότητα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τον σκοπό αυτό. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συμφωνημένου
επιπέδου (Service Level Agreement - SLA) στους ανωτέρω φορείς.
5. Στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) πρέπει υποχρεωτικά
να εγκατασταθούν έως την 1η.1.2023 όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά
πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των
εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και οι εφαρμογές και υπηρεσίες που προσφέρονται από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα. Η
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συμφωνημένου επιπέδου (Service Level
Agreement - SLA) στους ανωτέρω φορείς.
6. Στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) πρέπει υποχρεωτικά να εγκατασταθούν
έως την 1η.1.2023 όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά
συστήματα του Υπουργείου Υγείας, των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, που αφορούν
σε επεξεργασία ιατρικών δεδομένων, καθώς και σε συναλλαγές ιατρικής φύσεως πολιτών. Η
Η.ΔΙ.Κ.Α. υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συμφωνημένου επιπέδου (Service Level
Agreement - SLA) στους ανωτέρω φορείς.
7. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 6 δεν εφαρμόζονται στα διαβαθμισμένα συστήματα του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου
Εξωτερικών, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Επιπλέον, οι διατάξεις των παρ. 1 έως 6 δεν εφαρμόζονται στα συστήματα της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών.
8. Για την προώθηση της χρήσης του Cloud από την ελληνική δημόσια διοίκηση, το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει και υλοποιεί μια ψηφιακή αγορά (digital marketplace)
υπηρεσιών και εφαρμογών Cloud στην οποία εγγράφονται οι φορείς του δημοσίου τομέα και
οι πάροχοι υπηρεσιών Cloud, οι οποίοι αναρτούν ιδίως τις παρεχόμενες υπηρεσίες Cloud, τις
τεχνικές λεπτομέρειες και τα κόστη προμηθειών.
9. Τα Κυβερνητικά Νέφη Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RECloud) και Τομέα Υγείας (H-Cloud) μπορούν να διασυνδέονται, με σκοπό την βέλτιστη παροχή

375

ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και τη δημιουργία συστημάτων εφεδρικής λειτουργίας,
επιχειρησιακής συνέχειας και αποκατάστασης λειτουργίας από καταστροφές (disaster
recovery), τηρώντας τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας για την προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), για την οποία ισχύει το άρθρο 37 του ν. 4389/2016, στους ακαδημαϊκούς και
εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου
13α του ν. 4310/2014.
Άρθρο 88
Προμήθεια Εξοπλισμού Δημοσίου Τομέα
1. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται μητρώο των πληροφοριακών και επικοινωνιακών
υποδομών και συστημάτων, του λογισμικού των φορέων του δημοσίου τομέα, καθώς και των
κατηγοριών αρχείων και δεδομένων που χρησιμοποιούν ή τηρούν. Το μητρώο περιλαμβάνει
λεπτομερή αναφορά στις άδειες χρήσης/εκμετάλλευσης και εν γένει στα δικαιώματα
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του φορέα του δημόσιου τομέα και είναι με την
επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, προσιτό σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα και σε κάθε
ενδιαφερόμενο.
2. Κατά την κατάρτιση συμβάσεων για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για λογαριασμό
φορέων του δημόσιου τομέα πρέπει να προβλέπεται ότι η εφαρμογή λογισμικού, που
αναπτύσσεται στο πλαίσιο σύμβασης έργου και παραδίδεται από τον ανάδοχο στον φορέα
του δημόσιου τομέα, περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα και την αναγκαία τεκμηρίωση,
σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, τα οποία θα πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο
της παρ. 1. Η σχετική σύμβαση πρέπει να προβλέπει, επίσης, ότι η εφαρμογή λογισμικού,
που αναπτύσσεται στο πλαίσιο σύμβασης έργου, παραδίδεται στον φορέα του δημόσιου
τομέα με όρους ώστε ο φορέας να μπορεί να μελετά τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής
λογισμικού, να το προσαρμόζει στις ανάγκες του, να βελτιώνει και να δημοσιεύει ή διαθέτει
με οποιονδήποτε τρόπο τις βελτιώσεις της εφαρμογής λογισμικού που έχει επιφέρει σε
οποιονδήποτε, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η δημοσίευση και διάθεση της
εφαρμογής λογισμικού και των βελτιώσεών του δυσχεραίνει την εκτέλεση της αποστολής και
την άσκηση αρμοδιοτήτων του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα ή προσκρούει στην
προστασία κρατικών ή άλλων απορρήτων που προβλέπονται από τον νόμο ή στην προστασία
της διανοητικής ιδιοκτησίας.
3. Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να θέτουν σε παραγωγική λειτουργία και να
αξιοποιούν υπολογιστικές και επικοινωνιακές υποδομές, πληροφοριακά και επικοινωνιακά
συστήματα ή εφαρμογές λογισμικού, τα οποία έχουν αναπτυχθεί για λογαριασμό τους και
έχουν παραληφθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι φορείς του δημόσιου τομέα
οφείλουν να τεκμηριώνουν ειδικά τυχόν αδυναμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής.
4. Δεν επιτρέπεται η προμήθεια νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών
χρήσης πλατφόρμας λογισμικού από τους φορείς του δημοσίου τομέα. Από την απαγόρευση
αυτή εξαιρούνται τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας και οι
εποπτευόμενοι φορείς τους, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η Ηλεκτρονική
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Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών
Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).
5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), για την οποία ισχύει το άρθρο 37 του ν. 4389/2016, στους ακαδημαϊκούς και
εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου
13α του ν. 4310/2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΜΗΤΡΩΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 89
Μητρώο Διαλειτουργικότητας
1. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
δημιουργείται και τηρείται Μητρώο Διαλειτουργικότητας με σκοπό τη διαρκή καταγραφή και
αποτύπωση των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) φορέων του δημοσίου τομέα. Το
Μητρώο Διαλειτουργικότητας αξιοποιείται κατ’ ελάχιστον για τα εξής: (α) την εφαρμογή
ενιαίου τεχνολογικού πλαισίου και προτύπων διαλειτουργικότητας, (β) τον σχεδιασμό και
την παραγωγική λειτουργία νέων διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) των φορέων του
δημόσιου τομέα, (γ) τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας για την ανταλλαγή δεδομένων
μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα, (δ) τον τεχνικό
σχεδιασμό σύνθετων διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
(ΚΕΔ).
2. Οι φορείς του δημοσίου τομέα που αναπτύσσουν διαδικτυακές υπηρεσίες στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους υποχρεούνται να προβαίνουν στην καταχώριση στο Μητρώο
Διαλειτουργικότητας κάθε διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχουν από την ένταξή τους σε
παραγωγική λειτουργία. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. συντονίζει τις ενέργειες των φορέων και μεριμνά για
την ορθή και συνεχή καταχώριση από κάθε υπόχρεο φορέα των πληροφοριών που αφορούν
στις διαδικτυακές υπηρεσίες.
3. Η καταχώριση κάθε διαδικτυακής υπηρεσίας ολοκληρώνεται με την απόδοση από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., μοναδικού κωδικού αριθμού, ο οποίος αποτελεί την
ταυτότητα κάθε διαδικτυακής υπηρεσίας στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας και την
κατηγοριοποίησή της σε συγκεκριμένο τομέα ανάλογα με το είδος των διακινούμενων
δεδομένων.
Άρθρο 90
Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
1. Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και τηρείται Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
με σκοπό την καταγραφή, την αποτύπωση και μοντελοποίηση των ψηφιακών ή φυσικών
διοικητικών διαδικασιών του δημόσιου τομέα, καθώς και την καταγραφή και αποτύπωση
των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών αυτών και κατ’ ελάχιστο: (α) το νομοθετικό
και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία και τα επιμέρους στάδια αυτής, (β) τις
αρμόδιες υπηρεσίες διεκπεραίωσης της διαδικασίας και των επιμέρους σταδίων αυτής, (γ)

377

τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ή των επιμέρους
σταδίων αυτής, (δ) το διάγραμμα ροής της διαδικασίας και των βημάτων αυτής, σύμφωνα με
τυποποιημένη μεθοδολογία διαγράμματος, (ε) τους εκτιμώμενους χρόνους ανά βήμα της
διαδικασίας και (στ) το κόστος παραβόλων ή άλλων τελών.
2. Οι φορείς του δημοσίου τομέα με αρμοδιότητα θεσμοθέτησης διοικητικών διαδικασιών
υποχρεούνται να προβαίνουν στην αρχική καταχώριση και την καταχώριση κάθε
μεταγενέστερης μεταβολής τους, η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους, εντός τριών (3)
μηνών από την θεσμοθέτησή τους ή την μεταβολή τους. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών συντονίζει τις ενέργειες των φορέων της
παρ. 2 και μεριμνά για την ορθή και συνεχή καταχώριση από κάθε υπόχρεο φορέα των
πληροφοριών που αφορούν στις διαδικασίες αρμοδιότητάς του. Η παράλειψη της
καταχώρισης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την
περ. κθ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για το όργανο ή τον υπάλληλο
που έχει τη σχετική υποχρέωση.
3. Η καταχώριση κάθε διαδικασίας ολοκληρώνεται, εντός τριμήνου, με την απόδοση από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών, μοναδικού κωδικού αριθμού, ο οποίος αποτελεί την ταυτότητα κάθε
διαδικασίας στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών. Με την απόδοση του μοναδικού κωδικού
αριθμού της διαδικασίας, οποιαδήποτε απόκλιση κατά την εφαρμογή αυτής από τις
αρμόδιες υπηρεσίες, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παρ. 2.
4. Με τη διαπίστωση παράλειψης της υποχρέωσης καταχώρισης σύμφωνα με την παρ. 2 ή
της απόκλισης κατά την εφαρμογή της καταχωρημένης διαδικασίας σύμφωνα με την παρ. 3,
οι οποίες μπορούν να γίνουν είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας, αναφοράς ή
ελέγχου, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών,
ενημερώνει αμελλητί τον αρμόδιο φορέα για την κίνηση της προβλεπόμενης πειθαρχικής
διαδικασίας.
Άρθρο 91
Μητρώο Δικτυακών Τόπων
Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και τηρείται Μητρώο Δικτυακών Τόπων
της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Το Μητρώο βρίσκεται αναρτημένο στην Ενιαία Ψηφιακή
Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης και είναι πλήρως προσβάσιμο από τους φορείς του δημόσιου
τομέα, και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5G ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Άρθρο 92
Ραδιοφάσμα 5G για πιλοτικές εφαρμογές
1. Το Δημόσιο δεσμεύει τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 3400-3410 ΜΗz για δέκα (10) έτη από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, με σκοπό την αποκλειστική αξιοποίησή της για σκοπούς
έρευνας ή/και ανάπτυξης ή/και καινοτομίας σε δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες που
λειτουργούν σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές κατά τον παρόντα νόμο.
2. Το Δημόσιο δύναται να δεσμεύει 200 ΜΗz από τη ζώνη συχνοτήτων των 26 GHz, που τυχόν
παραμείνουν αδιάθετα μετά από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας χορήγησης
δικαιωμάτων, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης που εκδίδεται μετά από
το τέλος αυτής της διαδικασίας και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη δημοσίευση
της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με σκοπό την αποκλειστική
αξιοποίησή τους για τους σκοπούς της παρ. 1.
3. Το Δημόσιο δύναται να αξιοποιεί για τους σκοπούς της παρ. 1, μέρος των ζωνών
συχνοτήτων 733-736 ΜHz και 788-791 ΜHz, που έχουν διατεθεί για άλλη πρωτεύουσα
χρήση, σύμφωνα με την υπό στοχεία Οικ. 93/Φ211/26.02.2019 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Εθνικής Άμυνας
«Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.)» (Β΄ 751), για το
χρονικό διάστημα της παρ. 1, χωρίς να θίγεται η πρωτεύουσα χρήση τους, που έχει
προτεραιότητα.
4. Σε περίπτωση που άλλες φασματικές ζώνες καταστούν τεχνικά διαθέσιμες στο μέλλον για
δίκτυα 5G, τότε το Δημόσιο δύναται να δεσμεύει μέρος αυτών για αξιοποίησή τους για τους
σκοπούς της παρ. 1. Για τη δέσμευση των συγκεκριμένων τμημάτων των ζωνών αυτών για
τους σκοπούς του παρόντος, εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, η δε δέσμευση ισχύει για δέκα (10) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης
αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Δικαιώματα χρήσης σε τμήματα ζωνών ραδιοσυχνοτήτων των παρ. 1 έως 4 για
περιορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες,
δύνανται να παραχωρούνται και σε πανεπιστήμια ή/και σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής
που επιθυμούν να αναπτύξουν πιλοτικά δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες σε υποδομές 5G
ή σχετικές με αυτές στην Ελλάδα, μετά από την υποβολή σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
6. Για την παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που περιγράφονται
στις παρ. 1 έως 4 στους φορείς της παρ. 5 δεν απαιτείται η καταβολή τιμήματος.
7. Τυχόν άλλες άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
όπως ενδεικτικά αυτές που αφορούν σε θέματα κατασκευών κεραιών, εξακολουθούν να
ισχύουν ανεξάρτητα από την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος. Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης του ν. 4635/2019 (Α΄ 167),
οι αιτήσεις των φορέων της παρ. 5, στους οποίους παραχωρείται δικαίωμα χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα εξετάζονται κατά προτεραιότητα.
8. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, και λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα, πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα μπορούν να γίνουν πιλοτικοί χρήστες των προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε
υποδομές 5G για το χρονικό διάστημα ανάπτυξής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος, μετά
από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
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9. Μετά από την ολοκλήρωση των πιλοτικών προγραμμάτων ανάπτυξης προϊόντων ή/και
υπηρεσιών 5G κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι φορείς της παρ. 8 μπορούν να γίνονται
χρήστες αυτών των προϊόντων ή/και υπηρεσιών δωρεάν και για μέγιστο χρονικό διάστημα
ενός (1) έτους, μετά από σχετική συμφωνία τους με τον φορέα που έχει αναπτύξει το
συγκεκριμένο προϊόν ή/και υπηρεσία 5G.

Άρθρο 93
Ίδρυση εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.»
1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» και τον διακριτικό
τίτλο «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»). Στις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυμία
της Εταιρείας αποδίδεται στα αγγλικά ως «5G Ventures S.A.». Η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο
της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το καταστατικό της.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. H Eταιρεία είναι θυγατρική της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.»
(Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.) του άρθρου 184 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). Η εταιρία υπάγεται στις άμεσες
θυγατρικές της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε..
4. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της
ιδιωτικής οικονομίας για την εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού, διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Τέταρτου Μέρους του ν.
4389/2016 (Α΄ 94) και του ν. 4548/2018 (A΄104), για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά με
τον παρόντα νόμο. Μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας επιτρέπεται μόνο με διάταξη νόμου.
5. Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η σύσταση και διαχείριση του «Ταμείου
Φαιστός» του άρθρου 94 του παρόντος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α΄
54) σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους
διαφάνειας και λογοδοσίας και τηρώντας τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς
(IFRS).
6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
το οποίο διαιρείται σε χίλιες (1.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό
(100) ευρώ καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλαμβάνεται και καταβάλλεται
εξ ολοκλήρου από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αμεταβίβαστες. Οι
λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας καλύπτονται με δάνειο από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. μέχρι τη
σύσταση του «Ταμείου Φαιστός» του άρθρου 94.
7. Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η
Συμβουλευτική Επιτροπή, η Επενδυτική Επιτροπή και οι ελεγκτές.
Α. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Είναι
το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για θέματα, τα οποία σύμφωνα με την εφαρμοστέα
νομοθεσία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου.
Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας είναι αρμόδια να αποφασίζει επί των θεμάτων
που αναφέρονται στον ν. 4548/2018 και εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας και
τροποποιήσεις του κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από επτά (7) μέλη, τα οποία διορίζονται για θητεία
τεσσάρων (4) ετών. Τα επτά (7) μέλη, από τα οποία τέσσερα (4) είναι και μέλη της
Επενδυτικής επιτροπής, ορίζονται από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.. Τρία (3) τουλάχιστον μέλη πρέπει
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να είναι ανεξάρτητα, με βάση τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (Α΄
136).
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της Εταιρείας και την επίτευξη του
σκοπού της κατά την παρ. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί όλων των θεμάτων 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 έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα άρθρα 86 επ. του ν. 4548/2018.
Εφόσον οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις
του παρόντος Κώδικα, του Εσωτερικού Κανονισμού και της ισχύουσας νομοθεσίας, λογίζεται
ότι είναι σύμφωνες με το σκοπό της Εταιρείας, όπως αυτός προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις
ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια.
Γ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται από την
Εταιρεία με κριτήρια την επιστημονική τους κατάρτιση, αποδεδειγμένη υψηλή τεχνογνωσία
στα θέματα διαχείρισης της Εταιρείας και την εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον. Η
Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αμιγώς γνωμοδοτικό ρόλο και υποβάλλει γνωμοδοτήσεις επί
των θεμάτων που τίθενται προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή από την Επενδυτική Επιτροπή ή
το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω στον εσωτερικό Κανονισμό.
Οι γνωμοδοτήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Επενδυτική
Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Δ. Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελεί
εσωτερικό όργανο της Εταιρείας, αποτελούμενο από τέσσερα (4) έως πέντε (5) μέλη, και οι
αρμοδιότητές της ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της. Οι διαχειριστές του «Ταμείου
Φαιστός» συμμετέχουν στην Επενδυτική Επιτροπή ενώ τέσσερα (4) από τα μέλη της
Επενδυτικής Επιτροπής είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων
των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ε. Ως Ελεγκτής της Εταιρείας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση οποιαδήποτε ελεγκτική
εταιρία διεθνούς φήμης. Οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών. Ο ίδιος ελεγκτής ή η
ίδια ελεγκτική εταιρεία δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερα από πέντε (5) συναπτά έτη.
Ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται με βάση την κείμενη νομοθεσία.
8. Η Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του καταστατικού της και τη συγκρότηση σε σώμα του πρώτου διοικητικού
συμβουλίου της.
9. Οι ελεγμένες ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις της Εταιρείας
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευσή της, η οποία είναι υπεύθυνη και για την απαλλαγή των
ελεγκτών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4548/2018. Οι εξαμηνιαίες
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
και συνοδεύονται από έκθεση επισκόπησης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Οι ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε διατυπώσεις δημοσιότητας, κατά τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας.
10. Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της, το Δ.Σ. της Εταιρείας εγκρίνει τον
«Κανονισμό Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων», μετά από εισήγηση της Επενδυτικής
Επιτροπής. Σε αυτόν εξειδικεύονται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, καθώς και κριτήρια
αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που της υποβάλλονται προς έγκριση και
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χρηματοδότηση και η διαδικασία έγκρισης αυτών. Ο Κανονισμός αυτός δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Στις επενδυτικές προτάσεις που υποβάλλονται προς έγκριση στην Εταιρεία, οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται να αιτούνται την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης
τμήματος φασματικής ζώνης για την πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος ή/και υπηρεσίας που
λειτουργεί σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές για περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το
άρθρο 92. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το επενδυτικό πρόγραμμα εγκριθεί από την
Εταιρεία με βάση τα επενδυτικά κριτήρια του Κανονισμού της παρούσας, η Εταιρεία
ενημερώνει και εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος εκδίδει σχετική
απόφαση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 92 και την παρ. 61 του άρθρου 107.
Άρθρο 94
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός»
1. Το «Tαμείο Φαιστός» («Phaistos Fund») συστήνεται από την εταιρεία «Συμμετοχές 5G
Α.Ε.» του άρθρου 93, με τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
(Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54).
2. Το ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» προκύπτει από ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) από τα έσοδα του Δημοσίου που θα προέρχονται από το
διαγωνισμό που θα διενεργηθεί για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
στις χαμηλές (Low, L, <1GHz), στις μεσαίες (Medium, M, 1 GHz-6GHz) και στις υψηλές (High,
H, >6GHz) ζώνες συχνοτήτων, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαγωνιστική
διαδικασία. Η ανωτέρω άπαξ χρηματοδότηση για το ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός»
αφορά αποκλειστικά και περιοριστικά το πλαίσιο του διαγωνισμού για τη χορήγηση
δικαιωμάτων χρήσης των ως άνω ραδιοσυχνοτήτων 5G. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση
ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 3986/2011. Σε περίπτωση που το «Ταμείο Φαιστός» συσταθεί
πριν από τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων κατά τα ως άνω, το ελάχιστο ύψος του ενεργητικού για τη σύσταση του
«Ταμείου Φαιστός» καλύπτεται με δάνειο ποσού τριών εκατομμυρίων ευρώ ( 3.000.000) από
την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.. Σε τέτοια περίπτωση, με την πρώτη αύξηση του ενεργητικού του «Ταμείου
Φαιστός» μετά από τη διενέργεια διαγωνισμού για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων κατά τα ως άνω, το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ ( 3.000.000)
επιστρέφεται στην Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε..
3. Στο ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» δύνανται να συμμετέχουν ιδιώτες και
επαγγελματίες επενδυτές.
4. Το «Ταμείο Φαιστός» έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις, ο οποίες
εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής ένωσης ή σε τρίτη χώρα, υπό την
προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και
υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) αυτών στην Ελλάδα,
ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση,
βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αμυντικής, αγαθά και δίκτυα κοινής
ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.
5. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το «Ταμείο Φαιστός» μπορεί:
α) να συμμετέχει, κατά την ίδρυση ή μεταγενέστερα, στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές
αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Πολυμερή
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Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.), καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες
κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών,
β) να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε
οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Π.Μ.Δ., καθώς και να επενδύει σε τίτλους
επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών
αξιών, εφόσον, κατά το χρόνο απόκτησης της συμμετοχής, το ποσοστό του Ταμείου θα
ανέρχεται τουλάχιστον στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου των εν
λόγω επιχειρήσεων,
γ) να επενδύει σε κάθε είδους ομολογίες επιχειρήσεων με την επιφύλαξη του ορίου της περ.
β΄, εφόσον πρόκειται για εισηγμένες ομολογίες ή μετατρέψιμες ομολογίες εισηγμένων
εταιρειών,
εφόσον, και στις τρεις ανωτέρω περ. α΄, β΄ και γ΄, οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται
στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G
(ή σχετικές με αυτές) στην Ελλάδα, και
δ) να τοποθετεί τα διαθέσιμά του σε καταθέσεις.
6. Kατά τα λοιπά, εφόσον ο παρών νόμος δεν προβλέπει ειδικότερη διάταξη, για τη
διαχείριση του «Ταμείου Φαιστός» εφαρμόζεται το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54).
Άρθρο 95
Ρυθμίσεις για τις περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης
1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4563/2018 (Α΄ 169) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν, εκτός των ορισμών της παρ. 1, οι ορισμοί του
άρθρου 2 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), του άρθρου 2 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) και της υπ’ αρ.
14879/2018 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2704).»
2. Το άρθρο 3 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 3
Εμπλεκόμενοι φορείς και αρμοδιότητες
1. Αρμόδιοι φορείς για την επίτευξη του έργου είναι:
(α) η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως φορέας κεντρικού συντονισμού του Έργου,
(β) το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), ως φορέας
υλοποίησης του Έργου,
(γ) οι δήμοι, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων υπάγονται οι Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής
Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του παρόντος,
(δ) τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.),
(ε) η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως φορέας συνδρομής
της Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
(στ) η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.) της Προεδρίας της
Κυβέρνησης.
2. Η Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως φορέας κεντρικού συντονισμού
της υλοποίησης του Έργου, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
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α) Συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου παρέχοντας γενικές κατευθύνσεις,
β) συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου, τους παρόχους του άρθρου 5 και
τα συναρμόδια Υπουργεία,
γ) ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου για τα ζητήματα που αφορούν στην
υλοποίησή του και τους παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, οδηγίες και υποδείξεις για την
επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,
δ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας του έργου και ενημέρωσης των
δικαιούχων αυτού και
ε) διασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση του έργου.
3. Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας, ως φορέας υλοποίησης του Έργου,
ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Οργανώνει την υλοποίηση του Έργου και εξειδικεύει τις επιμέρους εργασίες που πρέπει
να πραγματοποιούνται,
β) αξιολογεί την πορεία του Έργου,
γ) συνεργάζεται και συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς ως προς την υλοποίηση του
έργου,
δ) μεριμνά για την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση της υλοποίησης του Έργου, και
ε) διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους αναφορικά με την τήρηση των υποχρεώσεων των
παρόχων.
4. Οι δήμοι ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Ενημερώνουν τους εμπλεκόμενους φορείς του Έργου για την πορεία υλοποίησής του και
συνεργάζονται μαζί τους για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν,
β) συνεργάζονται με τους παρόχους του Έργου και διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο
τη διαδικασία της υλοποίησής του.
γ) εφαρμόζουν τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Γ.Γ.Τ.Τ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων
του παρόντος.
5. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Επεξεργάζονται τις αιτήσεις των Μονίμων Κατοίκων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής
Κάλυψης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται κατά την απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 9
παρ. 2,
β) παρέχουν στους δικαιούχους του Έργου τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους
σε αυτό και συμβάλλουν στην εν γένει προώθησή του.
6. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως φορέας συνδρομής
της Γ.Γ.Τ.Τ. στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 2 συνδράμει, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στην περ. μστ΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), στην εκπλήρωση του
έργου της.».
3. Το άρθρο 4 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 4
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης
(ΠΕΤΚ) της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του
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παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να τροποποιείται
το Παράρτημα και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό με την εφαρμογή του θέμα.
2. Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και σύμφωνα με
τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου
9.».
4. Το άρθρο 5 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 5
Πάροχοι του έργου, υποχρεώσεις αυτών και παρεχόμενες υπηρεσίες
1. Οι πάροχοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου μπορεί να είναι:
α) αδειοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
β) αδειοδοτημένοι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Οι πάροχοι του έργου υποχρεούνται να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των δικαιούχων στα
προγράμματα:
α) των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πληρούν
τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας,
β) των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας που
πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας και προβάλλονται από αυτούς.
3. Στην περίπτωση επιλογής από τους δικαιούχους του έργου της τεχνολογίας επίγειας
ψηφιακής ευρυεκπομπής για την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 2, και σε περίπτωση που
ο Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη
Εταιρεία» (ΕΡΤ Α.Ε.) δεν έχει ακόμα αναπτύξει πλήρως το δίκτυό του στη συγκεκριμένη ΠΕΤΚ
για αντικειμενικούς λόγους αναγόμενους ιδίως στη γεωμορφολογία της, ο πάροχος του
Έργου διευκολύνει την ΕΡΤ, σε συνεννόηση μαζί της, σχετικά με προβλέψεις σε υποδομές
(ιδίως οικίσκο, ρευματοδότηση, ιστό) ώστε να εκπέμπονται και τα προγράμματά της.
4. Στην περίπτωση επιλογής από τους δικαιούχους του έργου της τεχνολογίας δορυφορικής
ευρυεκπομπής ή της απόκτησης των υπηρεσιών της παρ. 2, μέσω σταθερής ή κινητής
ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, οι ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης
εθνικής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας,
συμπεριλαμβανομένου του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα «Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΡΤ Α.Ε.), υποχρεούνται να προσφέρουν αζημίως τα
προγράμματά τους στον πάροχο της επιλογής των δικαιούχων, ο οποίος υποχρεούται να τα
μεταφέρει αζημίως μέσω του δικτύου του σε εκείνους.
5. Οι πάροχοι του έργου μπορούν να προσφέρουν στους δικαιούχους, δωρεάν ή έναντι
καταβολής σαφώς ορισμένου χρηματικού ποσού, επιπρόσθετες ή συμπληρωματικές
υπηρεσίες ή/και ευκολίες, πέραν των προβλεπόμενων υπηρεσιών της παρ. 2.
6. Η χρονική διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών πρόσβασης της παρ. 2 ορίζεται οκταετής
με δυνατότητα τροποποίησής της με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής
Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
7. Οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό ή νομικό καθεστώς του παρόχου, η θέση του σε
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή η κήρυξή του σε πτώχευση δεν συνιστούν λόγο
καταγγελίας της συναφθείσας σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 2.
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Σε κάθε περίπτωση, ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει στους δικαιούχους του έργου τις
υπηρεσίες της παρ. 2 καθ’ όλη τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στην παρ. 6.».
5. Το άρθρο 6 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Επιχορήγηση δικαιούχου
1. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται με δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων.
2. Η δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων:
α) Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ανά δικαιούχο νοικοκυριό, το οποίο κατανέμεται ως
ακολούθως: εκατόν δέκα (110) ευρώ για τις υπηρεσίες πρόσβασης της παρ. 2 του άρθρου 5,
και σαράντα (40) ευρώ για την εγγύηση του χορηγούμενου εξοπλισμού, καθ’ όλη την οκταετή
διάρκεια της πρόσβασης, που προβλέπεται κατά την παρ. 6 του άρθρου 5,
β) χορηγείται εφάπαξ σε κάθε δικαιούχο νοικοκυριό,
γ) χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από το δικαιούχο νοικοκυριό,
δ) παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει δωρεάν τις υπηρεσίες πρόσβασης
της παρ. 2 του άρθρου 5, καθώς και εγγύηση για τον εξοπλισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της
πρόσβασης, που προβλέπεται κατά την παρ. 6 του άρθρου 5.
3. Για την απόκτηση των υπηρεσιών πρόσβασης της παρ. 2 του άρθρου 5, οι δικαιούχοι έχουν
δικαίωμα επιλογής του παρόχου της αρεσκείας τους.».
6. Το άρθρο 7 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση
1. Ο προϋπολογισμός του έργου καθορίζεται και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών και
περιλαμβάνει:
α) το ποσό της επιχορήγησης δικαιούχου για το σύνολο των νοικοκυριών των Περιοχών
Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτές ορίζονται στο
Παράρτημα του παρόντος,
β) το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος που απαιτείται
για την εκτέλεση του έργου,
γ) το κόστος των απαραίτητων ενεργειών δημοσιότητας του έργου και ενημέρωσης των
δικαιούχων αυτού,
δ) τυχόν λοιπές δαπάνες που βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την υλοποίησή του.
2. Ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί καταρχήν να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα
Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Μέρος ή το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου μπορεί
επίσης να καλυφθεί από κάθε άλλη νόμιμη πηγή, πόρο ή έσοδο.».
7. Το άρθρο 8 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 8
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και συμμόρφωση των παρόχων
1. Οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της Ελληνικής
Επικράτειας υποβάλλουν την αίτησή τους για την επιλογή του παρόχου της αρεσκείας τους
και τη λήψη της επιχορήγησης του παρόντος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται αναλυτικά στην απόφαση της παρ. 2
του άρθρου 9. H υποβολή της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να
πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
2. Οι πάροχοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου υποχρεούνται να ολοκληρώσουν
την ενεργοποίηση των υπηρεσιών πρόσβασης της παρ. 2 του άρθρου 5 στο σύνολο των
δικαιούχων νοικοκυριών που τους επέλεξαν, τηρώντας τις διαδικασίες και τις προθεσμίες
που προβλέπονται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 9.
3. Η μη τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 9
συνεπάγεται τη ματαίωση της πληρωμής του παρόχου, στην περίπτωση της εκπρόθεσμης
ενεργοποίησης των προβλεπόμενων υπηρεσιών πρόσβασης και την αποζημίωση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, των δικαιούχων του έργου και των εκάστοτε αντισυμβαλλομένων
των παρόχων, στην περίπτωση της μη παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών πρόσβασης
σε αυτούς.».
8. Το άρθρο 9 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Τρόποι υλοποίησης του Έργου
1. Η υλοποίηση του έργου μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες
τεχνολογίες, όπως η δορυφορική ευρυεκπομπή, η σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο
διαδίκτυο ή η επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή.
2. Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων του άρθρου 3, τα επιμέρους
χαρακτηριστικά/προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών της παρ. 2 του άρθρου 5, ο
ακριβής καθορισμός της διαδικασίας υλοποίησης του Έργου, η διαδικασία και τα κριτήρια
υποβολής αιτήσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και μέσω
εξουσιοδοτημένων χρηστών των ΚΕΠ, η διαδικασία και οι προθεσμίες επεξεργασίας και
έγκρισης αιτήσεων των μονίμων κατοίκων ΠΕΤΚ, θέματα για την παροχή των υπηρεσιών, η
διαδικασία πληρωμής των παρόχων, οι προθεσμίες συμμόρφωσης των παρόχων, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό με την υλοποίηση του έργου θέμα ορίζονται με κοινή απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.».
9. Το ποσό για την εγγύηση του χορηγούμενου εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στο
συνολικό ποσό της δημόσιας επιχορήγησης που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 4563/2018, ισχύει και για την επιχορήγηση που λαμβάνουν οι Μόνιμοι Κάτοικοι ΠΕΤΚ που
έχουν ήδη αναγνωρισθεί ως δικαιούχοι αυτής πριν από τη δημοσίευση του παρόντος
Κώδικα. Από το πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται η δράση του
άρθρου 10 του ν. 4563/2018.
10. Το Μέρος Β΄ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ» του
ν. 4563/2018 αντικαθίσταται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ του παρόντος.
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11. Η προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 παρατείνεται για δύο (2) μήνες,
ήτοι μέχρι τις 31.12.2020.
Άρθρο 96
Επαλήθευση στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
μέσω διαλειτουργικότητας
1.
Οι πάροχοι υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο
και συνδρομητικής τηλεόρασης μπορούν, μετά από ειδική και ρητή συγκατάθεση του
συνδρομητή, να αντλούν και να επαληθεύουν από τα στοιχεία που αντλούνται ή τηρούνται
από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή, που ορίζονται στην
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3783/2009 (Α΄ 136). H επαλήθευση στοιχείων του παρόντος
δύναται να γίνεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η διαδικασία ταυτοποίησης του συνδρομητή
βάσει του ν. 3783/2009.
2.
Η άντληση και η διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων διενεργείται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 84 του παρόντος και τα άρθρα 47 και 108 του ν. 4623/2019. Η
συγκατάθεση του συνδρομητή παρέχεται ηλεκτρονικά κατόπιν αυθεντικοποίησής του με την
χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3.
Για τον σκοπό του παρόντος, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδιο για τη διαλειτουργικότητα
των επιμέρους μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα και ιδίως των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και της Α.Α.Δ.Ε..
Άρθρο 97
Συλλογή στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή
1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3783/2009 (Α΄ 136) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατά τη σύναψη σύμβασης παρόχου με συνδρομητή, περιλαμβανομένης και της
σύμβασης αλλαγής παρόχου λόγω φορητότητας των αριθμών, ο πάροχος οφείλει να ζητήσει,
συλλέξει και αποθηκεύσει τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή και να προβεί στην
αντιστοίχισή τους με την κάρτα ταυτότητας συνδρομητή της περ. στ΄ της παρ. 7 του άρθρου
2, καθώς και με τα λοιπά διαθέσιμα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο χρήστης του κινητού
τερματικού είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον συνδρομητή, ο συνδρομητής υποχρεούται
να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωσή του τα στοιχεία του χρήστη, κατά τα οριζόμενα στην παρ.
4 του άρθρου 2. Οι πάροχοι μπορούν να συλλέγουν και να τηρούν τα στοιχεία ταυτοποίησης
είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των ανωτέρω
εγγράφων.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3783/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή και ταυτοποίησης κινητού τερματικού, εάν
τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή διαγράφονται και εάν τηρούνται σε έντυπη μορφή
καταστρέφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη διακοπή του συμβολαίου μεταξύ
παρόχου και συνδρομητή ή τη για οποιονδήποτε λόγο διακοπή της υπηρεσίας κινητής
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τηλεφωνίας. Εάν έχουν διαγραφεί ή καταστραφεί αντίστοιχα, απαιτείται η εκ νέου υποβολή
τους από τον συνδρομητή προς τον πάροχο για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.»
Άρθρο 98
Ρυθμίσεις για την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»
Στο άρθρο 32 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Στο πλαίσιο των προγραμματικών συμφωνιών που συνάπτονται, η Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε. μπορεί εντός των ορίων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού της να
συμβάλλεται με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), Ερευνητικά Πανεπιστημιακά
Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ή άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς, ερευνητικά κέντρα, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή άλλα δημόσια ερευνητικά κέντρα
και ινστιτούτα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιμελητήρια και να συνεργάζεται με αυτά για
την εκτέλεση έργων που εμπίπτουν στο ερευνητικό, επιστημονικό ή επαγγελματικό
αντικείμενο των τελευταίων. Τηρουμένων των διατάξεων του εθνικού και του ενωσιακού
δικαίου για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και εφόσον τα θέματα αυτά δεν έχουν
ρυθμιστεί με την οικεία προγραμματική συμφωνία, η επιλογή του αντισυμβαλλόμενου
φορέα και το περιεχόμενο της σύμβασης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 99
Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο δημόσιο
1. Καταργείται από 1η.10.2020 η διακίνηση, μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX), εγγράφων,
διοικητικών και μη, μεταξύ των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των
υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
2. Καταργείται, από 1η.10.2020 η διακίνηση μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX), εγγράφων,
διοικητικών και μη, μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 100
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής - Επικύρωση των αντιγράφων
Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄
45) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή
ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται
ηλεκτρονικά.»
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2. Στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»
Άρθρο 101
Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων
Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
1. Στο άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182) προστίθεται τρίτο
εδάφιο ως εξής: «Την ίδια ισχύ έχουν και τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα των παρ. 3 και 6
του άρθρου 13 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»
2. Στο άρθρο 449 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «Τα ακριβή
ηλεκτρονικά αντίγραφα, τα ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα και οι εκτυπώσεις
αυτών έχουν αποδεικτική δύναμη ακριβούς αντιγράφου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14
του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»
Άρθρο 102
Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων
Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 171 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄
97) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Την ίδια ισχύ έχουν και τα ηλεκτρονικά δημόσια
έγγραφα των παρ. 3 και 6 του άρθρου 13 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»
2. Στο άρθρο 173 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «3. Τα
ακριβή ηλεκτρονικά αντίγραφα, τα ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα και οι
εκτυπώσεις αυτών έχουν αποδεικτική δύναμη ακριβούς αντιγράφου, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 14 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»
Άρθρο 103
Ειδικές ρυθμίσεις για τη διαλειτουργικότητα
Το άρθρο 84 του παρόντος υπερισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει
ζητήματα διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων
φορέων του δημόσιου τομέα.
Άρθρο 104
Μεταβατικές διατάξεις για την ψηφιακή προσβασιμότητα
(άρθρο 12 παρ. 3 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ ως εξής: (α)
στους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πριν
από τις 23 Σεπτεμβρίου 2018: από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019, (β) στους ιστότοπους των
οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν υπάγονται στην περ. α΄ από τις 23 Σεπτεμβρίου
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2020, (γ) στις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα από
τις 23 Ιουνίου 2021.
Άρθρο 105
Μεταβατικές διατάξεις για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
1. Όλες οι πλατφόρμες, καθώς και οι υπερσύνδεσμοι παροχής ψηφιακών δημόσιων
υπηρεσιών των φορέων του δημόσιου τομέα οφείλουν να μεταφερθούν στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης σε διευθύνσεις με κατάληξη gov.gr το αργότερο
μέχρι την 31η.3.2021.
2. Όσοι από τους φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, κατά
τη δημοσίευση του παρόντος, υποχρεούνται εντός τεσσάρων (4) μηνών να γνωστοποιήσουν
στην Υπηρεσία Συντονισμού ΕΨΠ τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν και να
επικαιροποιήσουν τον τρόπο αυθεντικοποίησης των χρηστών των ψηφιακών δημοσίων
υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 24.
3. Η αναιτιολόγητη μη διεκπεραίωση ηλεκτρονικού εγγράφου συνιστά επιβαρυντική
περίσταση για την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής του πειθαρχικού παραπτώματος της
περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθ. 107 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
Άρθρο 106
Λοιπές μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 31 του άρθρου 107 ισχύει ο υπό στοιχεία
837/1Β/30.11.2017 Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης της ΕΕΤΤ (Β΄ 4396), με την
επιφύλαξη του άρθρου 108.
2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΠΕΔ του άρθρου 58, η οποία διαπιστώνεται με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που
εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57). Τα πιστοποιητικά
που εκδόθηκαν από την ΑΠΕΔ του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη
λήξη τους.
3. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 107, ισχύει το π.δ.
25/2014 «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων» (Α΄ 44).
4. Μέχρι τη μετάπτωση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου του
άρθρου 14 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου, η
οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτά
από τους φορείς του δημόσιου τομέα για την διεκπεραίωση υποθέσεων των φυσικών ή
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που
παράγονται με χρήση ΤΠΕ. Τα έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να
αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο (ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη)
της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη δύνανται να
έχουν όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, προκειμένου να γνωστοποιούν ή να κοινοποιούν
τα ηλεκτρονικά έγγραφα του παρόντος άρθρου, καθώς και να παραλαμβάνουν μετά από
εξουσιοδότηση του χρήστη δικαιολογητικά που έχουν αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική θυρίδα
του.
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5. Μέχρι τη δημοσίευση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η βεβαίωση συνάφειας
και η προέγκριση τεχνικών δελτίων του άρθρου 5 παρέχονται βάσει των προβλεπομένων
στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό σχεδιασμό
και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
6. Από τη δημοσίευση του παρόντος, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του
ν. 3979/2011 (Α΄ 138), νοούνται οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
του παρόντος.
7. Η αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων των φορέων που
εντάσσονται για πρώτη φορά στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 67 γίνεται εντός έξι (6)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του
παρόντος άρθρου γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της καταγραφής της παρ.
2 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και για την αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των
συνόλων εγγράφων των φορέων που δεν έχουν προβεί μέχρι την έκδοση του παρόντος
Κώδικα στην έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 67. Εφόσον οι προθεσμίες της
παρούσας παρέλθουν άπρακτες, τα σύνολα εγγράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Κεφαλαίου Ι΄ του παρόντος Κώδικα, διατίθενται ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση και
αξιοποίηση, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
8. Μέχρι την κατάργηση της διακίνησης μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) εγγράφων, διοικητικών
και μη, σύμφωνα με το άρθρο 99 και την παρ. 68 του άρθρου 107, επιτρέπεται η επικύρωση
των εγγράφων που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της
υπηρεσίας προς την οποία αποστέλλονται. Τα επικυρωμένα έγγραφα του πρώτου εδαφίου
έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου.
9. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Γενική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του άρθρου 34 του ν. 3979/2011, νοείται η Υπηρεσία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα.
10. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας επαλήθευσης στοιχείων ταυτότητας
συνδρομητή του άρθρου 96, η υποβολή των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή συνοδεύεται
από συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση περί ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, η οποία
απευθύνεται προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και
τηρείται με επιμέλεια και ευθύνη κάθε παρόχου υπηρεσιών σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης. Για το ίδιο χρονικό
διάστημα, η υπεύθυνη δήλωση του πρώτου εδαφίου τηρείται από τους παρόχους, σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3783/2009.
Άρθρο 107
Εξουσιοδοτικές διατάξεις ψηφιακής διακυβέρνησης
(άρθρο 1 παρ. 5 και άρθρο 7 παρ. 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102, άρθρο 6, 7, 8, 9 και 14
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του οικείου
Υπουργού δύναται φορείς του δημοσίου τομέα να εξαιρούνται ή να προστίθενται στο πεδίο
εφαρμογής του παρόντος Κώδικα ή επιμέρους διατάξεων αυτού.
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2.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται ο τρόπος
πρόσβασης στα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα μέσα και οι όροι για την μελέτη των ηλεκτρονικών
εγγράφων και την χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των
υποστηρικτικών τεχνολογιών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αιτούντος και κάθε
σχετικό θέμα.
3.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται το περιεχόμενο
της βεβαίωσης συνάφειας και της προέγκρισης τεχνικών δελτίων, σύμφωνα με το άρθρο 6,
τα κριτήρια και οι δείκτες βάσει των οποίων αυτές παρέχονται, καθώς και οι υποχρεώσεις
των εμπλεκόμενων φορέων και περιγράφονται αναλυτικά οι σχετικές διαδικασίες.
4.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεσπίζεται ο Κανονισμός
Λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού και ρυθμίζεται κάθε
άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την επιτυχή εκπλήρωση του έργου της.
5.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία
και οι όροι του διαγωνισμού βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης, ο χρόνος διεξαγωγής, η
αποδοχή και διάθεση χορηγιών για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ο ορισμός της επιτροπής
της παρ. 2 του άρθρου 10, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να καθορίζονται
χρηματικά έπαθλα για τους νικητές του διαγωνισμού.
6.
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
ύστερα από γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
καθορίζονται τα μέτρα, οι εγγυήσεις και οι μηχανισμοί ασφαλείας για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση των κινδύνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών
προσώπων, η διαδικασία χορήγησης του Προσωπικού Αριθμού, και ιδίως οι υπηρεσίες
διεκπεραίωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι υπηρεσίες ελέγχου αυτών, οι λόγοι
αναστολής του, το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 11, η
διαδικασία έκδοσης του Π.Α., οι όροι και η διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών
επαλήθευσης ταυτότητας των φυσικών προσώπων προς τους φορείς του δημόσιου τομέα
και για την αντιστοίχιση των Π.Α. με τους αναγνωριστικούς αριθμούς των μητρώων (ειδικούς
τομεακούς αριθμούς) των φορέων του δημόσιου τομέα, ιδίως Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α., τα
ειδικότερα ζητήματα για την τήρηση του Μητρώου Προσωπικού Αριθμού, τα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα που τηρεί η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που τηρούν οι
φορείς του δημοσίου τομέα που επεξεργάζονται τον Π.Α. μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., καθώς και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του άρθρου 11. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. υποχρεούται να διενεργήσει πριν από την έκδοση
του προεδρικού διατάγματος την εκτίμηση αντικτύπου της επεξεργασίας στην προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων.
7.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται τα τεχνικά θέματα,
τα πρότυπα και οι ελάχιστες προδιαγραφές μορφής και αναγκαίων στοιχείων των
ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων, οι διαδικασίες που απαιτούνται σε περίπτωση που ένα
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο ή ένα σχέδιο εγγράφου προσυπογράφεται από
περισσότερους υπαλλήλους-λειτουργούς διάφορων ιεραρχικών βαθμίδων, οι διαδικασίες,
οι τεχνικές και κάθε ειδικότερο θέμα για την ψηφιοποίηση και καταστροφή έντυπων
εγγράφων, ο χρόνος αποθήκευσης των ηλεκτρονικών εγγράφων και η διαγραφή αυτών, οι
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εξαιρέσεις από την εφαρμογή του άρθρου 13 σε ειδικές περιπτώσεις, καθώς και οι
λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 13.
8.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι διαδικασίες για
την ισχύ των εκτυπώσεων της παρ. 4 του άρθρου 14, οι διαδικασίες για την επικύρωση της
εκτύπωσης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. ή δικηγόρο, καθώς και κάθε
ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 14.
9.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι διαδικασίες
για την επικύρωση της εκτύπωσης ηλεκτρονικού ιδιωτικού εγγράφου, καθώς και κάθε
τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 15.
10.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου
Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τη λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικής
διακίνησης εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) κάθε φορέα και τον τρόπο αυθεντικοποίησης για τη χρήση
τους.
11.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα κοινά
πρότυπα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των συστημάτων ηλεκτρονικής διακίνησης
εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.), οι διαδικασίες και τα σχέδια διασύνδεσης με το κεντρικό σύστημα
ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.), η ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας του Κ.Σ.Η.Δ.Ε., καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου
18.
12.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα ζητήματα που αναφέρονται στη συγκρότηση, τήρηση,
επεξεργασία, αποθήκευση, διατήρηση, ευρετηρίαση και αναζήτηση ηλεκτρονικών εγγράφων
και αρχείων και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα μέσα τήρησης, τα τεχνικά
πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης-αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και
δεδομένων, οι κατευθύνσεις για τα μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας, κάθε θέμα
για την κατάθεση φυσικών αρχείων, ηλεκτρονικών εγγράφων ή ψηφιοποιημένων
ηλεκτρονικών αντιγράφων και τον χρόνο αρχειοθέτησης αυτών στα Γενικά Αρχεία του
Κράτους, οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτική τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
13.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
ορίζονται οι μέθοδοι, οι διαδικασίες και τα μέσα με τα οποία καθίστανται ανώνυμα τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι μέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων και
δεδομένων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
14.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία
υποβολής της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 23 και της έγκρισης αυτής, καθορίζονται τα
απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τις πλατφόρμες μέσω των οποίων παρέχονται οι ψηφιακές
δημόσιες υπηρεσίες και ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 23.
15.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα
τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα που αναφέρονται στην ταυτοποίηση και την έκδοση
διαπιστευτηρίων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), η διαδικασία για την έκδοση διαπιστευτηρίων, οι όροι και οι
διαδικασίες για την αυθεντικοποίηση των χρηστών, η διαδικασία παροχής εξουσιοδότησης
από τον χρήστη σε τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αιτήσεων για λογαριασμό του χρήστη και
ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των άρθρων 24 και 25.
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16.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία
ταυτοποίησης των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25, καθώς και κάθε τεχνικό και
ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 25.
17.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου
Υπουργού ρυθμίζεται η τήρηση θυρίδας στην ΕΨΠ σε κάθε φορέα του δημοσίου τομέα, η
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας κάθε θυρίδας και κάθε τεχνικό και ειδικότερο ζήτημα.
18.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα
ζητήματα για την έκδοση εγγράφων μέσω της ΕΨΠ, τις τεχνικές λεπτομέρειες και τους όρους
ασφαλείας για τη χρήση θυρίδων από τους χρήστες, τη διαδικασία και τους όρους
πρόσβασης στις θυρίδες, τη διαδικασία επαλήθευσης του περιεχομένου εγγράφου, καθώς
και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 27.
19.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται ειδικότερα οι αιτήσεις και τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το περιεχόμενο και ο τύπος τους, η
λειτουργία κάθε ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και η διασύνδεσή της με την ΕΨΠ, καθώς
και οι λεπτομέρειες για την ψηφιοποίηση κάθε διοικητικής διαδικασίας.
20.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται κάθε τεχνικό θέμα
ως προς τις προδιαγραφές και τα πρότυπα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του
συστήματος επίδοσης ή κοινοποίησης με χρήση ΤΠΕ δημοσίου εγγράφου, με τρόπο ώστε να
ανταποκρίνεται στο σκοπό της εξακρίβωσης του ακριβούς χρόνου αποστολής και παραλαβής
ενός εγγράφου και πρόσβασης στο περιεχόμενο του, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για
την εφαρμογή του άρθρου 29.
21.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία για την
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών, όταν για την αποδοχή τους
απαιτείται η καταβολή τελών, παραβόλων ή οφειλών προς το Δημόσιο.
22.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα οι
διαδικασίες αυτόματης και μη αυτόματης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης παραλαβής, τα
στοιχεία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για
την εφαρμογή του άρθρου 30.
23.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αρωγό, όπου απαιτείται,
την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) ως εθνική αρχή αντιμετώπισης ηλεκτρονικών
επιθέσεων, ρυθμίζονται οι τεχνικές, οι μέθοδοι, οι όροι ασφαλείας και κάθε ειδικότερο
ζήτημα για την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών, την έκδοση δημοσίων εγγράφων
και την εκπλήρωση αιτημάτων με αυτοματοποιημένο τρόπο από τους φορείς του δημόσιου
τομέα. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες, στις οποίες δύναται να
εφαρμόζεται το άρθρο 31.
24.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι φόροι, τα παράβολα, τα τέλη, τα ένσημα
και τα χαρτόσημα που μπορούν να καταβληθούν και εισπραχθούν ηλεκτρονικά, οι
αποδιδόμενοι σε κάθε περίπτωση κωδικοί υποχρέωσης, ο τρόπος, οι μέθοδοι, οι
διαδικασίες, τα τεχνικά μέτρα και οι όροι ασφαλείας για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και κάθε
άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή, ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της επιτυχούς
ηλεκτρονικής πληρωμής ή την ενημέρωση για τη μη επιτυχή ολοκλήρωση αυτής, καθώς και
η μορφή και το περιεχόμενο του αποδεικτικού πληρωμής και η διαδικασία επαλήθευσής
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του.
25.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ο τρόπος, οι μέθοδοι, οι διαδικασίες, τα
τεχνικά μέτρα και οι όροι ασφαλείας και κάθε άλλο τεχνικό θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή,
ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της επιτυχούς συναλλαγής ή την ενημέρωση για τη μη επιτυχή
ολοκλήρωση της συναλλαγής, όταν διενεργείται ηλεκτρονική καταβολή οφειλών των
δημόσιων φορέων.
26.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσδιορίζονται τα πρότυπα,
οι γενικοί όροι και οι λειτουργικές προδιαγραφές, οι γενικοί όροι χρήσης, καθώς και οι
γενικοί όροι ως προς την πολιτική ασφάλειας και την πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας των
δικτυακών τόπων που διατηρούν οι φορείς του δημόσιου τομέα.
27.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας και
Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), μπορεί να εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων
ψηφιακής προσβασιμότητας ιστότοποι και εφαρμογές για φορητές συσκευές σχολείων,
νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθμών, πλην του περιεχομένου που σχετίζεται με βασικές
επιγραμμικές (on line) διοικητικές λειτουργίες, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται
τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία.
28.
Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου
τομέα εντάσσονται στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ. Με όμοια απόφαση γίνεται η διαγραφή από το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.
ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα, που δεν
πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης
στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., η μορφή και η διαδικασία χορήγησης της γνωμοδότησης της Ε.Σ.Α.μεΑ., τα
όργανα διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης, οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις και
προδιαγραφές της, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέμα σχετικό με την εφαρμογή του
ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ..
29.
Με απόφαση του οργάνου διοίκησης κάθε οργανισμού του δημόσιου τομέα που
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων ψηφιακής προσβασιμότητας, η οποία
κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών, ορίζεται ένας (1) υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής για την τεχνική,
διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη του οργανισμού ως προς την εφαρμογή του
παρόντος, καθώς και για τη συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Υπουργείων
της παρούσας παραγράφου.
30.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της Ε.Σ.Α.μεΑ.,
καθορίζονται το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης του
προσωπικού των φορέων του δημόσιου τομέα σε θέματα προσβασιμότητας των δικτυακών
τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, οι προϋποθέσεις κατάρτισης και
επιμόρφωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα προγράμματα αυτά.
31.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της
Ε.Ε.Τ.Τ., ρυθμίζονται ειδικότερα τα ζητήματα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
32.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του εκάστοτε αρμόδιου
Υπουργού ορίζονται οι φορείς του δημόσιου τομέα, στους οποίους καθίσταται υποχρεωτική
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η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης στις συναλλαγές τους με
φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
33.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της
Ε.Ε.Τ.Τ., ορίζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, η διαδικασία
χορήγησης έγκρισης, η έναρξη νέων υπηρεσιών εμπιστοσύνης, καθώς και κάθε σχετικό θέμα
για την εφαρμογή του άρθρου 52.
34.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της
Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται ειδικότερα τα ζητήματα αναστολής ισχύος και ανάκλησης των
πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, καθώς και τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής
των άρθρων 54 και 55.
35.
Με Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. εξειδικεύονται τα ζητήματα σχετικά με την επιβολή των
διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 56 για την παραβίαση των διατάξεων υπηρεσιών
εμπιστοσύνης.
36.
Τα πρότυπα και οι απαιτήσεις για τη μέθοδο εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών
προσώπων, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 57, ρυθμίζονται με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.
37.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης, οι Αρχές Εγγραφής
και τα Εντεταλμένα Γραφεία, που συναπαρτίζουν την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού
Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) του άρθρου 58. Ο Κανονισμός Πιστοποίησης της Α.Π.Ε.Δ. εκδίδεται και
τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
38.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι τεχνικές
παράμετροι και κάθε ειδικότερο θέμα για τις ασφαλείς διεπαφές προγραμματισμού
εφαρμογών (Application Programming Interfaces – APIs). Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των καθ’ ύλην αρμοδίων υπουργών προσδιορίζονται οι φορείς
του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στην εξαίρεση της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 64.
39.
Το τελικό ύψος των τελών που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 64,
συμπεριλαμβανομένης της βάσης υπολογισμού των εν λόγω τελών, καθορίζονται με
απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του
νομικού προσώπου ή της ανεξάρτητης αρχής. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου
κοινοποιούνται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναρτώνται στο διαδικτυακό
τόπο data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα. Τα κριτήρια που λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους των τελών που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 64, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
40.
Οι όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων
που εμπίπτουν στις διατάξεις για τα ανοικτά δεδομένα καθορίζονται με απόφαση του καθ’
ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου ή της
ανεξάρτητης αρχής, η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα.
41.
Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού στις ομάδες διοίκησης έργου του
«Προγράμματος Διαύγεια», οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 80 του
παρόντος Κώδικα, μπορεί να ορίζονται ως μέλη στελέχη από τους φορείς του άρθρου 67 προς
υποβοήθηση του έργου τους.
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42.
Μετά την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του
άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 εκτελεστικών πράξεων με αντικείμενο την εκπόνηση
καταλόγου συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που ανήκουν στις κατηγορίες
που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙΙ και που έχουν στην κατοχή τους οι φορείς του
Κεφαλαίου Ι’ και τον καθορισμό των ρυθμίσεων δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης των εν
λόγω συνόλων δεδομένων, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
εξειδικεύονται οι εν λόγω ρυθμίσεις και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του
άρθρου 72.
43.
Μετά την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των σχετικών εκτελεστικών πράξεων,
με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του υπουργού που, κατά
περίπτωση, εποπτεύει την οικεία δημόσια επιχείρηση, κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου
60, εξειδικεύονται τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας, στα οποία, κατά παρέκκλιση από τα
οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 72, δεν εφαρμόζεται η αρχή της δωρεάν διαθεσιμότητας,
εφόσον η δωρεάν διάθεση των εν λόγω συνόλων δεδομένων θα οδηγούσε σε σημαντική
στρέβλωση του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές.
44.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην
αρμόδιου υπουργού μπορούν να προσδιορίζονται οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι
εξαιρούνται από την υποχρέωση να καθιστούν τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας που
εκδίδουν ή κατέχουν διαθέσιμα δωρεάν, εφόσον η δωρεάν διάθεση συνόλων δεδομένων
υψηλής αξίας από αυτούς θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό τους ενόψει
της υποχρέωσής τους να παράγουν έσοδα για την κάλυψη σημαντικού μέρους των δαπανών
σε σχέση με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. Η διάρκεια της ανωτέρω εξαίρεσης δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος της οικείας εκτελεστικής πράξης
που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του
άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024.
45.
Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων στα άρθρα των διατάξεων για τα ανοικτά
δεδομένα, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ειδικότερα
ζητήματα, καθώς και ζητήματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα ή διαδικαστικά
ζητήματα για την εφαρμογή της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης
εγγράφων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως 70. Με όμοια απόφαση
ορίζονται οι κανόνες, τα πρότυπα, τα μέσα και οι προδιαγραφές για τη λειτουργία του
διαδικτυακού τόπου data.gov.gr και του Μητρώου Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου.
46.
Με σκοπό την εναρμόνιση της αρχής της διαφάνειας με την αρχή της
ελαχιστοποίησης των δεδομένων με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, ορίζονται οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
ανάλογα με το είδος της προς ανάρτηση πράξης δεν απαιτείται να αναρτώνται στο Διαδίκτυο.
47.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα
λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων για την ψηφιακή
διαφάνεια και το «Πρόγραμμα Διαύγεια», ιδίως αυτά που αφορούν τη συλλογή, ταξινόμηση,
καταχώριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των κειμένων των νόμων, προεδρικών
διαταγμάτων και πράξεων που λαμβάνονται προς ανάρτηση, την έκδοση κωδικού αριθμού
διαδικτυακής ανάρτησης, τη λήψη και καταχώριση του κωδικού αριθμού δημοσίευσης και
στοιχείων του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις που προβλέπεται
από τον νόμο και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις τεχνικές λεπτομέρειες
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της ανάρτησης στους δικτυακούς τόπους των φορέων και οργάνων, που κατά τις ανωτέρω
διατάξεις υποχρεούνται σε ανάρτηση, την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον
οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, τη δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου.
48.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 82.
49.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία
πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του «Προγράμματος
Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και τεχνική λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του άρθρου 83.
50.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατίθεται η Υπηρεσία
Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα φορέων του δημοσίου τομέα,
εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διάθεσης αυτής, τα απαραίτητα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που οφείλουν να τηρούν οι φορείς, και ρυθμίζεται κάθε
σχετική λεπτομέρεια της διαδικασίας για τη διάθεση της Υπηρεσίας αυτής.
51. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα ζητήματα
διαλειτουργικότητας των επιμέρους μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων των φορέων
του δημόσιου τομέα, η λειτουργία και κάθε τεχνική λεπτομέρεια για το Κέντρο
Διαλειτουργικότητας, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 84.
52.
Με απόφασή του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να επιλέγει άλλες
τεχνολογικές λύσεις, εκτός των υπηρεσιών υβριδικού υπολογιστικού νέφους, κατόπιν
γνώμης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και μετά
από αιτιολογημένο αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα του δημοσίου τομέα. Με όμοια
απόφαση ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την πολιτική υπολογιστικού
νέφους για τους φορείς του δημόσιου τομέα.
53.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκδίδεται η πολιτική χρήσης
των υπολογιστικών υποδομών νέφους από τους φορείς του δημόσιου τομέα και ρυθμίζεται
κάθε ειδικότερο ζήτημα για τη χρήση υπολογιστικών υποδομών νέφους από τους φορείς
αυτούς.
54.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποιείται η
εγκατάσταση των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών
συστημάτων των φορέων της παρ. 4 του άρθρου 87 στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα
(G-Cloud) και των φορέων της παρ. 5 του άρθρου 87 στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας
(H-Cloud) και καθορίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά
πληροφοριακά συστήματα, η διαδικασία εγγραφής των φορέων του δημοσίου τομέα, των
παρόχων υπηρεσιών Cloud, τα στοιχεία που αναρτώνται και τις απαραίτητες τεχνικές και
άλλες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 87.
55. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι γενικές
προδιαγραφές και η μορφή τήρησης του μητρώου της παρ. 1 του άρθρου 88 και οι
διαδικασίες πρόσβασης και διάθεσης του περιεχομένου του.
56.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να χορηγείται
εξαίρεση από την απαγόρευση προμήθειας νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και
νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού από τους φορείς του δημοσίου τομέα,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 88, για λόγους επείγουσας αντιμετώπισης αναγκών ή σε
περίπτωση μη διαθεσιμότητας υποδομής στο G-Cloud, κατόπιν σχετικής αίτησης των ως άνω
φορέων του δημοσίου τομέα. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφείλει να απαντήσει
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εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κατάθεσης της αίτησης εξαίρεσης. Μετά την
παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας, που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, τεκμαίρεται
ότι έγινε δεκτή η αίτηση για την χορήγηση της εξαίρεσης.
57.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες
εφαρμογής και η αντιμετώπιση έργων που βρίσκονται στη διαγωνιστική διαδικασία και
εμπίπτουν στις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 88. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και των συναρμοδίων Υπουργών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη
μεταφορά της διαχείρισης, των συμβολαίων συντήρησης υφιστάμενων υπολογιστικών
κέντρων σε φορείς του δημοσίου και των σχετικών πιστώσεων από τους προϋπολογισμούς
των φορέων του δημοσίου τομέα.
58.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ζητήματα
τήρησης του Μητρώου Διαλειτουργικότητας, η διαδικασία καταχώρισης των διαδικτυακών
υπηρεσιών στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας, καθώς και όλα τα ειδικότερα ζητήματα για την
εφαρμογή του άρθρου 89.
59.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία
καταχώρισης των διοικητικών διαδικασιών στο Μητρώο Διαδικασιών, η υποβολή αναφορών
και προτάσεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ειδικότερα
θέματα για την τήρηση του Μητρώου Διαδικασιών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του άρθρου 90.
60.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία
εγγραφής των δικτυακών τόπων στο Μητρώο Δικτυακών Τόπων του άρθρου 91 και
ρυθμίζονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τη συντήρηση και τακτική επικαιροποίηση του
Μητρώου Δικτυακών Τόπων και η διασύνδεσή του άλλα Μητρώα του Δημόσιου Τομέα.
61.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης το χρονικό διάστημα των
παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 92 δύναται να παρατείνεται για άλλα δέκα (10) έτη. Με αποφάσεις
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να παραχωρούνται δικαιώματα χρήσης
σε τμήματα ζωνών ραδιοσυχνοτήτων των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 92 για περιορισμένο
χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, σε εταιρείες που
επιθυμούν να αναπτύξουν πιλοτικά δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες που λειτουργούν σε
υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές στην Ελλάδα, εφόσον στις προτάσεις τους, που έχουν ήδη
επιλεγεί για επένδυση από την Εταιρεία του άρθρου 93, περιλαμβάνεται αίτημα για
παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος ραδιοφάσματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η
Εταιρεία του άρθρου 93 ενημερώνει κατά περίπτωση τον Υπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ο οποίος, με απόφασή του παραχωρεί το εν λόγω δικαίωμα χρήσης στη
συγκεκριμένη εταιρεία, καθορίζοντας το οικείο τμήμα φασματικής ζώνης και το χρονικό
διάστημα της παραχώρησης, δύναται δε να αρνηθεί μόνο αν συντρέχει λόγος εθνικής
ασφαλείας ή άμυνας ή άλλος ειδικός λόγος δημοσίου συμφέροντος.
62.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης παραχωρείται το δικαίωμα
χρήσης σε τμήματα ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 92, σε
πανεπιστήμια ή/και σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής που επιθυμούν να αναπτύξουν
πιλοτικά δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες σε υποδομές 5G, καθορίζοντας το οικείο τμήμα
φασματικής ζώνης και το χρονικό διάστημα της παραχώρησης, δύναται δε να αρνηθεί μόνο
αν συντρέχει λόγος εθνικής ασφαλείας ή άμυνας ή άλλος ειδικός λόγος δημοσίου
συμφέροντος. Με όμοια απόφαση ορίζεται η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης
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ενδιαφέροντος από πανεπιστήμια ή/και ερευνητικά κέντρα για την παραχώρηση
δικαιώματος χρήσης κατά την παρούσα παράγραφο και την παρ. 5 του άρθρου 92.
63.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται η διαδικασία
εκδήλωσης ενδιαφέροντος των φορέων της παρ. 8 του άρθρου 92 για τη συμμετοχή τους στα
πιλοτικά προγράμματα της ανωτέρω παραγράφου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
64.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας
«Συμμετοχές 5G Α.Ε.», κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, το μετοχικό της
κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μέσω της έκδοσης ονομαστικών μετοχών, τις οποίες
αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε..
65. Με απόφαση της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρείας «Συμμετοχές
5G Α.Ε.», με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που προβλέπονται στη νομοθεσία για τις
ανώνυμες εταιρείες και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ..
66.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα
θέματα σχετικά με την διαδικασία αυθεντικοποίησης των φυσικών προσώπων, τα
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του άρθρου 96.
67.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την κατάργηση της διακίνησης, μέσω
τηλεομοιοτυπίας (FAX), εγγράφων, διοικητικών και μη.
68.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να παρατείνεται η
έναρξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 99. Με όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνεται η
έναρξη εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 99, μετά από αιτιολογημένη αίτηση των φορέων
του δημοσίου τομέα, για λόγους που έγκεινται σε έλλειψη της αναγκαίας υλικοτεχνικής
υποδομής για τη χρήση άλλων μέσων ΤΠΕ ή για τεχνικούς λόγους, να ορίζονται οι απαιτήσεις
και τα τεχνικά ζητήματα για τη χρήση τηλεομοιοτυπίας από τους ανωτέρω φορείς, καθώς και
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
69.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να παραταθεί η
ημερομηνία μεταφοράς των πλατφορμών και υπερσυνδέσμων της παρ. 1 του άρθρου 105.
70.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου
Υπουργού μπορούν να μεταβάλονται οι προθεσμίες της παρ. 7 του άρθρου 106.
Άρθρο 108
Καταργούμενες διατάξεις
Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις:
1. Η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α΄ 268).
2. Το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α΄ 290).
3. Τα άρθρα 1 έως 13 και το άρθρο 20 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57).
4. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263).
5. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10Α και 10Β του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).
6. Τα άρθρα 1 έως 37 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).
7. Η περ. κε΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).
8. Τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237).
9. Η περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 160 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
10. Τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 4591/2019 (Α΄ 19).
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11. Τα άρθρα 48 έως 53 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
12. Το άρθρο 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
13. Τα άρθρα εικοστό τέταρτο, εικοστό πέμπτο, εικοστό έκτο, τριακοστό και τριακοστό πρώτο
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρου 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
14. Το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
15. Το π.δ. 150/2001 (Α΄ 150).
16. Τα άρθρα 2, 4 και 5 έως 20 του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34).
17. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 837/1Β/30.11.2017 απόφασης της ΕΕΤΤ
«Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης» (Β΄ 4396).
18. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος κώδικα.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/1972 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΛΑΙΣΙΟ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ)
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 109
Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και σκοποί
(άρθρο 1 Οδηγίας (EE) 2018/1972)
1. Ο παρών Κώδικας ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση
του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (L 321), θεσπίζει εναρμονισμένο
πλαίσιο για τη ρύθμιση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και ορισμένων πτυχών
του τερματικού εξοπλισμού και καθορίζει εθνικές αρχές χρήσης του ραδιοφάσματος και των
δορυφορικών τροχιών.
2. Σκοποί του παρόντος Κώδικα είναι:
α) η συμβολή στην υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), που έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και
χρήση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, το βιώσιμο ανταγωνισμό, τη
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την προσβασιμότητα, την
ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών και τα οφέλη για τους τελικούς χρήστες,
β) η διασφάλιση της παροχής, σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, διαθέσιμων υπηρεσιών
καλής ποιότητας, σε προσιτή τιμή, μέσω πραγματικού ανταγωνισμού και επιλογών,
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γ) η αντιμετώπιση των προβλημάτων των τελικών χρηστών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων
με αναπηρίες) σε περιπτώσεις, όπου οι ανάγκες τους για πρόσβαση στις υπηρεσίες επί ίσοις
όροις με τους υπόλοιπους δεν καλύπτονται ικανοποιητικά από την αγορά και η πρόβλεψη
δικαιωμάτων για την αποτελεσματική προστασία τους, και
δ) η διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του ραδιοφάσματος και των δορυφορικών
τροχιών.
3. Ο παρών Κώδικας ισχύει υπό την επιφύλαξη:
α) των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με το ενωσιακό
δίκαιο ή από το ενωσιακό δίκαιο σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω δικτύων
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
β) των μέτρων που λαμβάνονται, σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το ενωσιακό
δίκαιο, για την επιδίωξη στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως σχετικά με την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, τη ρύθμιση του περιεχομένου
και την πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα,
γ) των ενεργειών που πραγματοποιούνται για σκοπούς άμυνας, δημόσιας τάξης και δημόσιας
ασφάλειας,
δ) τoυ Κανονισμού (ΕΕ) 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
13ης Ιουνίου 2012, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της
Ένωσης (L 172),
ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
25ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό
διαδίκτυο και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα
δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών
επικοινωνιών εντός της Ένωσης (L 310), και
στ) του π.δ. 98/2017 (Α΄ 139).
4. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και οι λοιπές αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στην οποία τυχόν προβαίνουν με τους κανόνες
της Ε.Ε. περί προστασίας των δεδομένων αυτών.
5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται:
α) στο περιεχόμενο και τη σχετική με το περιεχόμενο του οπτικοακουστικού τομέα πολιτική,
β) στην αναλογική ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί
εποπτείας και ελέγχου της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβολής των
σχετικών κυρώσεων. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνεται η υποδομή ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ραδιοφωνικού σήματος μέχρι το σημείο
εκπομπής.
6. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις
εθνικές ρυθμιστικές και λοιπές αρμόδιες αρχές, στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα βάσει
του παρόντος Κώδικα, τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, καθώς και τυχόν σχετικές
μεταβολές.
7. Οι αρμόδιες για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα αρχές διαβουλεύονται και
συνεργάζονται μεταξύ τους καθώς και με τις αρχές, στις οποίες ανατίθεται η εφαρμογή του
δικαίου ανταγωνισμού ή του δικαίου του καταναλωτή σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.
Άρθρο 110
Ορισμοί ενωσιακού και ελληνικού δικαίου
(άρθρο 2 Οδηγίας (EE) 2018/1972)
Για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
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A. Ορισμοί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1) «ασύρματο τοπικό δίκτυο» (ή «RLAN»): το σύστημα ασύρματης πρόσβασης χαμηλής
ισχύος, που λειτουργεί σε μικρή εμβέλεια, με χαμηλό κίνδυνο παρεμβολών σε άλλα τέτοια
συστήματα που έχουν αναπτυχθεί σε μικρή απόσταση από άλλους χρήστες,
χρησιμοποιώντας, σε μη αποκλειστική βάση, εναρμονισμένο ραδιοφάσμα,
2) «ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών»: η ικανότητα δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών να ανθίστανται, σε δεδομένο βαθμό αξιοπιστίας, σε ενέργειες που πλήττουν
τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα ή το απόρρητο των εν λόγω δικτύων
και υπηρεσιών, των δεδομένων που αποθηκεύονται, μεταδίδονται ή υποβάλλονται σε
επεξεργασία ή των συναφών υπηρεσιών που προσφέρονται ή είναι προσβάσιμες μέσω των
εν λόγω δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
3) «γενική άδεια»: το νομικό πλαίσιο που θεσπίζεται με το παρόν και διασφαλίζει
δικαιώματα για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και θεσπίζει
ειδικές υποχρεώσεις ανά τομέα που είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε όλους ή
συγκεκριμένους τύπους δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον
παρόντα νόμο,
4) «γεωγραφικός αριθμός»: ο αριθμός ο οποίος περιλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο
αριθμοδότησης, μέρος της ακολουθίας των ψηφίων του οποίου έχει γεωγραφική σημασία
και χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση κλήσεων προς τον φυσικό τόπο του σημείου
τερματισμού δικτύου,
5) «δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το
οποίο χρησιμοποιείται, εξ ολοκλήρου ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που υποστηρίζουν τη μεταφορά πληροφοριών
μεταξύ σημείων τερματισμού δικτύου,
6) «διακρατικές αγορές»: οι αγορές που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 65 και
καλύπτουν την Ε.Ε. ή σημαντικό μέρος της, ευρισκόμενο σε περισσότερα από ένα κράτη
μέλη,
7) «διασύνδεση»: ο ειδικός τύπος πρόσβασης που εφαρμόζεται μεταξύ φορέων
εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων μέσω φυσικής και λογικής ζεύξης δημόσιων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από την ίδια ή διαφορετική επιχείρηση,
προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες μιας επιχείρησης η δυνατότητα να επικοινωνούν
με χρήστες της ίδιας ή άλλης επιχείρησης ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που
παρέχονται από άλλη επιχείρηση όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από τα εμπλεκόμενα
μέρη ή από άλλα μέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο,
8) «διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών» («Δ.Π.Ε.»): η διασύνδεση λογισμικού
μεταξύ των εξωτερικών εφαρμογών, που διαθέτουν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι
πάροχοι υπηρεσιών, και του προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού για ψηφιακές
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες,
9) «δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: τα συστήματα μετάδοσης, είτε βασίζονται σε
χωρητικότητα μόνιμων υποδομών ή κεντρικής διαχείρισης είτε όχι, και, κατά περίπτωση, ο
εξοπλισμός μεταγωγής ή δρομολόγησης και οι λοιποί πόροι, περιλαμβανομένων μη ενεργών
στοιχείων δικτύου, που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων μέσω καλωδίου, ραδιοσημάτων,
οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου, περιλαμβανομένων των δορυφορικών δικτύων,
των σταθερών (μεταγωγής δεδομένων μέσω κυκλωμάτων και πακετομεταγωγής,
περιλαμβανομένου του διαδικτύου) και κινητών δικτύων, των συστημάτων ηλεκτρικών
καλωδίων, εφόσον χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση σημάτων, των δικτύων που
χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και των δικτύων καλωδιακής
τηλεόρασης, ασχέτως του τύπου των μεταφερόμενων πληροφοριών,
10) «δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας»: είτε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που
αποτελείται εξ ολοκλήρου από στοιχεία οπτικών ινών, τουλάχιστον μέχρι το σημείο διανομής
στην τοποθεσία εξυπηρέτησης, είτε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι ικανό να
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σημειώνει, υπό τις συνήθεις συνθήκες ωρών αιχμής, παρόμοιες επιδόσεις δικτύου όσον
αφορά το διαθέσιμο εύρος ζώνης ανερχόμενης και κατερχόμενης ζεύξης, την ανθεκτικότητα,
τις σχετικές με τα σφάλματα παραμέτρους, καθώς και τον χρόνο αναμονής και τη
διακύμανσή του· οι επιδόσεις δικτύου είναι δυνατό να θεωρούνται παρόμοιες ασχέτως εάν
η εμπειρία του τελικού χρήστη ποικίλλει εξαιτίας των εγγενώς διαφορετικών
χαρακτηριστικών του μέσου διά του οποίου το δίκτυο συνδέεται τελικά με το σημείο
τερματισμού δικτύου,
11) «εναρμονισμένο ραδιοφάσμα»: το ραδιοφάσμα για το οποίο έχουν καθοριστεί
εναρμονισμένες προϋποθέσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική χρήση
του μέσω τεχνικού μέτρου εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης (ΕΕ)
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002,
σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα (L 108),
12) «επιβλαβείς παρεμβολές»: οι παρεμβολές που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία
υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή άλλων υπηρεσιών ασφάλειας ή που, καθ’ οποιονδήποτε
τρόπο, υποβαθμίζουν σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα διακόπτουν μια
ραδιοεπικοινωνιακή υπηρεσία, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους εφαρμοστέους
διεθνείς, ενωσιακούς ή εθνικούς κανονισμούς,
13) «επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης»: οι επικοινωνίες μέσω υπηρεσιών διαπροσωπικών
επικοινωνιών μεταξύ του τελικού χρήστη και του κέντρου λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης
(Public Safety Answering Point, «P.S.A.P.») με στόχο να ζητηθεί και να ληφθεί βοήθεια
έκτακτης ανάγκης από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης,
14) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της
εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας,
15) «κατανομή ραδιοφάσματος»: ο καθορισμός δεδομένης ζώνης ραδιοφάσματος προς
χρήση ενός ή περισσότερων τύπων ραδιοεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κατά περίπτωση, υπό
ειδικές συνθήκες,
16) «κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης» ή «PSAP»: η φυσική τοποθεσία όπου
λαμβάνονται αρχικά οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης, υπό την ευθύνη του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη,
17) «κλήση»: η σύνδεση που πραγματοποιείται μέσω διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας
διαπροσωπικών επικοινωνιών που επιτρέπει αμφίδρομη επικοινωνία ομιλίας σε πραγματικό
χρόνο,
18) «κοινή χρήση ραδιοφάσματος ή «μεριζόμενη χρήση ραδιοφάσματος»: η πρόσβαση από
δύο ή περισσότερους χρήστες για τη χρήση των ίδιων ζωνών ραδιοφάσματος σύμφωνα με
καθορισμένη συμφωνία κοινής χρήσης (μερισμού), που έχει επιτραπεί βάσει γενικής άδειας,
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος ή συνδυασμού αυτών,
συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών προσεγγίσεων όπως η άδεια μεριζόμενης πρόσβασης
με στόχο τη διευκόλυνση της κοινής χρήσης μιας ζώνης ραδιοφάσματος, με την προϋπόθεση
δεσμευτικής συμφωνίας όλων των εμπλεκόμενων μερών, σύμφωνα με τους κανόνες
μερισμού που περιλαμβάνονται στα οικεία δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος, ώστε να
εξασφαλίζονται για όλους τους χρήστες προβλέψιμες και αξιόπιστες συμφωνίες κοινής
χρήσης (μερισμού), και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού,
19) «μη γεωγραφικός αριθμός»: ο αριθμός που περιλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο
αριθμοδότησης και δεν είναι γεωγραφικός αριθμός, όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων,
αριθμοί ατελούς κλήσης και αριθμοί πρόσθετου τέλους,
20) «παροχή δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: η σύσταση, η λειτουργία, ο έλεγχος και
η διάθεση τέτοιου δικτύου,
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21) «πλέον κατάλληλο PSAP»: το PSAP που έχει καθοριστεί από τις αρχές ως αρμόδιο να
καλύπτει επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης από μια συγκεκριμένη περιοχή ή για επικοινωνίες
έκτακτης ανάγκης συγκεκριμένου τύπου,
22) «πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος»: τα υπό επεξεργασία δεδομένα, σε
δημόσιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, που προέρχονται από την υποδομή δικτύου ή από
χειροσυσκευές και που υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του κινητού τερματικού
εξοπλισμού του τελικού χρήστη και, σε δημόσιο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας, τα δεδομένα
σχετικά με τη φυσική διεύθυνση του σημείου τερματισμού του δικτύου,
23) «προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός»: οι περιφερειακές συσκευές και οι
σύνθετοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί δέκτες για τη λήψη υπηρεσιών ψηφιακής
αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης,
24) «πρόσβαση»: η διάθεση ευκολιών ή υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση, βάσει
καθορισμένων όρων, σε αποκλειστική ή μη βάση, για το σκοπό παροχής υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταξύ άλλων και όταν αυτές χρησιμοποιούνται για τη διανομή
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ή υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοτηλεοπτικών
εκπομπών· καλύπτει, μεταξύ άλλων: την πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και συναφείς
ευκολίες, που μπορούν να αφορούν και τη σύνδεση εξοπλισμού διά σταθερών ή μη
σταθερών μέσων (αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και σε
ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου)· την
πρόσβαση σε υλική υποδομή, που περιλαμβάνει κτίρια, σωλήνες και ιστούς· την πρόσβαση
σε συναφή συστήματα λογισμικού, που περιλαμβάνουν συστήματα λειτουργικής
υποστήριξης· την πρόσβαση στα συστήματα πληροφοριών ή στις βάσεις δεδομένων για
προπαραγγελία, εφοδιασμό, παραγγελία, αιτήσεις συντήρησης και επισκευής, και για
τιμολόγηση· την πρόσβαση σε μετάφραση αριθμών ή σε συστήματα που παρέχουν
παρόμοιες λειτουργικές δυνατότητες· την πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για
περιαγωγή· την πρόσβαση σε συστήματα υπό όρους πρόσβασης για υπηρεσίες ψηφιακής
τηλεόρασης, και την πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου,
25) «σημείο ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας»: ο εξοπλισμός ασύρματης πρόσβασης
σε δίκτυο χαμηλής ισχύος μικρού μεγέθους που λειτουργεί σε μικρή εμβέλεια,
χρησιμοποιώντας ραδιοφάσμα για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, ραδιοφάσμα εξαιρούμενο
από την αδειοδότηση ή συνδυασμό αυτών, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος
δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος μπορεί να είναι εξοπλισμένος με
μία ή περισσότερες κεραίες περιορισμένης οπτικής ενόχλησης και ο οποίος επιτρέπει την
ασύρματη πρόσβαση από τους χρήστες σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξάρτητα
από την τοπολογία του υφιστάμενου δικτύου, είτε κινητού είτε σταθερού,
26) «σημείο τερματισμού δικτύου»: το υλικό σημείο που παρέχεται στον τελικό χρήστη
πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και το οποίο, στην περίπτωση
δικτύων που αφορούν μεταγωγή ή δρομολόγηση, καθορίζεται μέσω ειδικής διεύθυνσης
δικτύου, η οποία μπορεί να συνδέεται με το όνομα ή τον αριθμό του τελικού χρήστη,
27) «συμβάν ασφάλειας»: συμβάν που έχει πραγματική αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια
των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών.
28) «συναφείς ευκολίες»: οι συναφείς υπηρεσίες, οι υλικές υποδομές και άλλες
εγκαταστάσεις ή στοιχεία που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσία
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω
του εν λόγω δικτύου ή υπηρεσίας ή έχουν τη δυνατότητα αυτή, περιλαμβάνουν δε κτίρια ή
εισόδους κτιρίων, καλωδιώσεις κτιρίων, κεραίες, πύργους και άλλες φέρουσες κατασκευές,
αγωγούς, σωληνώσεις, ιστούς, φρεάτια και κυτία σύνδεσης, κοινόχρηστα τηλέφωνα,
29) «συναφής υπηρεσία»: η υπηρεσία που σχετίζεται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών
ή υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστά δυνατή ή στηρίζει την παροχή, την
παροχή με ίδια μέσα ή την αυτοματοποιημένη παροχή υπηρεσίας μέσω του εν λόγω δικτύου
ή υπηρεσίας ή έχει τη δυνατότητα αυτή, περιλαμβάνει δε συστήματα μετατροπής αριθμών
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ή συστήματα που παρέχουν παρόμοιες λειτουργικές δυνατότητες, συστήματα υπό όρους
πρόσβασης και Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (Η.Ο.Π.), καθώς και άλλες υπηρεσίες
όπως υπηρεσία ταυτοποίησης, εντοπισμού θέσης και παρουσίας,
30) «σύστημα υπό όρους πρόσβασης»: κάθε τεχνικό μέτρο, σύστημα ταυτοποίησης ή
ρύθμιση, όπου η πρόσβαση σε προστατευόμενη υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης σε
κατανοητή μορφή, εξαρτάται από τη συνδρομή ή κάποια άλλη μορφή προγενέστερης
επιμέρους άδειας,
31) «τελικός χρήστης»: ο χρήστης που δεν παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό,
32) «τερματικός εξοπλισμός»: ο τερματικός εξοπλισμός όπως ορίζεται στην παρ. 1 του
άρθρου 1 της Οδηγίας 2008/63/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2008, σχετικά με τον
ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (L 162),
33) «τοπικός βρόχος»: φυσική διαδρομή που χρησιμοποιείται από σήματα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου με κεντρικό κατανεμητή ή με
την αντίστοιχη ευκολία στο σταθερό δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
34) «υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών»: η υπηρεσία
διαπροσωπικών επικοινωνιών, η οποία δεν συνδέεται με δημόσια εκχωρούμενους πόρους
αριθμοδότησης, δηλαδή με αριθμό ή αριθμούς που υπάρχουν σε εθνικά ή διεθνή σχέδια
αριθμοδότησης, ή η οποία δεν παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με αριθμό ή αριθμούς
που υπάρχουν σε εθνικά ή διεθνή σχέδια αριθμοδότησης,
35) «υπηρεσία έκτακτης ανάγκης»: η υπηρεσία, που αναγνωρίζεται ως τέτοια από το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η οποία παρέχει άμεση και ταχεία συνδρομή σε
καταστάσεις όπου υπάρχει, ιδίως, άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα,
την ατομική ή δημόσια υγεία ή την ασφάλεια, την ιδιωτική ή δημόσια περιουσία ή για το
περιβάλλον, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,
36) «υπηρεσία φωνητικών επικοινωνιών»: υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμη
στο κοινό για τη δημιουργία και τη λήψη, άμεσα ή έμμεσα, εθνικών κλήσεων ή εθνικών και
διεθνών κλήσεων, μέσω αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο
αριθμοδότησης,
37) «υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως
έναντι αμοιβής και με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα απευθείας διαπροσωπικής και
διαδραστικής ανταλλαγής πληροφοριών μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ
πεπερασμένου αριθμού προσώπων, κατά την οποία τα πρόσωπα που αρχίζουν την
επικοινωνία ή συμμετέχουν σε αυτήν καθορίζουν τον αποδέκτη ή τους αποδέκτες της και δεν
περιλαμβάνουν υπηρεσίες, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα διαπροσωπικής και
διαδραστικής επικοινωνίας, απλώς ως έλασσον χαρακτηριστικό που συνδέεται άρρηκτα με
άλλη υπηρεσία,
38) «υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών»: οι υπηρεσίες
διαπροσωπικών επικοινωνιών που συνδέονται με δημόσια εκχωρούμενους πόρους
αριθμοδότησης, δηλαδή με αριθμό ή αριθμούς που υπάρχουν σε εθνικά ή διεθνή σχέδια
αριθμοδότησης, ή που παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με αριθμό ή αριθμούς που
υπάρχουν σε εθνικά ή διεθνή σχέδια αριθμοδότησης,
39) «υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι
αμοιβής μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των οποίων η παροχή περιλαμβάνει,
με εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχουν περιεχόμενο μεταδιδόμενο με χρήση δικτύων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που ασκούν έλεγχο επί του περιεχομένου, τις
ακόλουθες υπηρεσίες: (α) «υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο», όπως ορίζεται στο άρθρο
2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
25ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό
διαδίκτυο και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα
δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
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του Κανονισμού (ΕΕ) 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών
εντός της Ένωσης (L 310), (β) υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών και (γ) υπηρεσίες που
συνίστανται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων όπως οι υπηρεσίες μετάδοσης που
χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταξύ μηχανών και για την ευρυεκπομπή,
40) «υπηρεσίες πλήρους συνομιλίας»: οι υπηρεσίες συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο με
χρήση πολυμέσων που παρέχουν αμφίδρομη συμμετρική μεταφορά βίντεο κίνησης σε
πραγματικό χρόνο, καθώς και κειμένου και φωνής σε πραγματικό χρόνο μεταξύ δύο χρηστών
που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερες τοποθεσίες,
41) «φορέας εκμετάλλευσης»: η επιχείρηση που παρέχει ή της επιτρέπεται να παρέχει ένα
δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή μια συναφή ευκολία.
42) «χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό
υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
B. Λοιποί ορισμοί
1) «αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων»: η δημόσια αρχή που είναι αρμόδια για την
ανάθεση της σύμβασης υλοποίησης των δημόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων, καθώς
και κάθε άλλης σύμβασης παραχώρησης της τεχνικής, επιχειρησιακής και εμπορικής
διαχείρισης των δικτύων αυτών κατά το διάστημα της λειτουργίας τους,
2) «αποκλειστικά δικαιώματα»: τα δικαιώματα που χορηγούνται σε μία και μόνο επιχείρηση
μέσω νομοθετικών, κανονιστικών ή άλλων διοικητικών πράξεων για την παροχή υπηρεσίας
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την ανάληψη δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών
εντός δεδομένης γεωγραφικής περιοχής,
3) «απονομή μίας ραδιοσυχνότητας ή μίας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων ή ενός ραδιοηλεκτρικού
διαύλου (καναλιού)»: εγγραφή μίας δεδομένης ραδιοσυχνότητας ή μίας ζώνης
ραδιοσυχνοτήτων ή ενός καθορισμένου ραδιοηλεκτρικού διαύλου σε ένα σχέδιο
υιοθετημένο, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί από μία υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας,
σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις,
4) «δήλωση εργασιών εκσκαφής»: η δήλωση για την εγκατάσταση ευκολιών, η οποία απαιτεί
και την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής,
5) «δημόσια αγροτικά δίκτυα»: δημόσια υποδομή ευρυζωνικών δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που περιορίζεται στις υποεξυπηρετούμενες περιοχές και η ανάπτυξη της
οποίας χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Ε.Ε.
καθεστώτος ενίσχυσης με αριθμό Απόφασης SA. 32866 (2011/Ν) - Ελλάδα της 11.11.2011 (C
252/2012),
6) «διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται σε χρήστες ή τελικούς χρήστες ή καταναλωτές,
7) «διαδρομή όδευσης»: η διαδρομή, την οποία προτίθεται να ακολουθήσει ο πάροχος
δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση του δικτύου
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την οποία ζητεί τα δικαιώματα διέλευσης, καθώς και η
διαδρομή για την οποία έχουν χορηγηθεί δικαιώματα διέλευσης στον πάροχο δημοσίων
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
8) «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα δύο ή περισσότερων συστημάτων ή εφαρμογών να
ανταλλάσσουν πληροφορίες και να χρησιμοποιούν αμοιβαία τις πληροφορίες αυτές,
9) «διαχειριστής δημόσιου αγροτικού δικτύου»: η εταιρεία ειδικού σκοπού, στην οποία έχει
ανατεθεί η διαχείριση-λειτουργία του δικτύου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του
καθεστώτος και των κανονιστικών κειμένων που διέπουν το έργο ανάπτυξης των δημόσιων
αγροτικών δικτύων που υλοποιείται υπό τους ειδικότερους όρους του καθεστώτος ενίσχυσης
με αριθμό Απόφασης SA.32866 (2011/Ν) - Ελλάδα της 11.11.2011 και τη μεταγενέστερη
λειτουργία του,
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10) «δικαίωμα διέλευσης»: το δικαίωμα που χορηγείται σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών για την εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο και διάθεση ευκολιών επί, υπό ή υπέρ
χώρων,
11) «δικαίωμα χρήσης ή εκχώρηση (μίας συχνότητας ή ενός ραδιοηλεκτρικού διαύλου)»: η
εξουσιοδότηση που δίνεται από την αρμόδια αρχή για τη χρησιμοποίηση από ένα σταθμό
ραδιοεπικοινωνιών μίας ραδιοσυχνότητας ή ενός καθορισμένου διαύλου ραδιοσυχνότητας
σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις,
12) «δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης»: οποιαδήποτε, κατά κύριο λόγο καλωδιακή, υποδομή
που έχει εγκατασταθεί πρωταρχικά για τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων στο
κοινό,
13) «δίκτυο επίγειων δορυφορικών σταθμών»: το δίκτυο δύο ή περισσότερων επίγειων
σταθμών, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με δορυφόρο,
14) «δορυφορικό δίκτυο»: δορυφορικό σύστημα ή μέρος δορυφορικού συστήματος,
αποτελούμενο από έναν τουλάχιστον δορυφόρο και τους συνεργαζόμενους επίγειους
σταθμούς,
15) «δορυφορικό σύστημα»: διαστημικό σύστημα που χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους
τεχνητούς δορυφόρους της γης,
16) «εθνική ρυθμιστική αρχή»: η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.),
17) «εθνικό μητρώο ραδιοσυχνοτήτων»: το μητρώο που περιλαμβάνει τα στοιχεία που
απαιτούνται σχετικά με την απονομή και εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων,
18) «ειδικά δικαιώματα»: τα δικαιώματα που χορηγούνται σε περιορισμένο αριθμό
επιχειρήσεων, μέσω νομοθετικών, κανονιστικών ή άλλων διοικητικών πράξεων, εντός
δεδομένης γεωγραφικής περιοχής, οι οποίες: (α) ορίζουν ή περιορίζουν σε δύο ή
περισσότερες τον αριθμό αυτών των επιχειρήσεων, που δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσία
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να αναλαμβάνουν δραστηριότητα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, διαφορετική από αυτή που προσδιορίζεται από αντικειμενικά, αναλογικά και
αμερόληπτα κριτήρια, ή (β) παρέχουν σε επιχειρήσεις, με κριτήρια διαφορετικά των
ανωτέρω, νομικά ή κανονιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την
ικανότητα άλλων επιχειρήσεων να παρέχουν την ίδια υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών
ή να αναλαμβάνουν την ίδια δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ίδια
γεωγραφική περιοχή υπό τους ίδιους ουσιαστικά όρους,
19) «ειδικό ραδιοδίκτυο»: κάθε δίκτυο της κινητής υπηρεσίας, μέσω του οποίου παρέχονται
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, προς αποκλειστική
εξυπηρέτηση των ιδίων επαγγελματικών αναγκών του ή των επιδιωκόμενων από αυτό
σκοπών. Τα δίκτυα αυτά εγκαθίστανται, λειτουργούν, τελούν υπό τη διαχείριση των κατόχων
τους και χρησιμοποιούνται από κλειστό αριθμό χρηστών,
20) «ευκολία»: κάθε εγκατάσταση, υποδομή (όπως ενδεικτικά υπαίθριες μονάδες δικτύου,
οικίσκοι, σωληνώσεις, αγωγοί, καλωδιώσεις, στύλοι, φρεάτια, καμπίνες, κυτία σύνδεσης) και
τεχνικό μέσο που σχετίζεται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστά δυνατή ή
υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών μέσω του δικτύου αυτού,
21) «καθολική υπηρεσία»: το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα
νόμο, συγκεκριμένης ποιότητας, το οποίο είναι διαθέσιμο για κάθε τελικό χρήστη στην
Ελληνική Επικράτεια, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση και, υπό το πρίσμα των
ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιμή,
22) «κοινόχρηστο τηλέφωνο»: τηλέφωνο διαθέσιμο στο κοινό εν γένει, για τη χρήση του
οποίου μπορεί να απαιτείται χρήση κέρματος, πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης
κάρτας, συμπεριλαμβανομένων των καρτών που χρησιμοποιούνται με κώδικα επιλογής,
23) «κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών, που χρησιμοποιούνται από τα Υπουργεία, τα
Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις υπηρεσίες των περιφερειών, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα
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Σώματα Ασφαλείας, την Ε.Υ.Π., το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.), τις ξένες πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές, βάσει διμερούς διακρατικής
συμφωνίας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
(Ε.Μ.Υ.), για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακών τους αναγκών και τα
οποία δεν χρησιμοποιούνται για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών στο κοινό. Η παροχή
υπηρεσιών από παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών προς τους άνω φορείς, που αναπτύσσουν κρατικά δίκτυα, διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος Κώδικα,
24) «μεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών» : η προώθηση για εμπορικούς
λόγους και η μεταπώληση σε τελικούς χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι
οποίες παρέχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
25) «οικίσκος»: μεταλλική ή άλλη συμβατική κατασκευή υπαίθριας εγκατάστασης,
ενδεικτικών διαστάσεων 2,5x5x2,5 μέτρα (ΠxΜxΥ), η οποία εγκαθίσταται επί σταθερής
βάσης και περιλαμβάνει ενδεικτικά τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (ιδίως μονάδες μετάδοσης
και συνδρομητικές), ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ικριώματα, μετρητή
ρεύματος, καλώδια, υλικό τερματισμού καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσωρευτές, εξοπλισμό
πληροφορικής, αυτοματισμούς ή και κλιματιστικές μονάδες, σύνδεση με ηλεκτρογεννήτρια
και χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
26) «όνομα χώρου»: αλφαριθμητικό στοιχείο, το οποίο εκχωρείται προς χρήση σε ένα φυσικό
ή νομικό πρόσωπο με σκοπό τη χρήση, από το συγκεκριμένο πρόσωπο ή με τη συναίνεση
του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του διαδικτύου,
27) «περιοχή εκσκαφής»: η γεωγραφική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τα όμορα
οικοδομικά τετράγωνα που εφάπτονται εκατέρωθεν της διαδρομής όδευσης και καθ’όλο το
μήκος αυτής,
28) «πληροφοριακό σύστημα»: το πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου υλοποιείται η
μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων
διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης,
29) «σταθμός ραδιοεπικοινωνιών»: ένας ή περισσότεροι σταθμοί ή δέκτες ή συνδυασμός
πομπών και δεκτών, μετά των πρόσθετων συσκευών που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη
τοποθεσία για τη διεξαγωγή μίας υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας,
30) «τέλη διέλευσης»: τα τέλη που επιβάλλονται εφάπαξ για τις εργασίες κατασκευής ή
επεκτάσεως υποδομής δικτύου,
31) «τέλη χρήσεως δικαιώματος διέλευσης»: τα τέλη που καταβάλλονται περιοδικά, ως
αντιστάθμισμα για την εκ μέρους του κυρίου της υποδομής δικτύου, άσκηση του
δικαιώματος διέλευσης,
32) «υπαίθρια μονάδα δικτύου (καμπίνα - cabinet)»: η κατασκευή υπαίθριας, ενδεικτικών
διαστάσεων 1,70x0,80 x1,80 μέτρα (ΜχΠχΥ), η οποία εγκαθίσταται σε σταθερή βάση και
περιλαμβάνει, ιδίως τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό
εξοπλισμό, μετρητή ρεύματος, καλώδια, υλικό τερματισμού καλωδιώσεων, ανορθωτές,
συσσωρευτές, εξοπλισμό πληροφορικής, αυτοματισμούς και χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
33) «υπηρεσία ασύρματης ευρυεκπομπής»: η υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, στην οποία οι
εκπομπές προορίζονται για λήψη από το κοινό. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει
εκπομπές ήχου, εκπομπές τηλεόρασης ή άλλους τύπους εκπομπής,
34) «υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας»: η υπηρεσία που περιλαμβάνει τη μετάδοση, την
εκπομπή και τη λήψη ραδιοκυμάτων για ειδικούς σκοπούς τηλεπικοινωνίας,
35) «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη» ή «ερασιτεχνική υπηρεσία»: η υπηρεσία
ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία και τις
τεχνικές διερευνήσεις που διεξάγονται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα νομίμως
εξουσιοδοτημένα, που ενδιαφέρονται για τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για
προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό ενδιαφέρον,
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36) «υποεξυπηρετούμενες περιοχές»: οι χαρακτηριζόμενες ως «λευκές» περιοχές στα
κείμενα του καθεστώτος ενίσχυσης με αριθμό Απόφασης SA.32866 (2011/Ν) - Ελλάδα της
11.11.2011, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με θέμα «Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των κανόνων για
τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων» (C
235/2009). Οι περιοχές αυτές προσδιορίζονται ρητά από την αναθέτουσα αρχή έργου
αγροτικών δικτύων,
37) «φορέας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες» (Body of
European Regulators of Electronic Communications, «BEREC»): ο φορέας που ιδρύθηκε με
τον Κανονισμό (ΕΚ) 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας (L 337), με σκοπό να συμβάλει στην
ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ε.Ε., μέσω της δημιουργίας ενός
ενιαίου ρυθμιστικού περιβάλλοντος στα κράτη μέλη της Ε.Ε..
Επιπλέον, αναφορικά με τον ραδιοεξοπλισμό, ισχύουν οι ορισμοί του π.δ. 98/2017.
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ II
Άρθρο 111
Γενικοί στόχοι
(άρθρο 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Κατά την άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα,
η Ε.Ε.Τ.Τ. και οι λοιπές αρμόδιες αρχές λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο που είναι αναγκαίο
και αναλογικό για την επίτευξη των στόχων της παρ. 2 του παρόντος και συμβάλλουν, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στην εξασφάλιση της εφαρμογής πολιτικών που
αποσκοπούν στην προαγωγή της ελευθερίας της έκφρασης και της ενημέρωσης, της
πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και στον πλουραλισμό των μέσων
ενημέρωσης.
2. Στο πλαίσιο του παρόντος Κώδικα, η Ε.Ε.Τ.Τ. και λοιπές αρμόδιες αρχές επιδιώκουν
καθέναν από τους γενικούς στόχους που παρατίθενται, χωρίς σειρά προτεραιότητας,
κατωτέρω:
α) προάγουν τη συνδεσιμότητα και την πρόσβαση σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας,
συμπεριλαμβανομένων των σταθερών, κινητών και ασύρματων δικτύων, καθώς και τη χρήση
τους, από όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ε.Ε.,
β) προάγουν τον ανταγωνισμό στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένου του αποδοτικού ανταγωνισμού όσον αφορά στις
υποδομές, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών
υπηρεσιών,
γ) συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς αίροντας τα εναπομένοντα εμπόδια
και προωθώντας συνθήκες σύγκλισης για τις επενδύσεις και την παροχή δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και
συναφών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ε.Ε., διαμορφώνοντας κοινούς κανόνες και
προβλέψιμες ρυθμιστικές προσεγγίσεις, ευνοώντας την αποτελεσματική, αποδοτική και
συντονισμένη χρήση του ραδιοφάσματος, την ανοικτή καινοτομία, τη δημιουργία και την
ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων, την παροχή, διαθεσιμότητα και διαλειτουργικότητα των
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών και τη διατερματική συνδεσιμότητα,
δ) προάγουν τα συμφέροντα των πολιτών της Ε.Ε., διασφαλίζοντας τη συνδεσιμότητα και την
εκτεταμένη διαθεσιμότητα και χρήση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας,
συμπεριλαμβανομένων των σταθερών, κινητών και ασύρματων δικτύων, και των υπηρεσιών
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθιστώντας δυνατή την επίτευξη μέγιστων οφελών όσον
αφορά την επιλογή, την τιμή και την ποιότητα με βάση τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό,
διατηρώντας την ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών, διασφαλίζοντας υψηλό και
ενιαίο επίπεδο προστασίας για τους τελικούς χρήστες μέσω των απαραίτητων ειδικών
τομεακών κανόνων και ανταποκρινόμενες στις ανάγκες, όπως οι προσιτές τιμές,
συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ιδίως των τελικών χρηστών με αναπηρία, των
ηλικιωμένων τελικών χρηστών και των τελικών χρηστών με ειδικές κοινωνικές ανάγκες,
καθώς και την επιλογή και ισοδύναμη πρόσβαση για τους τελικούς χρήστες με αναπηρίες.
3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ. επικουρούν, κατά περίπτωση, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν αυτή καταρτίζει κριτήρια αναφοράς και εκθέσεις σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί προς επίτευξη των στόχων που
αναφέρονται στην παρ. 2.
4. Προς επίτευξη των στόχων πολιτικής που αναφέρονται στην παρ. 2 και εξειδικεύονται στην
παρούσα παράγραφο, η Ε.Ε.Τ.Τ. και οι λοιπές αρμόδιες αρχές, μεταξύ άλλων:
α) προάγουν τη ρυθμιστική προβλεψιμότητα μέσω της διασφάλισης συνεπούς ρυθμιστικής
προσέγγισης κατά τη διάρκεια ενδεδειγμένων περιόδων ανασκόπησης και μέσω της
συνεργασίας μεταξύ τους, με το BEREC, την ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος («RSPG»)
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
β) διασφαλίζουν ότι, σε παρόμοιες περιπτώσεις, δεν γίνεται διάκριση στην αντιμετώπιση των
παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
γ) εφαρμόζουν το δίκαιο της Ε.Ε. με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, στον βαθμό που αυτό
συνάδει με την επίτευξη των στόχων της παρ. 2,
δ) προωθούν αποτελεσματικές επενδύσεις και καινοτομίες των νέων και ενισχυμένων
υποδομών, συνυπολογίζοντας τη μέριμνα ότι οποιαδήποτε υποχρέωση πρόσβασης λαμβάνει
δεόντως υπόψη τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν
την επένδυση και επιτρέποντας διάφορες ρυθμίσεις για τη συνεργασία μεταξύ επενδυτών
και φορέων που ζητούν πρόσβαση, προκειμένου να επιμεριστεί ο επενδυτικός κίνδυνος με
ταυτόχρονη διασφάλιση του ανταγωνισμού στην αγορά και της αρχής της μη εισαγωγής
διακρίσεων,
ε) συνυπολογίζουν δεόντως τις ποικίλες συνθήκες όσον αφορά τις υποδομές, τον
ανταγωνισμό, την κατάσταση των τελικών χρηστών και ιδίως των καταναλωτών στις
διάφορες γεωγραφικές ζώνες του ίδιου κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των
τοπικών υποδομών υπό τη διαχείριση φυσικών προσώπων για μη κερδοσκοπικό σκοπό,
στ) επιβάλλουν εκ των προτέρων ρυθμιστικές υποχρεώσεις στον βαθμό που είναι αναγκαίος,
ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικός και βιώσιμος ανταγωνισμός προς όφελος των
τελικών χρηστών, και χαλαρώνουν ή αίρουν τις υποχρεώσεις αυτές εφόσον πληρούται αυτή
η προϋπόθεση.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. και οι λοιπές αρμόδιες αρχές ενεργούν κατά τρόπο αμερόληπτο, αντικειμενικό,
διαφανή και αναλογικό, χωρίς να εισάγουν διακρίσεις.
Άρθρο 112
Στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός της πολιτικής του ραδιοφάσματος
(άρθρο 4 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κατά περίπτωση η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζονται με
τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών -μελών της Ε.Ε., καθώς και με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εναρμόνιση της χρήσης
ραδιοφάσματος στην Ε.Ε., σύμφωνα με τις πολιτικές της Ε.Ε. για την εγκαθίδρυση και τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Προς τον
σκοπό αυτόν, λαμβάνουν υπόψη τους, μεταξύ άλλων, την οικονομία, την ασφάλεια, την
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υγεία, το δημόσιο συμφέρον, την ελευθερία έκφρασης, τις πολιτιστικές, επιστημονικές,
κοινωνικές και τεχνικές πτυχές των πολιτικών της Ε.Ε., καθώς και τα διάφορα συμφέροντα
των κοινοτήτων χρηστών του ραδιοφάσματος, με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης του
ραδιοφάσματος και την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κατά περίπτωση η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζονται με
τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών- μελών της Ε.Ε. και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προκειμένου να προάγουν τον συντονισμό των προσεγγίσεων πολιτικής του ραδιοφάσματος
στην Ε.Ε. και, οσάκις ενδείκνυται, εναρμονισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά τη
διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτούνται για την
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κατά περίπτωση η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζονται,
μέσω της RSPG, με τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών- μελών της Ε.Ε. και με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 1, και, κατόπιν αιτήματός τους, με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προς στήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού και του
συντονισμού των προσεγγίσεων πολιτικής του ραδιοφάσματος στην Ε.Ε., ως ακολούθως:
α) αναπτύσσουν βέλτιστες πρακτικές για ζητήματα σχετικά με το ραδιοφάσμα με στόχο την
εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
β) διευκολύνουν τον συντονισμό μεταξύ των κρατών- μελών με στόχο την εφαρμογή της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλων κανόνων του ενωσιακού δικαίου και τη συμβολή στην
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς,
γ) συντονίζουν τις προσεγγίσεις τους όσον αφορά στην εκχώρηση και την άδεια χρήσης του
ραδιοφάσματος και δημοσιεύουν εκθέσεις ή γνωμοδοτήσεις για ζητήματα σχετικά με το
ραδιοφάσμα.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 113
Αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
(άρθρο 5 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) η οποία συστάθηκε με το
ν. 2246/1994 (Α΄ 172) αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (National Regulatory Authority)
σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών
και συναφών υπηρεσιών, η δε λειτουργία της διέπεται από τα άρθρα 6 έως 11 του ν.
4070/2012 (Α΄ 82).
2. Ειδικότερα η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει, με την επιφύλαξη του άρθρου 114, τις αρμοδιότητες που
ορίζονται στον παρόντα Κώδικα και ιδίως:
α) Ρυθμίζει κάθε θέμα, το οποίο αφορά στον καθορισμό σχετικών αγορών προϊόντων ή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια και προβαίνει στην
ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού. Ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στον
ορισμό και στις υποχρεώσεις παρόχων με σημαντική ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές,
ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
β) Εποπτεύει και ελέγχει τους παρόχους δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.
γ) Εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, καθώς και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών.
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δ) Τηρεί αρχείο που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποτυπώνουν την εικόνα της
αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Με απόφαση της καθορίζονται οι όροι
τήρησης του αρχείου, η συμβατότητα του με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, τα
μέτρα για την τήρηση του απορρήτου, καθώς και οι όροι και οι διαδικασίες προσβασιμότητας
του αρχείου.
ε) Παρέχει τις υπηρεσίες της για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν από
την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα, διατηρώντας την αρμοδιότητα της επί των υποθέσεων
που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του.
στ) Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
ταχυδρομικών υπηρεσιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), σε σχέση με
την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και
τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε (C 202/2016),
καθώς και τον Κανονισμό 1/2003/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης
(L 1). Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε όσες
περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο.
ζ) Συνεργάζεται, συνάπτοντας σχετικές συμφωνίες συνεργασίας όπου κρίνεται απαραίτητο,
και ανταλλάσσει πληροφορίες με κάθε δημόσια αρχή, ιδιαιτέρως δε με το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Α.Π.Δ.Π.Χ.), την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), τη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, το Συνήγορο του Καταναλωτή και τη
Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για ζητήματα κοινού
ενδιαφέροντος. Σε σχέση με τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, η αποδέκτρια Αρχή
εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας με τη διαβιβάζουσα Αρχή.
η) Διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων του παρόντος νόμου,
καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα με τον
παρόντα Κώδικα.
θ) Εκδίδει τον Κανονισμό Ακροάσεων, ο οποίος ρυθμίζει τα σχετικά θέματα για τη διεξαγωγή
αυτών σε εφαρμογή των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το παρόντα Κώδικα.
ι) Κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρατών μελών και στον BEREC τα σχέδια μέτρων αρμοδιότητας της που υπόκεινται στη διαδικασία
κοινοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και την κοινοτική νομοθεσία
περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δύναται να υποβάλλει παρατηρήσεις στα
κοινοποιούμενα σχέδια μέτρων των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών άλλων κρατών- μελών.
ια) Συνεργάζεται με το BEREC και με τις αντίστοιχες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των
υπόλοιπων κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων κρατών, καθώς και με κοινοτικούς, ευρωπαϊκούς
ή διεθνείς φορείς, συνάπτοντας και σχετικές συμφωνίες συνεργασίας όπου κρίνεται
απαραίτητο, σε θέματα αρμοδιότητας της. Επίσης, συνεργάζεται με το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη σε αυτό για την εκπροσώπηση της
χώρας σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και κοινοτικούς οργανισμούς.
ιβ) Διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
δημόσιες διαβουλεύσεις για θέματα των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις της
εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με απόφασή της
δύναται να καθορίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη διαδικασία διενέργειας των ως άνω
διαβουλεύσεων.
ιγ) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετική με τις γενικές άδειες και εκδίδει κανονισμούς με τους
οποίους ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα και ιδίως η διαδικασία υποβολής Δήλωσης
Καταχώρισης, ο καθορισμός όρων παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής άδειας, η
τροποποίηση των όρων αυτών, η επιβολή τελών και η τροποποίηση τους.
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ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων στο οποίο έχουν πλήρη και
επιγραμμική σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης οι αρμόδιες υπηρεσίες των
Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας. Με απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται
οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το Μητρώο, προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των
αρμοδιοτήτων του άρθρου 114, θέματα που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη
και έλεγχο του Μητρώου αυτού, καθώς και κάθε θέμα σχετικό για την εφαρμογή του
παρόντος.
Έχει πλήρη και επιγραμμική σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης στο Μητρώο
Δικτυακών Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α΄ 44).
ιε) Τηρεί και διαχειρίζεται το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών του άρθρου 120.
ιστ) Ζητά, με αιτιολογημένο αίτημά της και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, από τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς
και από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του
ραδιοεξοπλισμού, κάθε πληροφορία τεχνικού, χρηματοοικονομικού ή νομικού
περιεχομένου, που απαιτείται για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του
παρόντος Κώδικα, του π.δ. 98/2017, τις κανονιστικές της αποφάσεις και τους όρους της
αδείας τους. Ιδίως, δύναται να απαιτεί από τις επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν δίκτυα ή
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς γενικής αδείας, ή στις οποίες έχουν
εκχωρηθεί ραδιοσυχνότητες ή αριθμοί, την παροχή κάθε πληροφορίας που απαιτείται για
τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, σύμφωνα
με την γενική άδεια ή τα δικαιώματα χρήσης ή με τις ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις του
παρόντος. Οι πληροφορίες που ζητά η Ε.Ε.Τ.Τ. πρέπει να είναι ανάλογες με το σκοπό που
επιδιώκεται κάθε φορά.
ιζ) Καθορίζει τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες απαιτούνται
δικαιώματα χρήσης, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος.
ιη) Χορηγεί, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη χρήση ραδιοεξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένων της χρήσης για σκοπούς ερευνητικούς, πειραματικούς, πιλοτικής
λειτουργίας και επίδειξης ή αντίστοιχους σκοπούς καθώς και των σταθερών και κινητών
ζεύξεων μεταφοράς προγράμματος, βάσει των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδει κανονισμούς, οι οποίοι
ρυθμίζουν κάθε σχετικό θέμα και ιδίως τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις καθορισμού των
ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες απαιτούνται ατομικά δικαιώματα χρήσης, τους όρους και τις
προϋποθέσεις υπό τους οποίους χορηγούνται τα ατομικά δικαιώματα χρήσης, πότε
ανακαλείται η απόφαση αυτή, τους όρους χρήσης και εκμετάλλευσης του ατομικού αυτού
δικαιώματος, περιλαμβανομένων και των όρων που αφορούν στη μεταβίβαση ή εκμίσθωση
ή χρήση ραδιοσυχνοτήτων, ή μέρους αυτών, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί ή απονεμηθεί και
την ανάκληση των σχετικών αποφάσεων, καθώς και την επιβολή τελών εκχώρησης και
χρήσης.
ιθ) Διαχειρίζεται τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων των οποίων
την ευθύνη έχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
κ) Διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.). Εκχωρεί, δεσμεύει, ανακαλεί ή
περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης αριθμών ή ομάδων αριθμών, εποπτεύει την εφαρμογή του
και καθορίζει τα τέλη εκχώρησης και χρήσης των αριθμών.
κα) Ρυθμίζει τα θέματα φορητότητας αριθμών, εκδίδοντας τις σχετικές κανονιστικές πράξεις
και ελέγχει την εφαρμογή τους.
κβ) Διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών.
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κγ) Ρυθμίζει την πρόσβαση και διασύνδεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
εκδίδοντας πράξεις σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται.
κδ) Ασκεί τις αρμοδιότητες σχετικά με την παροχή καθολικής υπηρεσίας και υποβάλλει
εισηγήσεις προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Κώδικα, και με πράξεις της ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζοντας
πρόσθετα πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών, πέραν των όσων αναφέρονται στο Παράρτημα Χ
του ν. 4070/2012.
κε) Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, εκδίδοντας προς τούτο και κανονιστικές πράξεις, σύμφωνα με τον παρόντα
νόμο. Για τα θέματα αυτά συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή και διαβουλεύεται με οργανώσεις καταναλωτών και χρηστών, καθώς και
φορέων παροχής υπηρεσιών.
κστ) Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων
των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις σχετικές αρμοδιότητες που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο Α του Μέρους ΙΑ του ν. 4635/2019 (Α΄ 167). Εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική
πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη διαδικασία
χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης
ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες
τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών.
κζ) Εισηγείται ή γνωμοδοτεί για την έκδοση κανονιστικών πράξεων στο πλαίσιο εφαρμογής
του παρόντος Κώδικα.
κη) Απευθύνει Οδηγίες και συστάσεις, επιβάλλει κατ’ αποκλειστικότητα πρόστιμα και λοιπές
διοικητικές κυρώσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς ηλεκτρονικών
επικοινωνιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ποινών και
κυρώσεων, που προβλέπονται στον ν. 3959/2011 και παραπέμπει τους παραβάτες στις
δικαστικές αρχές.
κθ) Είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά
και τη θέση του σε λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 98/2017. Με κανονισμούς,
τους οποίους εκδίδει, καθορίζεται κάθε σχετικό με τα ανωτέρω θέμα και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια, καθώς και ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά,
πιθανούς περιορισμούς χρήσης και ραδιοδιεπαφές και διεξαγωγή ελέγχων για τη
διαπίστωση συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού. Σε περίπτωση παραβάσεων της κείμενης
νομοθεσίας σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό επιβάλλονται τα μέτρα και οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο π.δ. 98/2017.
Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, τα μέλη του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. ή και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα για
το σκοπό αυτόν από την Ε.Ε.Τ.Τ. μπορούν να εισέρχονται σε χώρους διάθεσης και
αποθήκευσης του ραδιοεξοπλισμού και να λαμβάνουν ατελώς δείγματα του εξοπλισμού,
όπως αυτός διατίθεται στην αγορά.
λ) Δύναται να διεξάγει γεωγραφικές έρευνες σχετικά με την εμβέλεια των δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι ικανά να παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130.
λα) Εκπροσωπεί την Ελλάδα στον BEREC, συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες του, για την
προώθηση και την εκπλήρωση των στόχων που τίθενται. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Τ.Τ.
δικαιούται να συλλέγει απαραίτητα δεδομένα και άλλες πληροφορίες από τους
συμμετέχοντες στην αγορά, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και τη συμβολή στα
καθήκοντα του BEREC.
λβ) Ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την τεχνολογική ουδετερότητα δικτύων σύμφωνα με τις
αρχές του άρθρου 111 του παρόντος. Είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και τη στενή
παρακολούθηση της διαμόρφωσης της αγοράς και ζητημάτων ανταγωνισμού σχετικά με την
πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο.
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λγ) Εκδίδει κανονιστικές ή ατομικές διοικητικές πράξεις, με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε
διαδικασία και θέμα σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητες της.
λδ) Ελέγχει και εποπτεύει την εφαρμογή υποχρεώσεων παροχής χονδρικής πρόσβασης και
συναφών ευκολιών, ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, δημοσιότητας και μη διακριτικής
μεταχείρισης όσον αφορά τη χονδρική πρόσβαση και δημοσίευση προσφορών αναφοράς,
όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, που επιβάλλονται σε φορείς οι οποίοι αναπτύσσουν και
παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με δημόσια συγχρηματόδοτηση
και η υλοποίηση τους έχει εγκριθεί με απόφαση της Ε.Ε.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει κανονισμούς για
να ρυθμίζει κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των ως άνω, μετά τη συνεργασία με
τον αρμόδιο φορέα όταν αυτό απαιτείται. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν
συμμορφώνονται με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει σε βάρος
τους διοικητικές κυρώσεις βάσει των άρθρων 137 και 138 του παρόντος.
λε) Δύναται να χορηγεί πιστοποιητικά και βεβαιώσεις βάσει των τηρουμένων στις οργανικές
της μονάδες στοιχείων, σε ηλεκτρονική μορφή με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται είτε
με τη χρήση μηχανικής αποτύπωσης, ιδιόχειρης υπογραφής, αρμοδίως εξουσιοδοτημένου
προσώπου και σφραγίδας της Ε.Ε.Τ.Τ., είτε με χρήση άλλων μέσων που προβλέπονται από
την κείμενη νομοθεσία.
3. Πλέον των ανωτέρω, η Ε.Ε.Τ.Τ., με την επιφύλαξη του άρθρου, 227 εξακολουθεί, και μετά
την έκδοση του παρόντος Κώδικα, να ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 12 του
ν. 4070/2012.
Άρθρο 114
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί την Αρχή Τηλεπικοινωνιών
(Administration), όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς
Ενωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union, ITU).
2. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο παρόντα
Κώδικα και ιδίως :
α) Τη χάραξη της πολιτικής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
β) Τη λήψη των απαιτούμενων νομοθετικών μέτρων και κανονιστικών πρωτοβουλιών στον
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα.
γ) Την αξιολόγηση και ιεράρχηση της σκοπιμότητας προγραμμάτων επενδύσεων
αναπτυξιακού χαρακτήρα στον εν λόγω τομέα, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση
συναρμόδιους υπουργούς.
δ) Τον συντονισμό με τα άλλα κράτη μέλη και την άσκηση των διεθνών σχέσεων της χώρας
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την εκπροσώπηση της στη Διεθνή
Ένωση Τηλεπικοινωνιών, σε Διεθνείς Ενώσεις, Διεθνείς Οργανισμούς, στα Όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς συναντήσεις, σε συνεργασία με άλλες Εθνικές
Αρχές ή συναρμόδια Υπουργεία, όπου απαιτείται.
ε) Την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία Αποφάσεων και Συστάσεων της Ε.Ε., της
Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT), καθώς και
συστάσεων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, με την έκδοση σχετικών υπουργικών
αποφάσεων.
στ) Τη διαχείριση των θεμάτων των δορυφορικών τροχιών, των τμημάτων της τροχιάς των
γεωστατικών δορυφόρων και των συσχετισμένων με αυτές συχνοτήτων που έχουν
απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα.
ζ) Τον καθορισμό, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), του περιεχομένου της καθολικής υπηρεσίας και των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής των παροχών αυτής.
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η) Την εναρμόνιση της χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε., με
σκοπό την εξασφάλιση της ουσιαστικής και αποτελεσματικής χρήσης τους.
θ) Την έκδοση, από κοινού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, του Εθνικού Κανονισμού
Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.), με βάση τον οποίο κατανέμεται το φάσμα
ραδιοσυχνοτήτων σε υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών και, κατά περίπτωση, καθορίζονται
χρήστες, σε αποκλειστική ή μεριζόμενη βάση, ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων
ραδιοσυχνοτήτων και καθορίζονται διοικητικοί και τεχνικοί όροι χρήσης ζωνών
ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων.
ι) Την έκδοση, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.),
με την επιφύλαξη περιορισμών που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Ε.Σ.Α.
διασφαλίζει την παροχή επαρκούς πλήθους αριθμών και σειρών αριθμών, σε όλες τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που παρέχονται στο κοινό.
ια) Τον καθορισμό, με την έκδοση υπουργικής απόφασης από κοινού με τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά ενσύρματα
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και με την έκδοση υπουργικής απόφασης για τις
εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων.
ιβ) Την έκδοση αποφάσεων για τον καθορισμό κάθε τεχνικού θέματος σχετικού με τη χρήση
των ζωνών ή των μεμονωμένων συχνοτήτων για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, καθώς
και κάθε τεχνικού θέματος σχετικού με την παραγωγή, μετάδοση και αναμετάδοση
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.
ιγ) Την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
ιδ) Την προώθηση της τυποποίησης σε όλους τους κλάδους των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Ε.Ε.Τ.Τ., τον
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) και άλλους συναφείς φορείς.
ιε) Τον καθορισμό και τη χωροθέτηση συγκεκριμένων ακινήτων για τη λειτουργία πάρκων
κεραιών, σε συνεργασία με κάθε άλλο συναρμόδιο υπουργό.
ιστ) Τη χάραξη της πολιτικής επί της ασφάλειας των δημόσιων δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών από κοινού με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους υπουργούς,
σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.
ιζ) Τον καθορισμό, από κοινού με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους υπουργούς, των
Χαρτών Συχνοτήτων για τη λειτουργία της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Ειδικότερα, με
τους Χάρτες Συχνοτήτων δύνανται να καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές
εκπομπής που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.P.T.
A.E., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι, τα επιτρεπτά κέντρα
εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής, καθώς και η
διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών εκπομπής. Οι ως άνω Χάρτες
Συχνοτήτων διαμορφώνονται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, τον
προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και τις Διεθνείς Συμβάσεις
εκχώρησης συχνοτήτων.
ιη) Την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της χρήσης του ραδιοφάσματος και
της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση
συναρμόδιους Υπουργούς.
ιθ) Τη χάραξη πολιτικής επί τεχνικών θεμάτων, λειτουργίας και διακυβέρνησης του
διαδικτύου από κοινού με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους υπουργούς, σύμφωνα με τις
διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και το συντονισμό των σχετικών με
αυτών δράσεων και ενεργειών σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.
κ) Τη χάραξη της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, την ανάληψη των απαιτούμενων
πρωτοβουλιών και το σχεδιασμό δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και το
συντονισμό των κατά περίπτωση εμπλεκόμενων φορέων, για την υλοποίηση της Ψηφιακής
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Στρατηγικής της Ε.Ε., όπως αυτή προβλέπεται στο εκάστοτε πολυετές πλάνο, με στόχο την
προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
κα) Τη χάραξη της εθνικής διαστημικής και δορυφορικής πολιτικής και στρατηγικής, τον
καθορισμό δράσεων και μέτρων για την ανάπτυξη, προώθηση και εκμετάλλευση
συστημάτων δορυφορικών επικοινωνιών, την ανάληψη των απαιτούμενων πρωτοβουλιών
και το σχεδιασμό δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως προς τα θέματα αρμοδιότητά του, συμπεριλαμβανομένης και
της καταχώρησης διαστημικών αντικειμένων σε μητρώο-αρχείο, την εκπροσώπηση της
χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο διαστημικό τομέα, καθώς και το συντονισμό
των κατά περίπτωση εμπλεκομένων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στους τομείς των
διαστημικών εφαρμογών, τεχνολογιών και υπηρεσιών.
κβ) Τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος και τον καθορισμό των όρων και των
διαδικασιών χορήγησης δικαιωμάτων χορήγησης ραδιοφάσματος σε κρατικά δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για σκοπούς ερευνητικούς,
πειραματικούς, πιλοτικής λειτουργίας και επίδειξης ή αντίστοιχους σκοπούς.
κγ) Τον καθορισμό των αντίστοιχων θεμάτων για τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς
ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω
δορυφόρου, καθώς και της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών («Citizens’Band», «CB»).
κδ) Τη διεξαγωγή γεωγραφικής έρευνας σχετικά με την εμβέλεια των δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που είναι ικανά να παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες («ευρυζωνικά δίκτυα»)
έως τις 21 Δεκεμβρίου 2023 και στη συνέχεια την επικαιροποιεί τουλάχιστον ανά τρία έτη,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130.
3. Πλέον των ανωτέρω, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την επιφύλαξη των όσων
προβλέπονται στο άρθρο 227 εξακολουθεί και μετά την έκδοση του παρόντος νόμου να ασκεί
τις αρμοδιότητες του άρθρου 4 του ν. 4070/2012.
4. Στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναρτάται κατάλογος των
αρμόδιων για την εφαρμογή του παρόντος νόμου αρχών με αναφορά στις αρμοδιότητες
αυτών.
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IΙ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΤΡΟΧΙΩΝ
Άρθρο 115
Γενικές αρχές χρήσης ραδιοφάσματος
1. Το ραδιοφάσμα αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό
δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και
οικονομική αξία.
2. Το ραδιοφάσμα χρησιμοποιείται ιδίως για:
α) τη διασφάλιση της ζωής και της ιδιοκτησίας,
β) την εξυπηρέτηση της εθνικής ασφάλειας και άμυνας,
γ) την υποστήριξη της καταπολέμησης του εγκλήματος και της εφαρμογής του νόμου,
δ) την υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της εξασφάλισης
υπηρεσιών επικοινωνιών εθνικής και παγκόσμιας κλίμακας, για προσωπική και
επαγγελματική χρήση,
ε) την ενίσχυση της ανάπτυξης των υποδομών και της παροχής υπηρεσιών,
στ) την υποστήριξη εθνικών και διεθνών συστημάτων μεταφορών,
ζ) τη διατήρηση των φυσικών πόρων,
η) τη διανομή πληροφοριών και προγραμμάτων ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος, και
θ) την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.
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3. Η διαχείριση του ραδιοφάσματος και η εποπτεία των ραδιοεκπομπών πραγματοποιείται
από όλους τους εντεταλμένους προς τούτο φορείς, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις, τις
διεθνείς συμφωνίες και τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη, της Σύμβασης και του
Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU),
λαμβανομένων υπόψη και των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής
Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) και των Οδηγιών της Ε.Ε., όπως
ισχύουν μετά την κύρωση τους.
Η διαχείριση του ραδιοφάσματος περιλαμβάνει ιδίως:
α) την εναρμόνιση της χρήσης του στο διεθνές επίπεδο, η οποία πρέπει να αντικατοπτρίζει
τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις γενικές αρχές πολιτικής, όπως αυτές προσδιορίζονται
σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο,
β) τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή την εκχώρηση ζωνών
ραδιοφάσματος σε σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών,
γ) την τήρηση των διαδικασιών του διεθνούς συντονισμού του ραδιοφάσματος,
δ) τον καθορισμό των τελών ραδιοφάσματος,
ε) τον καθορισμό διοικητικών ή τεχνικών όρων χρήσης ζωνών ραδιοφάσματος ή
μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαυλοποίησης,
στ) την εποπτεία και επιτήρηση της νόμιμης χρήσης του.
4. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 113 και 114, εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση του
ραδιοφάσματος για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική
επικράτεια σύμφωνα με τα άρθρα 111 και 112.
5. Κατά την εφαρμογή του παρόντος τηρούνται οι σχετικές διεθνείς συμφωνίες,
συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης
Τηλεπικοινωνιών και των άλλων συμφωνιών που εγκρίνονται στο πλαίσιο της Διεθνούς
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και εφαρμόζονται στο ραδιοφάσμα λαμβανομένων υπόψη των
στόχων δημόσιας ασφάλειας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
εγκρίνεται ο Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.), ο οποίος
περιλαμβάνει ιδίως:
α) Τα σχέδια κατανομής σε εθνικό επίπεδο του ραδιοφάσματος σε υπηρεσίες, όπως αυτές
ορίζονται στον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.
β) Αναφορές σε περιορισμούς που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου
153.
γ) Αναφορές για τη δυνατότητα χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε συγκεκριμένες ζώνες
ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και για τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που μπορούν να
χρησιμοποιούνται από ηλεκτρονικό εξοπλισμό για βιομηχανικές, επιστημονικές, ιατρικές
(«Industrial, Scientific, Medical», «ISM») ή άλλες εφαρμογές.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε
συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Τ. αναθεωρείται, όποτε κριθεί αναγκαίο, ο Εθνικός Κανονισμός
Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και πραγματοποιούνται οποιεσδήποτε αναγκαίες και
κατάλληλες προσαρμογές σε αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως τα αναφερόμενα στις παρ. 4
και 5 του άρθρο 153.
8. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημοσιεύει σε κατάλληλη ιστοσελίδα του τον
Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επικοινωνιών και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τις πληροφορίες για τα δικαιώματα,
τους όρους, τις διαδικασίες, τις επιβαρύνσεις και τα τέλη που αφορούν στη χρήση του
ραδιοφάσματος, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα. Το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ. επικαιροποιούν τις σχετικές πληροφορίες
και λαμβάνουν μέτρα για την ανάπτυξη κατάλληλων βάσεων δεδομένων, προκειμένου οι εν
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λόγω πληροφορίες να είναι προσιτές στο κοινό, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οικεία
μέτρα εναρμόνισης της νομοθεσίας της Ε.Ε..
9. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος λαμβανομένων
υπόψη των διατάξεων του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. και των άρθρων 113 και 114.
10. Για τους σκοπούς της παρ. 9, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται ο Κανονισμός Όρων
Χρήσης του Ραδιοφάσματος, ο οποίος περιλαμβάνει τους τεχνικούς και διοικητικούς όρους
χρήσης του ραδιοφάσματος για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και τη λειτουργία ραδιοεξοπλισμού. Κατά την κατάρτισή του λαμβάνονται
υπόψη οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα και ιδίως των άρθρων 153 έως 163, οι διατάξεις
του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ., οι κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, οι
Αποφάσεις και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και
Τηλεπικοινωνιών (CEPT), οι Αποφάσεις και Συστάσεις των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε., καθώς
και κανονιστικά και τεχνικά κείμενα διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων, όπως ο BEREC.
11. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνουν κατά λόγο
αρμοδιότητας μέριμνα αναφορικά με την αποτελεσματική αξιοποίηση του ραδιοφάσματος
από το σύνολο των χρηστών του.
12. Με κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική
λεπτομέρεια για την αδειοδότηση χρήσης του ραδιοφάσματος, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της, για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
τη χρήση ραδιοεξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ραδιοφάσματος για
σκοπούς ερευνητικούς, πειραματικούς, πιλοτικής λειτουργίας και επίδειξης ή αντίστοιχους
σκοπούς, οι κανόνες για την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος , καθώς και κάθε σχετική
λεπτομέρεια του παρόντος Κώδικα και ιδίως των άρθρων 121, 127, 128, 129, 138 και 153 έως
163. Στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού εμπίπτουν και οι σταθερές και κινητές
ζεύξεις μεταφοράς ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος.
13. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι όροι και οι
διαδικασίες χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος σε κρατικά δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για σκοπούς ερευνητικούς,
πειραματικούς, πιλοτικής λειτουργίας και επίδειξης ή αντίστοιχους σκοπούς. Με όμοια
απόφαση καθορίζονται τα αντίστοιχα θέματα για τα δίκτυα και τους μεμονωμένους
σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας
ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, καθώς και της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών
(CB).
Άρθρο 116
Εποπτεία Ραδιοφάσματος
1. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται και για τα
δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας
ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και
μεμονωμένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για σκοπούς πειραματικούς,
ερευνητικούς, για πιλοτική λειτουργία και για επίδειξη ή για αντίστοιχους σκοπούς, τους
σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξαιρουμένων των δικτύων και εγκαταστάσεων των Ενόπλων
Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και της Ε.Υ.Π.. Εάν κατά τον
έλεγχο διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. ότι οι παρεμβολές προέρχονται από κρατικό δίκτυο, η
Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει άμεσα τον φορέα του κρατικού δικτύου για την άρση της παρεμβολής,
καθώς και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., στη
Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συστήματος Επιτήρησης,
πληροφορίες σχετικές με την επιτήρηση του ραδιοφάσματος. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ.
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καθορίζονται οι σταθμοί που συγκροτούν το σύστημα επιτήρησης ραδιοφάσματος της
Ε.Ε.Τ.Τ., η διασύνδεση των σταθμών αυτών, οι ακολουθούμενες διαδικασίες, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία του συστήματος. Η Ε.Ε.Τ.Τ.
προγραμματίζει, αναπτύσσει και λειτουργεί δίκτυο σταθερών και κινητών σταθμών
επιτήρησης του ραδιοφάσματος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι σταθμοί επιτήρησης και οι φορείς που θα
ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Επιτήρησης Ραδιοφάσματος.
3. Αν η εκπομπή ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ή ραδιοεξοπλισμού προκαλεί
παρεμβολή σε ραδιοσυχνότητες που διατίθενται για την εκπομπή ή τη λήψη μηνυμάτων
ανάγκης ή κινδύνου, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο η άμεση
διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού αυτού.
4. Αν διαπιστώνεται παρεμβολή σε δίκτυα ραδιοεπικοινωνίας, ενσύρματα δίκτυα,
ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ραδιοεξοπλισμό, ο κάτοχος ή χρήστης του εξοπλισμού υποχρεούται
να άρει αμέσως την παρεμβολή και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Στην
περίπτωση υποβολής έγγραφης καταγγελίας για επιβλαβείς παρεμβολές, η Ε.Ε.Τ.Τ.
υποχρεούται, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της, να προβεί σε έλεγχο.
Μετά τον εντοπισμό της πηγής πρόκλησης των ως άνω παρεμβολών η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να
διατάσσει την άρση αυτών, ενημερώνοντας σχετικώς τον καταγγέλλοντα. Οι καταγγελίες
αξιολογούνται και ελέγχονται κατά προτεραιότητα με βάση τη σοβαρότητα τους.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, για λόγους εποπτείας φάσματος, να προβαίνει προσωρινά σε σειρά
δοκιμαστικών εκπομπών σε ραδιοσυχνότητες για τις οποίες δεν έχουν χορηγηθεί δικαιώματα
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ή αν έχουν χορηγηθεί, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του νόμιμου
χρήστη.
6. Το απόρρητο των μηνυμάτων που μεταδίδονται με ραδιοηλεκτρικό εξοπλισμό σε ανοικτή
γλώσσα δεν παραβιάζεται σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για
την απάλειψη παρεμβολών. Η επιτήρηση του ραδιοφάσματος από τα εξουσιοδοτημένα
όργανα επίσης δεν θεωρείται ως παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.
7. Απαγορεύεται:
α) Η χρήση εξοπλισμού για τη λήψη, αποκωδικοποίηση ή αποκρυπτογράφηση περιεχομένου
που δεν αφορά τον κάτοχο του εξοπλισμού,
β) η χωρίς άδεια ή έγκριση διάθεση, κατοχή και χρήση εξοπλισμού που προορίζεται για την
παρακολούθηση και επεξεργασία περιεχομένου και δεδομένων τρίτων, η οποία
πραγματοποιείται επί νόμιμης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών μέσω παράνομης σύνδεσης
(επισύνδεσης), ή αποκωδικοποίησης, ή αποκρυπτογράφησης απορρήτων ή
κρυπτογραφημένων μηνυμάτων,
γ) η χωρίς άδεια ή έγκριση εκπομπή, λήψη εκπομπών, καθώς και πρόκληση παρεμβολών στο
ραδιοφάσμα, με σκοπό την παρακώλυση της λειτουργίας υπηρεσιών που σχετίζονται με τη
δημόσια τάξη, την ασφάλεια και την άμυνα.
Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω απαγορεύσεων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ιδίως στις διατάξεις περί διασφάλισης απορρήτου
επικοινωνιών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
καθορίζονται οι κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά εξοπλισμού και συσκευών, οι όροι, οι
δικαιούχοι αδειοδότησης, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της
άδειας ή έγκρισης, το κατά περίπτωση καθοριζόμενο χρονικό διάστημα χορήγησης της
άδειας ή έγκρισης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
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Άρθρο 117
Ραδιοφάσμα δημόσιων αγροτικών δικτύων
1. Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 3670-3700 MHz και 3770-3800 MHz δεσμεύονται από το
Ελληνικό Δημόσιο μέχρι και έξι (6) μήνες από την ανακήρυξη των υπερθεματιστών του
διαγωνισμού για τη χορήγηση φάσματος 5G στη φασματική περιοχή 3410-3800 MHz που θα
διεξαχθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Η ζώνη 3410 – 3470 MHz δεσμεύεται από το Ελληνικό Δημόσιο,
από την ανακήρυξη των υπερθεματιστών του ως άνω διαγωνισμού και έως την 10η Απριλίου
2037, με σκοπό την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω των
δημόσιων αγροτικών δικτύων, μόνο για εκείνες τις γεωγραφικές περιοχές για τις οποίες
βρίσκεται σε ισχύ το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, που χορηγήθηκε σύμφωνα με την
παρ. 19, από την αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων στον εκάστοτε επιλεγμένο
διαχειριστή των δημόσιων αγροτικών δικτύων.
Το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις παρ. 18 και 19 του
άρθρου 21 του ν. 4070/2012, από την αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων στον
επιλεγμένο διαχειριστή των δημόσιων αγροτικών δικτύων δυνάμει της σε ισχύ με αριθμ.
πρωτ. 1248/29.12.2014 σύμβασης σύμπραξης, μετακινείται από τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων
3670-3700 MHz και 3770-3800 MHz στην ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 3410-3470 MHz. Η εν λόγω
σύμβαση σύμπραξης τροποποείται υποχρεωτικά το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου
2020. Η μετακίνηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την ανακήρυξη των
υπερθεματιστών του διαγωνισμού για τη χορήγηση φάσματος 5G στη φασματική περιοχή
3410-3800 MHz που θα διεξαχθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Το ανώτατο κόστος μετακίνησης
προσδιορίζεται με μελέτη που εκπονείται από την αναθέτουσα αρχή του έργου δημόσιων
αγροτικών δικτύων ή ανεξάρτητο μελετητή επιλογής της. Ο επιλεγμένος διαχειριστής
δημόσιων αγροτικών δικτύων οφείλει να συνεργάζεται με την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο
υλοποίησης της ως άνω μετακίνησης, προβαίνοντας σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της τήρησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,
όπως ορίζεται στο παρόν και εξειδικεύεται από την αναθέτουσα αρχή, και στη διενέργεια
όλων των απαιτούμενων ενεργειών αναφορικά με την τροποποίηση της σύμβασης
σύμπραξης. Η μη τήρηση από τον επιλεγμένο διαχειριστή των ανωτέρω υποχρεώσεων για
την υλοποίηση της μετακίνησης επισύρει την επιβολή από την Ε.Ε.Τ.Τ. διοικητικών
κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 138.
Το κόστος μετακίνησης δεν βαρύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον εθνικό ή ενωσιακό
προϋπολογισμό και θα καλυφθεί από ιδιωτικούς πόρους, μέσω ξεχωριστής σύμβασης
μεταξύ των υπερθεματιστών και του επιλεγμένου διαχειριστή των δημόσιων αγροτικών
δικτύων. Η συμμετοχή κάθε υπερθεματιστή στο κόστος μετακίνησης υπολογίζεται αναλογικά
βάσει του τιμήματος που θα καταβάλλει για το φάσμα που θα του χορηγηθεί στη φασματική
περιοχή 3410-3800 ΜΗz.
Το σχέδιο της ξεχωριστής αυτής σύμβασης συντάσσεται από την αναθέτουσα αρχή του έργου
δημόσιων αγροτικών δικτύων και προσαρτάται, μαζί με τη σχετική διαδικασία υπογραφής,
ως Παράρτημα στο Τεύχος Προκήρυξης της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη διάθεση του φάσματος 5G στη
φασματική περιοχή 3410-3800 MHz.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στους
υπερθεματιστές του διαγωνισμού για τη χορήγηση φάσματος 5G στην φασματική περιοχή
3410-3800 ΜΗz είναι η προηγούμενη υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μεταξύ των
υπερθεματιστών και του επιλεγμένου διαχειριστή των δημόσιων αγροτικών δικτύων εντός
αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ανακήρυξη των υπερθεματιστών.
Σε οποιαδήποτε άλλη γεωγραφική περιοχή για την οποία δεν βρίσκεται σε ισχύ σχετικό
δικαίωμα χρήσης, φάσμα που είχε δεσμευθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με σκοπό την
αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω των δημόσιων
αγροτικών δικτύων, αποδεσμεύεται.
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2. Το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παρ. 1 που χορηγήθηκε από την
αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων στον εκάστοτε επιλεγμένο διαχειριστή των
δημόσιων αγροτικών δικτύων, εφόσον ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
Κώδικα, παραμένει σε ισχύ για όσο διάστημα αυτός ασκεί τα καθήκοντα διαχείρισης που του
έχουν ανατεθεί και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις υποεξυπηρετούμενες περιοχές.
3. Το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παρ. 1 που έχει χορηγηθεί σε διαχειριστή
των δημόσιων αγροτικών δικτύων, ανακαλείται αυτόματα με τη διακοπή, για οποιοδήποτε
λόγο, της εκάστοτε ισχύουσας σύμβασης διαχείρισης.
4. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής έργου αγροτικών δικτύων μπορεί να
γίνει ανάκληση του αρχικά χορηγηθέντος δικαιώματος χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της
παρ. 1 και κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης, αν διαπιστωθεί ότι οι συγκεκριμένες
συχνότητες δεν αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία των δημόσιων
αγροτικών δικτύων και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών ή, αν διαπιστωθεί παράβαση
της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, ιδίως δε, σε περίπτωση
πρόκλησης επιβλαβών παρεμβολών σε άλλους νόμιμους χρήστες. Προς τούτο, η αναθέτουσα
αρχή έργου αγροτικών δικτύων μπορεί να ζητά και να λαμβάνει την τεχνική υποστήριξη της
Ε.Ε.Τ.Τ..
5. Στην περίπτωση ανάκλησης του σχετικού δικαιώματος χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της
παρ. 1 κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης και εφόσον κριθεί ότι η αξιοποίηση των
συγκεκριμένων συχνοτήτων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την απρόσκοπτη παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω των δημόσιων αγροτικών δικτύων, ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με απόφασή του μπορεί να αποδεσμεύσει οριστικά τις ζώνες
συχνοτήτων της παρ. 1 πριν την παρέλευση του διαστήματος της εικοσιπενταετίας της ίδιας
παραγράφου.
6. Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος της παρ. 1 δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν ή
να μισθωθούν από τους διαχειριστές δημόσιου αγροτικού δικτύου σε τρίτους.
7. Το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παρ. 1 αφορά αποκλειστικά και μόνο τη
χρήση ραδιοφάσματος για την ανάπτυξη υποδομής ασύρματης πρόσβασης στον τελικό
χρήστη, περιοριστικά στις υποεξυπηρετούμενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, που
καλύπτονται από τα δημόσια αγροτικά δίκτυα και ορίζονται σε αυτό. Το δικαίωμα αυτό δεν
προορίζεται για την ανάπτυξη δικτύων κορμού. Δεν επιτρέπεται η χρήση του δικαιώματος
χρήσης των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων της παρ. 1 που χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή
έργου δημόσιων αγροτικών δικτύων στον διαχειριστή δημόσιων αγροτικών δικτύων για την
παροχή υπηρεσιών εκτός των υποεξυπηρετούμενων περιοχών.
8. Κάθε διαχειριστής δημοσίου αγροτικού δικτύου οφείλει να εξαντλεί κάθε τεχνικό μέτρο
για την αποφυγή πρόκλησης επιβλαβών παρεμβολών στα δίκτυα άλλων νόμιμων χρηστών
του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.
9. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι η αρμόδια αρχή για την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής έργου
δημόσιων αγροτικών δικτύων στον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών όρων για την
εφαρμογή του γεωγραφικού περιορισμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος της
παρ. 1 που απονέμονται στους διαχειριστές, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του παρόντος
άρθρου.
10. Ο διαχειριστής δημόσιου αγροτικού δικτύου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τα
οριζόμενα στην Απόφαση (ΕK) 2008/411/EK της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2008 , σχετικά
με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων 3400 - 3800 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να
παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα (L 144). Περαιτέρω, η
Ε.Ε.Τ.Τ. με αποφάσεις της μπορεί να ορίζει επιπλέον τεχνικούς και λειτουργικούς
περιορισμούς στη χρήση της εν λόγω ζώνης ραδιοσυχνοτήτων, με σκοπό την αποφυγή
πρόκλησης επιβλαβών παρεμβολών από ή σε άλλους νόμιμους χρήστες του φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων.
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11. Σε περιπτώσεις παράβασης των όρων χρήσης ραδιοφάσματος που έχουν οριστεί για τα
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της παρ. 1 και ιδιαίτερα όταν προκαλούνται
επιβλαβείς παρεμβολές σε άλλους νόμιμους χρήστες του φάσματος, ισχύουν οι διατάξεις
του παρόντος Κώδικα.
12. Για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παρ. 1 δεν
απαιτείται η καταβολή τιμήματος (τελών εκχώρησης και χρήσης ραδιοσυχνοτήτων), καθότι
η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες των δημόσιων αγροτικών δικτύων.

Άρθρο 118
Eιδικά ραδιοδίκτυα
1. Η εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων τελεί υπό καθεστώς γενικής αδείας
και υπάγεται αποκλειστικά και μόνο στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, χωρίς να απαιτείται
υποβολή δήλωσης καταχώρισης στην Ε.Ε.Τ.Τ..
2. Προκειμένου περί εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων στους
ελεγχόμενους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) χώρους αερολιμένων,
απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της.
Άρθρο 119
Διαχείριση δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων συχνοτήτων
1. Οι γεωστατικές ή μη τροχιακές θέσεις δορυφόρων και οι συσχετισμένες με αυτές
συχνότητες που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα αποτελούν σπάνιους πόρους και
δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία, η διαχείριση των
οποίων συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους.
2. Εκχώρηση δικαιωμάτων του Κράτους στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με
αυτές ραδιοσυχνότητες των διαστημικών σταθμών που έχουν αποδοθεί στη χώρα βάσει
σχεδίου της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, γίνεται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας
που καθορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Στην ίδια απόφαση καθορίζεται το είδος, οι όροι του διαγωνισμού και τα οφέλη υπέρ του
Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ο διαγωνισμός διενεργείται από το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης βάσει αντικειμενικών, διαφανών αμερόληπτων και
αναλογικών κριτηρίων επιλογής. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον ή ο
διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εντός έξι (6) μηνών
από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού δύναται να εκκινήσει διαδικασία διαπραγμάτευσης,
προκειμένου να εκχωρήσει απευθείας τα ως άνω δικαιώματα. Με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να χορηγείται άδεια χρήσης επιπρόσθετων
ραδιοσυχνοτήτων, που σχετίζονται με συγκεκριμένη τροχιακή θέση, σε ήδη αδειοδοτημένο
από το Δημόσιο φορέα λειτουργίας και εκμετάλλευσης δορυφορικού δικτύου, χωρίς να
απαιτείται διενέργεια της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας. Με την ίδια απόφαση
καθορίζονται οι διαδικασίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
τη χρήση των υπόψη ραδιοσυχνοτήτων, ενώ με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα σχετικά ανταποδοτικά ανταλλάγματα υπέρ του
Δημοσίου και ο τρόπος καταβολής τους.
3. Οποιοδήποτε δικαίωμα στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με αυτές
ραδιοσυχνότητες, το οποίο έχει εκχωρηθεί, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την
προηγούμενη έγκριση του Υπουργού αυτού. Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση αλλαγής
στον έλεγχο της εταιρείας, στην οποία έχει εκχωρηθεί το οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης τροποποιείται οποιοδήποτε
εκχωρημένο δικαίωμα στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με αυτές
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ραδιοσυχνότητες, προκειμένου να είναι συμβατό με μεταγενέστερα σχέδια διεθνούς
συντονισμού.
5. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και έγγραφη συμφωνία του (σύμβαση) με τον
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι δυνατή η ανακοίνωση και η υποστήριξη στη Διεθνή
Ένωση Τηλεπικοινωνιών του φακέλου του δορυφορικού συστήματος, που ο ενδιαφερόμενος
προτίθεται να λειτουργήσει σε τροχιακές θέσεις και συσχετισμένες ζώνες συχνοτήτων, για
τις οποίες δεν έχει εκπονηθεί σχέδιο από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. Στην ανωτέρω
συμφωνία καθορίζεται το ύψος των τελών, τα οποία αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., οι
υποχρεώσεις των μερών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Η ως άνω συμφωνία
τροποποιείται προκειμένου να είναι συμβατή με σχέδια διεθνούς συντονισμού
μεταγενέστερα της συμφωνίας.
6. Η παροχή δορυφορικών υπηρεσιών επιτρέπεται μέσω δορυφορικών συστημάτων, τα
οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών
της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.
7. Κατ’εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, ο Υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις ιδιαιτερότητες στη δορυφορική
αγορά, δύναται κατά περίπτωση να αποφασίσει για την εκχώρηση, παραχώρηση, μίσθωση,
τροποποίηση, ανανέωση ή εκμετάλλευση των δικαιωμάτων του κράτους στις γεωστατικές ή
μη τροχιακές θέσεις δορυφόρων με τις συσχετισμένες με αυτές συχνότητες, επιλέγοντας,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της εθνικής διαστημικής στρατηγικής, είτε τη διαγωνιστική
διαδικασία είτε τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγματεύσεων.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μνημόνια, δηλώσεις, συμβάσεις,
συμφωνίες, παραρτήματα, προσαρτήματα και κάθε είδους έγγραφα, συνοδευτικά στοιχειά
ή ηλεκτρονικά δεδομένα που εμπίπτουν στο πεδίο του διαστήματος δύνανται για λόγους
δημόσιας ασφάλειας να χαρακτηρίζονται ως διαβαθμισμένα (όπως εμπιστευτικά, απόρρητα,
μη ανακοινώσιμα και μη δημοσιεύσιμα). Τα εν λόγω έγγραφα, στοιχεία ή δεδομένα δεν
ανακοινώνονται και δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή στο διαδίκτυο,
ενώ είναι προσιτά υπό προϋποθέσεις και κατά περίπτωση μόνο σε όσους αποδεικνύουν
ειδικό έννομο συμφέρον προς τούτο.
9. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η καταβολή και διαχείριση εξ ολοκλήρου των κάθε
είδους εισφορών ή συνδρομών της χώρας στα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (European Space Agency, «ESA»)
γίνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κάθε δε αντίθετη γενική ή ειδική
διάταξη καταργείται. Σκοποί της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Διαστήματος είναι: α) η ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και άμυνας, ιδίως με την
αξιοποίηση και ανάπτυξη διαστημικών υποδομών, β) η ανάπτυξη της ελληνικής διαστημικής
βιομηχανίας, γ) η αξιοποίηση διαστημικών δεδομένων και η ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών
και δ) η υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα του διαστήματος. Ειδικότερα:
Α. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εκπροσώπηση, τον χειρισμό και
τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον καθορισμό των ενεργειών και δράσεων που
συναρτώνται με τη συμμετοχή της Ελλάδας στα προγράμματα της ESA, ως και κάθε σχετική
διαδικασία ή δραστηριότητα. Η ΓΓΤΤ συνεργάζεται με την ESA για θέματα συμμετοχής της
Ελλάδας στην ESA, καθώς και για την αξιολόγηση και την υποστήριξη της συμμετοχής
ελληνικών φορέων σε προγράμματα της ESA. Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης εγγράφεται κατ΄έτος πίστωση για την καταβολή των εισφορών ή
συνδρομών της Ελλάδας στα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Διαστήματος (European Space Agency, «ESA») και για την κάλυψη των αναγκαίων
δαπανών από τη συμμετοχή της χώρας στις δραστηριότητες της ESA.
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B. Η δήλωση υποστήριξης (letter of support) του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
εφόσον απαιτείται δυνάμει των εφαρμοστέων κανόνων και διαδικασιών της ESA, χορηγείται
σε όλους τους ελληνικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές
προσκλήσεις υποβολής προσφορών (Competitive Invitations to Tender, CIT) της ESA. Η
χορήγηση υποστήριξης δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανάθεση της σύμβασης από την
ESA στον ελληνικό φορέα που ωφελείται από την υποστήριξη αυτή. Η σύναψη σύμβασης
υπόκειται στη διαθεσιμότητα της εθνικής συνδρομής στα αντίστοιχα προγράμματα ή υποπρογράμματα της ESA. Η προαναφερθείσα υποστήριξη δεν εφαρμόζεται σε μη
Ανταγωνιστικές Προσκλήσεις Υποβολής Προσφορών.
Γ. Η δήλωση υποστήριξης (letter of support) του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
εφόσον απαιτείται δυνάμει των εφαρμοστέων κανόνων και διαδικασιών της ESA, και δεν
υπόκειται στην υποπαρ. Β, χορηγείται μετά από δημόσιες προσκλήσεις και ανταγωνιστικές
διαδικασίες που διεξάγει η ΓΓΤΤ σε συνεργασία και κατόπιν σχετικής αξιολόγησης των
προτάσεων από την ESA.
Δ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγκροτείται επταμελής επιτροπή,
η οποία:
(α) εισηγείται επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα,
προγράμματα και τις δραστηριότητες της ESA, το ύψος και την κατανομή των εθνικών πόρων
στην ESA, καθώς και τον συντονισμό των σχετικών δραστηριοτήτων,
(β) ενημερώνει και εισηγείται προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης της ESA για τις ελληνικές προτάσεις, προκειμένου ο
Υπουργός να αποστείλει προς την ESA την απαιτούμενη δήλωση υποστήριξης (letter of
support) της ανωτέρω περ. Γ. Η επιτροπή δύναται να εισηγηθεί διαφορετικά από την
αξιολόγηση της ESA μόνο σε περίπτωση αυξημένης πλειοψηφίας πέντε εκ των εφτά μελών,
και ειδικά τεκμηριωμένης απόφασής της προς τούτο. Τρία (3) μέλη της επιτροπής
προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εκ των οποίων υποχρεωτικά το ένα είναι ο Γενικός Διευθυντής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ένα (1) μέλος προέρχεται από το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, ένα (1) μέλος προέρχεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δύο (2) μέλη προέρχονται ή προτείνονται από το
Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Καθήκοντα προέδρου της επιτροπής αναλαμβάνει ο Γενικός
Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με αναπληρωτή το προερχόμενο από το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην επιτροπή μέλος. Η θητεία της επιτροπής είναι τριετής. Όλα
τα μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι διαπιστευμένα για χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού
χαρακτηριζομένου ως άκρως απορρήτου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
διαβάθμισης ασφαλείας, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης της περιουσιακής τους
κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α’ 309), και απαγορεύεται κατά τη
διάρκεια της θητείας τους η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής ή επιχειρηματικής
δραστηριότητας που σχετίζεται με διαστημικά θέματα. Μέχρι τη συγκρότηση της ανωτέρω
επιτροπής, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναλαμβάνει το
χειρισμό των ανωτέρω ειδικότερων θεμάτων της επιτροπής και την εισήγησή τους στον
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ορίζονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής, καθώς και για τη
διαδικασία υποβολής αιτήματος για την υποστήριξη πρότασης της περ. Γ.
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ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Άρθρο 120
Γενική άδεια δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(άρθρο 12 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Αρμόδια αρχή για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που
συνεπάγεται η γενική άδεια, καθώς και για την εποπτεία της τήρησης τους, σύμφωνα με τον
παρόντα Κώδικα, είναι η Ε.Ε.Τ.Τ..
2. Η παροχή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών, εκτός από υπηρεσίες
διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των
ειδικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 121 ή των δικαιωμάτων
χρήσης που αναφέρονται στα άρθρα 154 και 202, μόνο έπειτα από χορήγηση γενικής άδειας.
3. Για την υπαγωγή σε καθεστώς γενικής άδειας μπορεί να απαιτείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. η
υποβολή δήλωσης καταχώρισης από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Η έκδοση ατομικής
διοικητικής πράξης δεν απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη
γενική άδεια. Μετά την κοινοποίηση, εφόσον απαιτείται, μια επιχείρηση εκκινεί
δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Κώδικα σχετικά με τα
δικαιώματα χρήσης.
4. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παρ. 3 περιορίζεται στην απλή υποβολή δήλωσης
φυσικού ή νομικού προσώπου προς την Ε.Ε.Τ.Τ. με την οποία γνωστοποιείται η πρόθεσή του
να αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες ή δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και στην υποβολή
των ελάχιστων πληροφοριών, οι οποίες απαιτούνται, ώστε ο BEREC και η Ε.Ε.Τ.Τ. να έχουν τη
δυνατότητα τήρησης μητρώου ή καταλόγου παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες
γραμμές που δημοσιεύει ο BEREC συγκροτεί το ως άνω Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών ή/και
Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
αυτού, καθώς και τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει η δήλωση
καταχώρισης για τον προσδιορισμό του παρόχου δικτύων ή των υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Οι εν λόγω πληροφορίες περιορίζονται:
α) στο όνομα του παρόχου,
β) στο νομικό καθεστώς, τη μορφή και τον αριθμό μητρώου του παρόχου, στην περίπτωση
που ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό μητρώο ή άλλο παρεμφερές δημόσιο
μητρώο στην Ε.Ε.,
γ) στη γεωγραφική διεύθυνση της κύριας εγκατάστασης του παρόχου στην Ε.Ε., αν υπάρχει,
και, κατά περίπτωση, του τυχόν δευτερεύοντος υποκαταστήματος σε κράτος μέλος, εφόσον
υπάρχει,
δ) στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του παρόχου, κατά περίπτωση, ο οποίος σχετίζεται με την
παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
ε) στον υπεύθυνο επικοινωνίας και στα στοιχεία επικοινωνίας,
στ) σε σύντομη περιγραφή των δικτύων ή των υπηρεσιών που πρόκειται να παρέχονται,
ζ) στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη της Ε.Ε., και
η) στην προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας.
Δεν επιβάλλονται πρόσθετες ή χωριστές απαιτήσεις κοινοποίησης.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. προωθεί, με ηλεκτρονικά μέσα, στον BEREC, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,
κάθε κοινοποίηση που λαμβάνει. Οι κοινοποιήσεις που υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν τις
21 Δεκεμβρίου 2020 προωθούνται στον BEREC έως τις 21 Δεκεμβρίου 2021.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό Γενικών Αδειών, με τον οποίο ρυθμίζονται όλες οι
λεπτομέρειες σχετικά με τη γενική άδεια, τους όρους αυτής και το Μητρώο Παρόχων
Υπηρεσιών ή/και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Στον Κανονισμό αυτό καθορίζεται
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επίσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων υπό καθεστώς γενικής
άδειας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η παροχή δικτύων ή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών προϋποθέτει την υποβολή δήλωσης καταχώρισης, καθώς και
του περιεχομένου και της μορφής της δήλωσης καταχώρισης.
Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εμπίπτουν:
α) η μεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε χρήστες,
β) η ιδιοχρησιμοποίηση τερματικού ραδιοεξοπλισμού βάσει μη αποκλειστικής χρήσης
ειδικών ραδιοσυχνοτήτων από τον χρήστη για λόγους που δεν συνδέονται με οικονομική
δραστηριότητα, όπως η χρήση της ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB) ή η χρήση συχνοτήτων
από ραδιοερασιτέχνες, η οποία δεν συνιστά παροχή δικτύου ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και διέπεται από τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που
αφορούν στον τερματικό εξοπλισμό και το ραδιοεξοπλισμό, και
γ) τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
6. Εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 120 έως 127, η διάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών από τρίτους, οι οποίοι, αν και δεν διαθέτουν δική τους υποδομή ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό διαφορετικό όμως
εμπορικό σήμα και επιχειρηματική οργάνωση, βασιζόμενοι στην υποδομή άλλων προσώπων
που παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με τα οποία έχουν
συνάψει σχετική σύμβαση.
Άρθρο 121
Όροι που συνοδεύουν τη γενική άδεια και τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και
πόρων αριθμοδότησης και ειδικές υποχρεώσεις
(άρθρο 13 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η γενική άδεια για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα
δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και τα δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης
μπορούν να υπάγονται μόνον στους όρους που απαριθμούνται στο Παράρτημα I. Οι εν λόγω
όροι είναι αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς. Στην περίπτωση των δικαιωμάτων χρήσης
του ραδιοφάσματος, οι εν λόγω όροι διασφαλίζουν την αποτελεσματική και αποδοτική
χρήση του και είναι σύμφωνοι με τα άρθρα 153 και 159 και, στην περίπτωση των
δικαιωμάτων χρήσης για πόρους αριθμοδότησης, είναι σύμφωνοι με το άρθρο 202.
2. Οι ειδικές υποχρεώσεις, οι οποίες ενδεχομένως επιβάλλονται στις επιχειρήσεις παροχής
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δυνάμει της παρ. 1 και 5 του άρθρου 169
και των άρθρων 170, 176 και 191 ή στους εντεταλμένους να παρέχουν Kαθολική Yπηρεσία
βάσει του παρόντος νόμου είναι νομικά διακριτές από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
βάσει της γενικής άδειας. Για να επιτυγχάνεται διαφάνεια, τα κριτήρια και οι διαδικασίες για
την επιβολή των εν λόγω ειδικών υποχρεώσεων σε επιμέρους επιχειρήσεις αναφέρονται στη
γενική άδεια.
3. Η γενική άδεια περιλαμβάνει μόνο ειδικούς για τον εν λόγω τομέα όρους, οι οποίοι
ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Μέρη A΄, Β΄ και Γ΄ και δεν επαναλαμβάνει όρους που ισχύουν
για τις επιχειρήσεις βάσει άλλων διατάξεων του ελληνικού ή ενωσιακού δικαίου.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επαναλαμβάνει τους όρους της γενικής άδειας, όταν παρέχει το δικαίωμα
χρήσης ραδιοφάσματος ή πόρων αριθμοδότησης.
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Άρθρο 122
Δηλώσεις για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών και
των δικαιωμάτων διασύνδεσης
(άρθρο 14 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει, εντός μίας (1) εβδομάδας, κατόπιν αιτήματος επιχείρησης, τυποποιημένες
δηλώσεις με τις οποίες επιβεβαιώνεται, ανάλογα με την περίπτωση, ότι η επιχείρηση έχει
υποβάλει κοινοποίηση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 120. Οι εν λόγω δηλώσεις
διευκρινίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες οποιαδήποτε επιχείρηση που παρέχει δίκτυα ή
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τη γενική άδεια, δικαιούται να
υποβάλλει αίτηση παροχής δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών, να διαπραγματεύεται
διασύνδεση και να αποκτά πρόσβαση ή διασύνδεση, προκειμένου να διευκολύνεται η
άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, ιδίως σε άλλα επίπεδα διακυβέρνησης ή σε σχέση με
άλλες επιχειρήσεις. Κατά περίπτωση, τέτοιες δηλώσεις μπορούν να εκδίδονται επίσης ως
αυτόματη απάντηση κατόπιν της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 120.
Άρθρο 123
Στοιχειώδης κατάλογος δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη Γενική Άδεια
(άρθρο 15 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε γενική άδεια δυνάμει του άρθρου 120 έχουν το
δικαίωμα:
α) να παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
β) να εξετάζεται η αίτησή τους για τα απαιτούμενα δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών
σύμφωνα με το άρθρο 151,
γ) να χρησιμοποιούν, με την επιφύλαξη των άρθρων 121, 154 και 163, ραδιοφάσμα για
υπηρεσίες και δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
δ) να εξετάζεται η αίτησή τους για τα απαιτούμενα δικαιώματα χρήσης πόρων
αριθμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 202.
2. Όταν οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο
κοινό, η γενική άδεια τους δίνει το δικαίωμα:
α) να διαπραγματεύονται διασύνδεση με, και, ενδεχομένως, να αποκτούν, πρόσβαση προς ή
διασύνδεση με άλλους παρόχους διαθέσιμων στο κοινό δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι καλύπτονται από
Γενική Άδεια εντός της Ε.Ε. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 (L 321),
β) να έχουν την ευκαιρία να τους ανατίθεται η παροχή διάφορων στοιχείων της καθολικής
υπηρεσίας ή να καλύπτουν διάφορα τμήματα της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με το
άρθρο 194 ή 195.
Άρθρο 124
Διοικητικές επιβαρύνσεις
(άρθρο 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Κάθε διοικητική επιβάρυνση που επιβάλλεται σε επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ή
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών βάσει γενικής άδειας ή στις οποίες έχει χορηγηθεί
δικαίωμα χρήσης:
α) καλύπτει συνολικά μόνο τις διοικητικές δαπάνες που προκύπτουν από τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την επιβολή του συστήματος γενικών αδειών και των δικαιωμάτων χρήσης και
των ειδικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 121, οι οποίες μπορούν
να περιλαμβάνουν δαπάνες για διεθνή συνεργασία, για εναρμόνιση και για τυποποίηση,
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ανάλυση αγοράς, παρακολούθηση της συμμόρφωσης και άλλους ελέγχους της αγοράς,
καθώς και ρυθμιστικές εργασίες που περιλαμβάνουν την εκπόνηση και την επιβολή
παράγωγου δικαίου και διοικητικών αποφάσεων, όπως αποφάσεων για την πρόσβαση και
τη διασύνδεση, και
β) επιβάλλεται στις επιμέρους επιχειρήσεις κατά αντικειμενικό, διαφανή και αναλογικό
τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πρόσθετες διοικητικές δαπάνες και οι συναφείς
δαπάνες.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να μην εφαρμόζει διοικητικές επιβαρύνσεις σε επιχειρήσεις των οποίων ο
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει ορισμένο κατώτατο όριο ή των οποίων οι δραστηριότητες
δεν ανέρχονται σε ορισμένο ελάχιστο μερίδιο αγοράς ή είναι πολύ περιορισμένης
γεωγραφικής εμβέλειας.
Για τον προσδιορισμό του ύψους των τελών, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να εφαρμόσει είτε μία μέθοδο
κατανομής βάσει του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, είτε ένα σύστημα κατ’ αποκοπήν
επιβάρυνσης αυτών, ή έναν συνδυασμό αυτών.
2. Επιπλέον των όσων προβλέπονται στην παρ. 1, με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλονται
κατά περίπτωση τα ακόλουθα τέλη, που αποδίδονται σε αυτήν:
α) τέλη στο πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων ως καταχωρητές ονομάτων χώρου με
κατάληξη “.gr” ή «.ελ»,
β) τέλη στο πλαίσιο του ελέγχου και της εποπτείας του φάσματος,
γ) τέλη στο πλαίσιο των διαδικασιών αδειοδότησης κατασκευών κεραιών.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους στην ιστοσελίδα της, ετήσια
ανασκόπηση των διοικητικών δαπανών της και του συνολικού ποσού των επιβαρύνσεων που
έχουν καταβληθεί σε αυτήν.
Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει το συνολικό ποσό των
εισπραχθέντων τελών, καθώς και το συνολικό ποσό των δαπανών αυτής, για τη διασφάλιση
της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειάς της. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε
διαφοράς μεταξύ αυτών, η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει σε σχετικές αναπροσαρμογές για τα τέλη του
επερχόμενου έτους, συνυπολογίζοντας ποσό που επιτρέπει σε κάθε περίπτωση τη
διατήρηση αποθεματικού της Ε.Ε.Τ.Τ., ίσου με το 30% των προϋπολογιζόμενων δαπανών.
Ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται με Κανονισμό, που εκδίδεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά από
εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ..
Τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο τέλη, όπως και κάθε άλλο προβλεπόμενο τέλος,
πρόστιμο, κύρωση, χρηματική ποινή του παρόντος Κώδικα και κάθε άλλο εισπραττόμενο από
οποιαδήποτε αιτία από την Ε.Ε.Τ.Τ. ποσό στο πλαίσιο των εν γένει αρμοδιοτήτων της
καταβάλλονται απευθείας ως έσοδο στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. ενώ
κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς αυτής και εισπράττονται σύμφωνα με τον
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).
Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών
καταστάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι
οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται ετησίως σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες
εφημερίδες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ..
Η Ε.Ε.Τ.Τ. με αποφάσεις της ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού, τον τρόπο και την προθεσμία
καταβολής των τελών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια.
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Άρθρο 125
Λογιστικός διαχωρισμός και οικονομικές εκθέσεις
(άρθρο 17 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Οι επιχειρήσεις παροχής δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο
κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ειδικά ή αποκλειστικά
δικαιώματα παροχής υπηρεσιών σε άλλους τομείς, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος- μέλος της
Ε.Ε. υποχρεούνται:
α) να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες που συνδέονται με την
παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο βαθμό που θα απαιτούνταν
αν οι εν λόγω δραστηριότητες διεξάγονταν από νομικά ανεξάρτητες οντότητες, ώστε να
εντοπίζονται όλα τα στοιχεία κόστους και εσόδων, με τη βάση του υπολογισμού τους και τις
λεπτομερείς χρησιμοποιούμενες μεθόδους απονομής, που έχουν σχέση με τις εν λόγω
δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής κατάστασης των παγίων στοιχείων
του ενεργητικού και των διαρθρωτικών δαπανών, ή
β) να προβαίνουν σε διαρθρωτικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την
παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Οι απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται μόνο σε επιχειρήσεις των οποίων ο
ετήσιος κύκλος εργασιών για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή δικτύων ή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ
(50.000.000 ).
2. Όταν οι επιχειρήσεις παροχής δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις του
εταιρικού δικαίου και δεν πληρούν τα κριτήρια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των
λογιστικών κανόνων του ενωσιακού δικαίου, οι οικονομικές τους εκθέσεις καταρτίζονται,
υποβάλλονται σε ανεξάρτητο έλεγχο και δημοσιεύονται. Ο έλεγχος διεξάγεται σύμφωνα με
τους σχετικούς ενωσιακούς κανόνες και τους κανόνες του ελληνικού δικαίου.
Το πρώτο εδάφιο της παρούσας παρ. εφαρμόζεται και στους χωριστούς λογαριασμούς που
προβλέπονται στην περ. α΄ της παρ. 1.
Άρθρο 126
Τροποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
(άρθρο 18 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να τροποποιήσει δικαιώματα, όρους και διαδικασίες που αφορούν
γενικές άδειες και δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος ή πόρων αριθμοδότησης ή
δικαιώματα για εγκατάσταση ευκολιών, μόνο σε αντικειμενικά αιτιολογημένες περιπτώσεις
και κατά αναλογικό τρόπο, συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τις ειδικές συνθήκες που
ισχύουν για τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος ή πόρων αριθμοδότησης.
2. Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι
ήσσονος σημασίας και έχουν συμφωνηθεί με τον κάτοχο των δικαιωμάτων ή της γενικής
άδειας, η πρόθεση διενέργειας των σχετικών τροποποιήσεων γνωστοποιείται από την
Ε.Ε.Τ.Τ. εγγράφως ή διενεργείται δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 131, με τα
ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των καταναλωτών.
Στα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχεται προθεσμία τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων από
τη γνωστοποίηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων, προκειμένου να διατυπώσουν τις
απόψεις τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει ανάγκη έκτακτης και άμεσης
παρέμβασης για την τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος, η προθεσμία για τη
διατύπωση των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών μπορεί να περιοριστεί από την
Ε.Ε.Τ.Τ.. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που αφορά στην τροποποίηση δικαιωμάτων, όρων
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και διαδικασιών που αφορούν γενικές άδειες και δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος ή
πόρων αριθμοδότησης ή δικαιώματα για εγκατάσταση ευκολιών, μαζί με τους σχετικούς
λόγους, κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της
Ε.Ε.Τ.Τ..
Άρθρο 127
Περιορισμός ή ανάκληση δικαιωμάτων
(άρθρο 19 Οδηγίας (ΕΕ) 1972/2018)
1. Με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του άρθρου 138, δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών
ή δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος ή πόρων αριθμοδότησης δεν δύνανται να
περιοριστούν ή να καταργηθούν πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου, για την οποία αυτά
έχουν χορηγηθεί, εκτός αιτιολογημένων περιπτώσεων δυνάμει της παρ. 2 και, κατά
περίπτωση, σύμφωνα με το Παράρτημα I, καθώς και των σχετικών διατάξεων για την παροχή
αντισταθμιστικού ανταλλάγματος λόγω ανάκλησης δικαιώματος.
2. O περιορισμός ή η ανάκληση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που βρίσκονται σε
ισχύ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 157,
επιτρέπεται μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των
ραδιοσυχνοτήτων ή επιβάλλεται από την εφαρμογή τεχνικών μέτρων εφαρμογής που
θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 4 της Απόφασης 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό
πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (L 108). Σε αυτές τις
περιπτώσεις, οι κάτοχοι των δικαιωμάτων μπορούν, κατά περίπτωση και σύμφωνα με το
ενωσιακό δίκαιο και τη σχετική ελληνική νομοθεσία, να αποζημιωθούν κατάλληλα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν
γνώμης της Ε.Ε.Τ.Τ., δύνανται να καθορίζονται όροι και διαδικασίες για την αποζημίωση των
κατόχων δικαιωμάτων.
3. Η τροποποίηση της χρήσης του ραδιοφάσματος ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των παρ.
4 και 5 του άρθρου 153 δεν δικαιολογεί από μόνη της την ανάκληση δικαιώματος χρήσης
ραδιοφάσματος από την Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Τυχόν πρόθεση της Ε.Ε.Τ.Τ. για περιορισμό ή ανάκληση δικαιωμάτων από γενική άδεια ή
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος ή πόρων αριθμοδότησης χωρίς τη
συγκατάθεση του κατόχου των δικαιωμάτων υπόκειται σε διαβούλευση με τα
ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 131.
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 128
Αίτημα παροχής πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις
(άρθρο 20 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Οι επιχειρήσεις παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών
ευκολιών ή συναφών υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στον BEREC
όλες τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που
απαιτούνται για να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του παρόντος
Κώδικα, της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1971 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την ίδρυση του Φορέα
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και του
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Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC), την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 (L 321)
ή προς τις αποφάσεις ή τις γνώμες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή τους. Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Τ.,
όπου απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της, έχει την εξουσία να απαιτεί από τις
επιχειρήσεις αυτές να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές εξελίξεις στα δίκτυα
ή τις υπηρεσίες που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στις υπηρεσίες χονδρικής που
διαθέτουν σε ανταγωνιστές, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και τις συναφείς ευκολίες, με ανάλυση σε τοπικό επίπεδο και με επαρκείς
λεπτομέρειες, ώστε να παρέχεται δυνατότητα για γεωγραφική έρευνα και τον ορισμό των
περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 130.
Όταν οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο δεν επαρκούν, ώστε η
Ε.Ε.Τ.Τ και ο BEREC να εκτελέσουν τα ρυθμιστικά τους καθήκοντα βάσει του ελληνικού και
ενωσιακού δικαίου, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ζητούνται από άλλες σχετικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή σε
στενά συνδεδεμένους τομείς.
Από τις επιχειρήσεις που έχουν οριστεί ότι κατέχουν σημαντική ισχύ στις αγορές χονδρικής
κατά τη διαδικασία των άρθρων 171 έως 175, μπορεί επίσης να απαιτείται να υποβάλουν
λογιστικά δεδομένα για τις αγορές λιανικής που συνδέονται με τις αγορές χονδρικής.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ζητεί πληροφορίες από τα ενιαία σημεία πληροφόρησης που
δημιουργήθηκαν δυνάμει του ν. 4463/2017 (Α΄ 42).
Κάθε αίτημα για πληροφορίες είναι ανάλογο προς την εκτέλεση του καθήκοντος και
αιτιολογημένο.
Πέραν των υποχρεώσεων που τυχόν απορρέουν από διατάξεις άλλων νόμων, οι επιχειρήσεις
παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούνται αμέσως και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και
τον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται. Αν δεν ορίζεται προθεσμία, οι πληροφορίες
παρέχονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού
αιτήματος.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, τις
απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της πληροφορίες βάσει της Συνθήκης για
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ, C 202/2016). Στις περιπτώσεις που οι
παρεχόμενες πληροφορίες αναφέρονται σε πληροφορίες που είχαν προηγουμένως
παρασχεθεί από επιχειρήσεις, κατόπιν αιτήματος της Ε.Ε.Τ.Τ., οι επιχειρήσεις αυτές
ενημερώνονται σχετικά.
Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της παρ. 3, οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.
μπορούν να διατίθενται σε άλλη ρυθμιστική αρχή της Ελλάδας ή άλλου κράτους- μέλους της
Ε.Ε. και στον BEREC, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, εάν αυτό είναι αναγκαίο για να
μπορεί η μία ή η άλλη αρχή, ή ο BEREC, να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του
ενωσιακού δικαίου.
3. Εάν οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται δυνάμει της παρ. 1, συμπεριλαμβανομένων των
πληροφοριών που συλλέγονται στο πλαίσιο γεωγραφικής έρευνας, θεωρούνται
εμπιστευτικές από μια ελληνική ρυθμιστική ή άλλη αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τους
ενωσιακούς και τους ελληνικούς κανόνες περί εμπορικού απορρήτου, η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει
την εμπιστευτικότητα αυτή. Το εν λόγω απόρρητο δεν εμποδίζει την έγκαιρη ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BEREC και οποιασδήποτε
άλλης ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής για σκοπούς επανεξέτασης, παρακολούθησης και
εποπτείας της εφαρμογής του παρόντος Κώδικα.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τις πληροφορίες που συμβάλλουν στη
δημιουργία ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για
την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες και με την επιφύλαξη των ενωσιακών και των
ελληνικών κανόνων περί εμπορικού απορρήτου και περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
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5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τους όρους πρόσβασης του κοινού στις
πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 4, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για την
παροχή της εν λόγω πρόσβασης.
Άρθρο 129
Απαιτούμενες πληροφορίες βάσει της γενικής άδειας, όσον αφορά τα δικαιώματα
χρήσης και τις ειδικές υποχρεώσεις
(άρθρο 21 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Με την επιφύλαξη τυχόν πληροφοριών που ζητούνται δυνάμει του άρθρου 128 και των
υποχρεώσεων υποβολής πληροφοριών και εκθέσεων βάσει ελληνικού δικαίου πλην της
σχετικής με τη γενική άδεια, η Ε.Ε.Τ.Τ μπορεί να απαιτεί από τις επιχειρήσεις να παρέχουν
πληροφορίες όσον αφορά τη γενική άδεια, τα δικαιώματα χρήσης ή τις ειδικές υποχρεώσεις
που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 121. Το ως άνω αίτημα είναι αναλογικό και
δικαιολογείται αντικειμενικά ιδίως για:
α) τον συστηματικό ή κατά περίπτωση έλεγχο της συμμόρφωσης με τον όρο 1 του Μέρους Α,
με τους όρους 2 και 6 του Μέρους Δ και με τους όρους 2 και 7 του Μέρους E του
Παραρτήματος I και της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του
άρθρου 121,
β) τον κατά περίπτωση έλεγχο της συμμόρφωσης με όρους όπως καθορίζονται στο
Παράρτημα I, σε περίπτωση κατάθεσης μιας καταγγελίας ή όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει άλλους
λόγους να αμφισβητεί τη συμμόρφωση με έναν όρο ή σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει
αυτοβούλως έρευνα,
γ) τη διεξαγωγή διαδικασιών και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων
χρήσης,
δ) τη δημοσίευση συγκριτικών επισκοπήσεων της ποιότητας και της τιμής των υπηρεσιών
προς όφελος των καταναλωτών,
ε) την αντιπαραβολή σαφώς καθορισμένων στατιστικών στοιχείων, εκθέσεων ή μελετών,
στ) τη διεξαγωγή αναλύσεων της αγοράς για τους σκοπούς του παρόντος νόμου,
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σχετικά με τις αγορές του επόμενου σταδίου ή αγορές
λιανικής που συνδέονται ή σχετίζονται με τις αγορές που υπόκεινται σε ανάλυση αγοράς,
ζ) τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης και της αποτελεσματικής διαχείρισης του
ραδιοφάσματος και των πόρων αριθμοδότησης,
η) την αξιολόγηση των μελλοντικών εξελίξεων στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που ενδέχεται να
έχουν αντίκτυπο στις υπηρεσίες χονδρικής που διατίθενται σε ανταγωνιστές, στην εδαφική
κάλυψη, στη διαθέσιμη για τους τελικούς χρήστες συνδεσιμότητα ή στον ορισμό περιοχών
δυνάμει του άρθρου 130,
θ) τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών,
ι) την ανταπόκριση σε αιτιολογημένα αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται
από τον BEREC.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις περ. α΄, β΄ και δ΄ έως ι΄ δεν απαιτούνται εκ των
προτέρων ή ως προϋπόθεση για την είσοδο στην αγορά.
2. Όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος, οι πληροφορίες που αναφέρονται
στην παρ. 1 αφορούν ιδίως την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση αυτού, καθώς και τη
συμμόρφωση με τυχόν υποχρεώσεις κάλυψης και ποιότητας υπηρεσιών που συνοδεύουν τα
δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και τον έλεγχό τους.
3. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτεί από τις επιχειρήσεις να παρέχουν πληροφορίες, όπως αναφέρεται
στην παρ. 1, τις ενημερώνει σχετικά με τον ειδικό σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ δεν επαναλαμβάνει αιτήματα παροχής πληροφοριών που έχουν ήδη υποβληθεί
από τον BEREC, δυνάμει του άρθρου 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1971, όταν ο BEREC έχει
θέσει στη διάθεσή της τις πληροφορίες που έλαβε.
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Άρθρο 130
Γεωγραφικές έρευνες αναπτύξεων δικτύου
(άρθρο 22 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διεξάγει γεωγραφική έρευνα σχετικά με την
εμβέλεια των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι ικανά να παρέχουν ευρυζωνικές
υπηρεσίες («ευρυζωνικά δίκτυα») έως τις 21 Δεκεμβρίου 2023 και στη συνέχεια την
επικαιροποιεί τουλάχιστον ανά τρία (3) έτη.
Η γεωγραφική έρευνα περιλαμβάνει έρευνα σχετικά με την τρέχουσα γεωγραφική εμβέλεια
των ευρυζωνικών δικτύων στην Ελληνική Επικράτεια, όπως απαιτείται για τα καθήκοντα του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δυνάμει του παρόντος Κώδικα και έρευνες σε σχέση
με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.
Η γεωγραφική έρευνα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πρόβλεψη για περίοδο που καθορίζει
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όσον αφορά την εμβέλεια των ευρυζωνικών
δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας στην Ελληνική
Επικράτεια.
Η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των σχετικών πληροφοριών,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την σχεδιαζόμενη ανάπτυξη, από
οποιαδήποτε επιχείρηση ή δημόσια αρχή, δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και
σημαντικές αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις των δικτύων για την επίτευξη ταχύτητας
καταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps. Για τον σκοπό αυτόν, το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης ζητά από τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές να παρέχουν τις εν λόγω
πληροφορίες στο βαθμό που είναι διαθέσιμες και μπορούν να παρασχεθούν με εύλογη
προσπάθεια.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίζει, σε σχέση με τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί ειδικά σε αυτήν
δυνάμει του παρόντος Κώδικα, το βαθμό στον οποίο είναι σκόπιμο να βασίζεται στις
πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτής της πρόβλεψης.
Η γεωγραφική έρευνα διενεργείται σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Τ. στον βαθμό που ενδέχεται
να έχει σημασία για τα καθήκοντά της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, στο πλαίσιο της άσκησης των
αρμοδιοτήτων της, να διεξάγει αυτοτελώς γεωγραφική έρευνα σύμφωνα με το παρόν άρθρο,
κοινοποιώντας τα αποτελέσματα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη γεωγραφική έρευνα έχουν το κατάλληλο επίπεδο
τοπικής λεπτομέρειας και περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες για την ποιότητα και τις
παραμέτρους των υπηρεσιών· η δε επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 128.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να ορίσει περιοχή με σαφή εδαφικά όρια
όπου καθορίζεται ότι, βάσει των πληροφοριών που συλλέχθηκαν και της τυχόν πρόβλεψης
που καταρτίστηκε σύμφωνα με την παρ. 1, στη διάρκεια της σχετικής περιόδου πρόβλεψης,
καμία επιχείρηση ή δημόσια αρχή δεν έχει αναπτύξει δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας,
ούτε σχεδιάζει την ανάπτυξή του ή τη σημαντική αναβάθμιση ή επέκταση του δικτύου της,
ώστε να φτάνει σε επιδόσεις ταχύτητας λήψης τουλάχιστον 100 Mbps. Το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημοσιεύει τις ορισθείσες περιοχές στην ιστοσελίδα του.
3. Εντός της ορισθείσας περιοχής, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να
καλέσει επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές να δηλώσουν την πρόθεσή τους να αναπτύξουν
δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου πρόβλεψης.
Όταν μετά την εν λόγω πρόσκληση, μια επιχείρηση ή δημόσια αρχή δηλώσει τέτοια πρόθεση,
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να απαιτήσει από άλλες επιχειρήσεις και
δημόσιες αρχές να δηλώσουν την τυχόν πρόθεσή τους να αναπτύξουν δίκτυα πολύ υψηλής
χωρητικότητας ή να προβούν σε σημαντική αναβάθμιση ή επέκταση του δικτύου τους, ώστε
να φτάνει σε επιδόσεις ταχύτητας λήψης τουλάχιστον 100 Mbps στη συγκεκριμένη περιοχή.
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Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διευκρινίζει τις πληροφορίες που πρέπει να
περιλαμβάνονται στις εν λόγω δηλώσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται τουλάχιστον
παρόμοιο επίπεδο λεπτομέρειας με εκείνο που λαμβάνεται υπόψη σε τυχόν πρόβλεψη που
πραγματοποιείται δυνάμει της παρ. 1. Ενημερώνει επίσης κάθε επιχείρηση ή δημόσια αρχή
που εκδηλώνει το ενδιαφέρον της κατά πόσον η ορισθείσα περιοχή καλύπτεται ή ενδέχεται
να καλύπτεται από δίκτυο πρόσβασης νέας γενιάς που προσφέρει ταχύτητες λήψης κάτω
των 100 Mbps, βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με την παρ. 1.
Εάν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, έχει
ενδείξεις ότι επιχείρηση ή δημόσια αρχή παρέχει παραπλανητικές, εσφαλμένες ή ελλιπείς
πληροφορίες εκ προθέσεως ή λόγω βαριάς αμέλειας, ενημερώνει σχετικά και κοινοποιεί το
σύνολο του φακέλου στην Ε.Ε.Τ.Τ., προκειμένου αυτή να εφαρμόσει τη διαδικασία της παρ.
2 του άρθρου 137.
4. Τα μέτρα δυνάμει της παρ. 3 λαμβάνονται σύμφωνα με διαδικασία αποδοτική,
αντικειμενική, διαφανή και χωρίς διακρίσεις, κατά την οποία καμία επιχείρηση δεν
αποκλείεται εκ των προτέρων.
5. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ε.Ε.Τ.Τ., οι λοιπές αρμόδιες αρχές και οι
τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την κατανομή των
δημόσιων κονδυλίων για την ανάπτυξη δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για τον
σχεδιασμό εθνικών σχεδίων ευρυζωνικότητας, για τον καθορισμό υποχρεώσεων κάλυψης
που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και για τον έλεγχο της
διαθεσιμότητας των υπηρεσιών που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις παροχής καθολικής
υπηρεσίας στην Ελληνική Επικράτεια λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της γεωγραφικής
έρευνας και του τυχόν ορισμού περιοχών σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3.
Οι αρχές που διενεργούν τη γεωγραφική έρευνα παρέχουν τα εν λόγω αποτελέσματα με την
προϋπόθεση ότι η αποδέκτρια αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας και
προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου με τη διαβιβάζουσα αρχή, ενημερώνουν δε τα
μέρη που παρείχαν τις πληροφορίες. Τα αποτελέσματα αυτά διατίθενται επίσης στον BEREC
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήματός τους και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.
6. Εάν οι σχετικές πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες στην αγορά, το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης καθιστά τα δεδομένα από τις γεωγραφικές έρευνες που δεν υπόκεινται σε
όρους εμπορικού απορρήτου άμεσα διαθέσιμα σύμφωνα με τον ν. 3448/2006 (Α΄ 57), ώστε
να καθίσταται δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους. Επίσης, σε περίπτωση που δεν
διατίθενται στην αγορά εργαλεία αυτού του είδους, καθιστά διαθέσιμα εργαλεία
πληροφόρησης που επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να προσδιορίσουν τη διαθεσιμότητα
συνδεσιμότητας σε διάφορες περιοχές, με επίπεδο λεπτομέρειας που είναι χρήσιμο προς
υποστήριξη της επιλογής τους όσον αφορά τον φορέα εκμετάλλευσης ή πάροχο υπηρεσιών.
Άρθρο 131
Μηχανισμός διαβούλευσης και διαφάνειας
(άρθρο 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 134 ή 135 ή στην παρ. 8 του άρθρου
140, σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλες αρμόδιες αρχές προτίθενται να λάβουν μέτρα
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ή προτίθενται να προβλέψουν περιορισμούς σύμφωνα με τις
παρ. 4 και 5 του άρθρου 153, και εφόσον τα εν λόγω μέτρα ή περιορισμοί έχουν σημαντικό
αντίκτυπο στη σχετική αγορά, παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη δυνατότητα υποβολής
σχολίων - παρατηρήσεων επί του σχεδίου μέτρου εντός εύλογης χρονικής περιόδου,
λαμβάνοντας υπόψη την περιπλοκότητα του ζητήματος και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον
τριάντα (30) ημερών, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προβαίνει σε διαβούλευση οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο, για θέματα
του παρόντος Κώδικα.
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2. Για τους σκοπούς του άρθρου 143, οι σε αυτό οριζόμενες αρμόδιες αρχές ενημερώνουν
την RSPG, κατά τον χρόνο της δημοσιοποίησης, σχετικά με κάθε σχέδιο μέτρων που εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας συγκριτικής ή ανταγωνιστικής επιλογής δυνάμει του
άρθρου 163, και αφορά τη χρήση ραδιοφάσματος για την οποία έχουν καθοριστεί
εναρμονισμένες προϋποθέσεις από τα τεχνικά μέτρα εφαρμογής, σύμφωνα με την Απόφαση
676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να επιτρέπεται η
χρήση του για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(«ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες»).
3. Η δημόσια διαβούλευση που προβλέπεται στην παρ. 1 διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. με
διαδικασία που καθορίζεται με απόφασή της. Η Ε.Ε.Τ.Τ., για τον σκοπό αυτόν, εκδίδει, με
κανονιστική της πράξη, Κανονισμό που ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διενέργεια
διαβουλεύσεων, τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται, τον τρόπο δημοσιότητας, τη
συλλογή και ανάλυση των απαντήσεων, την τήρηση σχετικού αρχείου διαβουλεύσεων,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί κεντρικό ενιαίο σημείο πληροφόρησης, στο οποίο παρατίθενται όλες οι
διαβουλεύσεις, δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών, καθώς και τα συμπεράσματα
της Ε.Ε.Τ.Τ. από τη διαβούλευση, με εξαίρεση τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα
σύμφωνα με τους ενωσιακούς και τους ελληνικούς κανόνες σχετικά με το εμπορικό
απόρρητο. Προς το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές που διενεργούν δημόσιες διαβουλεύσεις
με περιεχόμενο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κώδικα, ενημερώνουν την
Ε.Ε.Τ.Τ..
Άρθρο 132
Διαβούλευση των ενδιαφερόμενων μερών
(άρθρο 24 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Οι αρμόδιες αρχές σε συντονισμό, κατά περίπτωση, με την Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνουν υπόψη τις
απόψεις των τελικών χρηστών, ιδίως των καταναλωτών, και των τελικών χρηστών με
αναπηρίες, των κατασκευαστών και των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων του συνόλου των
τελικών χρηστών και των καταναλωτών, περιλαμβανομένης της ισοδύναμης πρόσβασης και
της επιλογής για τους τελικούς χρήστες με αναπηρίες, όσον αφορά τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι διαθέσιμες στο κοινό, ιδίως όταν έχουν σημαντικές
επιπτώσεις στην αγορά.
Οι αρμόδιες αρχές σε συντονισμό, κατά περίπτωση, με την Ε.Ε.Τ.Τ. θεσπίζουν μηχανισμό
διαβούλευσης, προσβάσιμο σε τελικούς χρήστες με αναπηρίες, ώστε στις αποφάσεις τους
για θέματα που αφορούν τον τελικό χρήστη και τα δικαιώματα του καταναλωτή όσον αφορά
διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών να λαμβάνονται δεόντως
υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αναπτύσσουν υπό την καθοδήγηση των αρμόδιων
αρχών σε συντονισμό, κατά περίπτωση, με την Ε.Ε.Τ.Τ., μηχανισμούς οι οποίοι προβλέπουν
τη συμμετοχή των καταναλωτών, των οργανώσεων χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών και
αποβλέπουν στη βελτίωση της γενικής ποιότητας της παροχής υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με
την ανάπτυξη και την παρακολούθηση κωδίκων συμπεριφοράς και προτύπων λειτουργίας.
3. Με την επιφύλαξη διατάξεων σύμφωνων με το ενωσιακό δίκαιο που προάγουν στόχους
πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα επικοινωνίας, όπως η πολιτιστική και γλωσσική
ποικιλομορφία και η πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας, οι αρμόδιες αρχές σε συντονισμό,
κατά περίπτωση, με την Ε.Ε.Τ.Τ. μπορούν να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων
που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τομέων που
ενδιαφέρονται για την προαγωγή νόμιμου περιεχομένου στα δίκτυα και τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και συντονισμό
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των πληροφοριών δημοσίου ενδιαφέροντος οι οποίες πρέπει να παρέχονται βάσει της παρ.
4 του άρθρου 211.
Άρθρο 133
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
(άρθρο 25 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Τ. όπου κρίνεται αναγκαίο, είναι
αρμόδιος για την επίλυση των διαφορών μεταξύ παρόχων και καταναλωτών που προκύπτουν
από την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα και αφορούν την εκτέλεση των συμβάσεων.
Οι καταναλωτές και άλλοι τελικοί χρήστες διατηρούν κάθε άλλη δυνατότητα νομικής
προστασίας, δικαστικής ή μη, που τους παρέχεται από την έννομη τάξη.
2. Όταν στις διαφορές αυτές της παρ. 1 το ένα τουλάχιστον από τα εμπλεκόμενα μέρη
προέρχεται από άλλο κράτος - μέλος, ο Συνήγορος του Καταναλωτή συντονίζει τις
προσπάθειές του με τον αντίστοιχο αρμόδιο φορέα του κράτους - μέλους αυτού,
προκειμένου να επιτύχουν την επίλυση της διαφοράς.
Άρθρο 134
Επίλυση διαφοράς μεταξύ επιχειρήσεων
(άρθρο 26 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Σε περίπτωση διαφοράς που προκύπτει σε σχέση με υφιστάμενες υποχρεώσεις που
απορρέουν από τον παρόντα νόμο μεταξύ παρόχων δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια, ή μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και άλλων
επιχειρήσεων σε αυτήν που επωφελούνται από τις υποχρεώσεις πρόσβασης ή διασύνδεσης
ή μεταξύ παρόχων δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική
Επικράτεια και παρόχων συναφών ευκολιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλαμβάνεται της διαφοράς κατόπιν
αιτήματος ενός από τα μέρη. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με την επιφύλαξη της παρ. 2, εκδίδει το ταχύτερο
δυνατόν και πάντως εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος,
εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, δεσμευτική για τα μέρη απόφαση για την επίλυσή της.
Όλα τα μέρη τα οποία εμπλέκονται άμεσα στη διαφορά οφείλουν να συνεργάζονται με την
Ε.Ε.Τ.Τ. προς τον σκοπό της ταχείας κι αποτελεσματικής επίλυσής της.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να αρνείται την επίλυση διαφοράς εάν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί,
συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης, οι οποίοι, κατά την κρίση της Ε.Ε.Τ.Τ., θα
μπορούσαν να συμβάλλουν καλύτερα στην έγκαιρη επίλυσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 111. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τα
ενδιαφερόμενα μέρη για την απόφασή της αυτή, εκθέτοντας και τους λόγους που οδήγησαν
στη λήψη της. Αν η διαφορά δεν έχει επιλυθεί μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από
την υποβολή του αιτήματος στην Ε.Ε.Τ.Τ. και το αιτούν μέρος κατά το διάστημα αυτό δεν έχει
προσφύγει σχετικώς σε δικαστήριο, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλαμβάνεται της διαφοράς κατόπιν
αιτήματος ενός από τα μέρη και εκδίδει δεσμευτική απόφαση εντός προθεσμίας τεσσάρων
(4) μηνών.
3. Κατά την επίλυση μιας διαφοράς, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει αποφάσεις που αποσκοπούν στην
επίτευξη των στόχων τους οποίους θέτει το άρθρο 111. Οι υποχρεώσεις που μπορεί να
επιβάλει η Ε.Ε.Τ.Τ. σε μια επιχείρηση, στο πλαίσιο της επίλυσης διαφοράς, συμμορφώνονται
με τον παρόντα Κώδικα.
4. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αιτιολογημένη, κοινοποιείται στα εμπλεκόμενα μέρη
από την Ε.Ε.Τ.Τ. και τηρουμένου του επιχειρηματικού απορρήτου, δημοσιεύεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
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Η διαδικασία επίλυσης διαφοράς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται στον
Κανονισμό Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ..
5. Η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο δεν στερεί από κανένα μέρος τη
δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία ότι άλλος πάροχος παραβιάζει διατάξεις του παρόντος
ή του ν.3959/2011 (Α΄ 93) ή να ζητά τη λήψη εκτάκτων προσωρινών μέτρων ενώπιον της
Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 138 ή και να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων
δικαστηρίων.
Άρθρο 135
Επίλυση διασυνοριακών διαφορών
(άρθρο 27 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Σε περίπτωση διαφοράς στο πλαίσιο του παρόντος Κώδικα μεταξύ επιχείρησης που
δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια και επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε
άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3. Οι εν λόγω διατάξεις δεν
εφαρμόζονται σε διαφορές σχετικά με τον συντονισμό ραδιοφάσματος που καλύπτεται από
το άρθρο 136.
2. Κάθε μέρος μπορεί να παραπέμψει τη διαφορά στην Ε.Ε.Τ.Τ. ή στην οικεία εθνική
ρυθμιστική αρχή της χώρας όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση που δεν
δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. εφόσον επιληφθεί της διαφοράς κατόπιν σχετικού αιτήματος ενός τουλάχιστον των
μερών, συντονίζει τις προσπάθειές της με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές των άλλων κρατών
- μελών της Ε.Ε., εάν η διαφορά επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ των κρατών - μελών και
κοινοποιεί τη διαφορά στον BEREC με στόχο τη συνεκτική επίλυση της διαφοράς, σύμφωνα
με τους στόχους του άρθρου 111.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αναμένει τη γνώμη του BEREC προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την
επίλυση της διαφοράς. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, εφόσον υπάρχει επείγουσα ανάγκη
ανάληψης δράσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός ή να προστατευτούν τα
συμφέροντα των τελικών χρηστών μπορεί, είτε κατόπιν αιτήματος των μερών είτε με δική
της πρωτοβουλία, να λάβει προσωρινά μέτρα.
4. Οποιαδήποτε υποχρέωση επιβάλλει η Ε.Ε.Τ.Τ. σε επιχείρηση στο πλαίσιο της επίλυσης της
διαφοράς είναι σύμφωνη με τον παρόντα νόμο, λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη που
εκδίδει ο BEREC, και εγκρίνεται εντός ενός μηνός από την έκδοση της εν λόγω γνώμης.
5. Η διαδικασία της παρ. 2 δεν στερεί από κανένα μέρος τη δυνατότητα να προσφύγει στα
αρμόδια δικαστήρια.
Άρθρο 136
Συντονισμός ραδιοφάσματος μεταξύ κρατών - μελών
(άρθρο 28 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η χρήση του ραδιοφάσματος οργανώνεται στην Ελληνική Επικράτεια κατά τρόπον ώστε να
μην εμποδίζεται κανένα άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. από το να επιτρέπει στην Επικράτειά
του τη χρήση εναρμονισμένου ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως λόγω
διασυνοριακών επιβλαβών παρεμβολών μεταξύ των κρατών - μελών.
Προς τον σκοπό αυτόν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά λόγον
αρμοδιότητας, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που
υπέχουν βάσει του διεθνούς δικαίου και των σχετικών διεθνών συμφωνιών, όπως οι
κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και οι περιφερειακές
συμφωνίες ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.
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2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεργάζεται με τα άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε.
και, κατά περίπτωση, μέσω της RSPG, κατά τον διασυνοριακό συντονισμό της χρήσης
ραδιοφάσματος προκειμένου:
α) να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την παρ. 1,
β) να επιλύονται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
τυχόν προβλήματα ή διαφορές σε σχέση με τον διασυνοριακό συντονισμό ή τις
διασυνοριακές επιβλαβείς παρεμβολές μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε., αλλά και με
τρίτες χώρες, που εμποδίζουν τα άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. να χρησιμοποιούν το
εναρμονισμένο ραδιοφάσμα στην επικράτειά τους.
3. Στην περίπτωση που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κρίνει ότι δε διασφαλίζεται
η συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρ. 1, μπορεί να ζητεί από την RSPG να
χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της για να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα ή διαφορές
σχετικά με τον διασυνοριακό συντονισμό ή τις διασυνοριακές επιβλαβείς παρεμβολές, κατά
τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 28 του της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
4. Σε περίπτωση που οι δράσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 ή 3 δεν έχουν επιλύσει το
πρόβλημα ή τη διαφορά, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να υποβάλει
αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του
άρθρου 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
5. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να υποβάλει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για παροχή νομικής, πολιτικής και τεχνικής υποστήριξης με σκοπό την επίλυση
ζητημάτων συντονισμού του ραδιοφάσματος με χώρες γειτονικές της Ε.Ε.,
συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων και των υπό ένταξη χωρών, σε εφαρμογή των
διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
ΕΝΟΤΗΤΑ III
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Άρθρο 137
Κυρώσεις
(άρθρο 29 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ.
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 138 διοικητικές κυρώσεις.
2. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ., στο πλαίσιο της διαδικασίας που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 130,
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
για τις περιπτώσεις γεωγραφικών ερευνών που αυτό διεξάγει, διαπιστώσει ότι επιχείρηση ή
δημόσια αρχή παρέχει παραπλανητικές, εσφαλμένες ή ελλιπείς πληροφορίες εκ προθέσεως
ή λόγω βαριάς αμέλειας, δύναται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από
προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, να επιβάλει σε αυτούς τις οριζόμενες στο
πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 138 κυρώσεις.
Κατά την επιβολή των ως άνω κυρώσεων, λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον
η συμπεριφορά της επιχείρησης ή της δημόσιας αρχής είχε αρνητικό αντίκτυπο στον
ανταγωνισμό και, ιδιαίτερα, κατά πόσον σε αντίθεση με τις αρχικά παρασχεθείσες
πληροφορίες ή τυχόν επικαιροποίηση αυτών η επιχείρηση ή η δημόσια αρχή είτε ανέπτυξε,
επέκτεινε ή αναβάθμισε δίκτυο είτε δεν έχει αναπτύξει δίκτυο, και δεν έχει αιτιολογήσει
αντικειμενικά αυτήν την αλλαγή του σχεδίου.
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Άρθρο 138
Συμμόρφωση προς τους όρους της γενικής άδειας ή των δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοφάσματος και πόρων αριθμοδότησης και συμμόρφωση προς τις ειδικές
υποχρεώσεις
(άρθρο 30 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί και επιβλέπει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος
Κώδικα με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 137 και ιδίως τους όρους της γενικής άδειας
ή των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος και πόρων αριθμοδότησης, με τις ειδικές
υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 121, με την υποχρέωση
αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το άρθρο 112,
την παρ. 1 του άρθρου 153 και το άρθρο 155 του παρόντος Κώδικα, με τον Κανονισμό (ΕΕ)
531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 για την
περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (L 172) και με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και
την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των
χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Κανονισμού
(ΕΕ) 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης
(L 310). Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ζητά από τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στη γενική άδεια ή
απολαύουν δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος ή πόρων αριθμοδότησης, να παρέχουν
όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης τους προς τους
όρους της γενικής άδειας ή των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος και πόρων
αριθμοδότησης ή προς τις ειδικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου
121ή στο άρθρο 155, σύμφωνα με το άρθρο 129, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 531/2012 και με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120.
2. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι μια επιχείρηση δεν τηρεί μία ή περισσότερες από τις
διατάξεις του παρόντος Κώδικα και ιδίως έναν ή περισσότερους όρους της γενικής άδειας ή
των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος και πόρων αριθμοδότησης ή τις ειδικές
υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 121 ή στον Κανονισμό (ΕΕ) 531/2012
ή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120, κοινοποιεί στην επιχείρηση την εν λόγω διαπίστωση και
παρέχει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της, εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση
των ενδιαφερομένων, έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει την παύση της παράβασης στην
οποία αναφέρεται η παρ. 2, είτε αμέσως είτε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και
λαμβάνει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της
συμμόρφωσης.
Εν προκειμένω, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω
κυρώσεις:
α) σύσταση,
β) πρόστιμο έως τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) που εισπράττεται σύμφωνα με τον
Κ.Ε.Δ.Ε. και το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει περιοδικές ποινές με αναδρομικό αποτέλεσμα.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να προβλέψει την καταβολή του ποσού του προστίμου σε δόσεις,
γ) διαταγή να διακοπεί ή να καθυστερήσει η παροχή υπηρεσίας ή ομάδας υπηρεσιών η
οποία, εάν συνεχιζόταν, θα κατέληγε σε σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού, ενώ
εκκρεμεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις πρόσβασης που έχουν επιβληθεί μετά από
ανάλυση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 175.
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Σε όποιον επιβάλλεται μία από τις παραπάνω κυρώσεις υποχρεούται στην καταβολή των
εξόδων εποπτείας και ελέγχου φάσματος, εφόσον υφίστανται, όπως αυτά ορίζονται στην
απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ..
Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση χωρίς καθυστέρηση,
εντός εύλογου χρόνου από τη λήψη της και προβλέπει εύλογο χρονικό διάστημα για τη
συμμόρφωση της επιχείρησης προς το μέτρο.
Κατ’ εξαίρεση όσων ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, σε περιπτώσεις παραβάσεων των
διατάξεων που διέπουν τα ονόματα χώρου στο διαδίκτυο και τους καταχωρητές ονομάτων
χώρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη
ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω
κυρώσεις:
α) σύσταση,
β) πρόστιμο έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €), σε περιπτώσεις παραβάσεων των
διατάξεων που διέπουν τα ονόματα χώρου στο διαδίκτυο και έως εκατό χιλιάδες ευρώ
(100.000 €) σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τους καταχωρητές
ονομάτων χώρου,
γ) αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις σχετικές αποφάσεις της
Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων.
4. Παρά τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλει, ανάλογα με
την περίπτωση, τις κυρώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 στις επιχειρήσεις που δεν παρέχουν
πληροφορίες, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι περ. α΄ ή β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 129 και το άρθρο 177 εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την
Ε.Ε.Τ.Τ..
5. Σε περιπτώσεις σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων των διατάξεων του
παρόντος Κώδικα και ιδίως των όρων της γενικής άδειας ή των δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοφάσματος και πόρων αριθμοδότησης ή των ειδικών υποχρεώσεων που αναφέρονται
στην παρ. 2 του άρθρου 121 ή στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 155, εάν τα μέτρα για την
εξασφάλιση της συμμόρφωσης που αναφέρονται στην παρ. 3 δεν φέρουν αποτέλεσμα, η
Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να εμποδίζει την περαιτέρω παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών από μια επιχείρηση ή να αναστέλλει ή να ανακαλεί τα εν λόγω δικαιώματα
χρήσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. Αυτές
οι κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν ώστε να καλύπτουν τη χρονική περίοδο κάθε
παράβασης, ακόμη και εάν η παράβαση έχει στη συνέχεια διορθωθεί.
6. Με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3 και 5, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει
αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα ή κάθε θέματος
της αρμοδιότητας της Ε.Ε.Τ.Τ. και ιδίως των όρων της γενικής άδειας, των δικαιωμάτων
χρήσης ραδιοφάσματος και πόρων αριθμοδότησης ή των ειδικών υποχρεώσεων που
αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 121 ή στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 155, συνιστά άμεση
και σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή κίνδυνο
ότι θα προξενήσει σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε άλλους παρόχους ή σε
χρήστες δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλους χρήστες του
ραδιοφάσματος, μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της
κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. για τα προσωρινά
μέτρα είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι εκατόν
πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. Η διαδικασία
λήψεως προσωρινών μέτρων καθορίζεται με τον Κανονισμό Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρέχεται
εν συνεχεία δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της και να προτείνει μέτρα αποκατάστασης.
Εάν αυτά κριθούν επαρκή, η Ε.Ε.Τ.Τ. ανακαλεί, άμεσα ή με την οριστική της απόφαση, τα
προσωρινά μέτρα και επικυρώνει τα προτεινόμενα από την επιχείρηση μέτρα
αποκατάστασης. Τα προσωρινά μέτρα της Ε.Ε.Τ.Τ. έχουν ισχύ μέγιστης διάρκειας τριών
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μηνών, που, σε περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης, μπορεί να
παραταθεί για ακόμη τρεις (3) μήνες.
7. Οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να προσφεύγουν κατά των μέτρων που λαμβάνονται
δυνάμει του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 139.
Σε περίπτωση επιβολής της διοικητικής κυρώσεως του προστίμου, εάν ο υπόχρεος για την
καταβολή του το καταβάλει εντός τριάντα (30) ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν της
σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., το πρόστιμο μειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 του
επιβληθέντος ποσού. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τις κυρώσεις που
επιβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. δυνάμει του π.δ. 98/2017 (Α΄ 139).
Τα ανωτέρω πρόστιμα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εισπράττονται στο όνομα και για
λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. και αποδίδονται σε αυτήν.
Η διαδικασία ακρόασης ενώπιων της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται με τον Κανονισμό Ακροάσεων της
Ε.Ε.Τ.Τ..
8. Η παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή
αριθμών σε επιχειρήσεις, η χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών από επιχειρήσεις, χωρίς να
έχει προηγηθεί εκχώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον έξι μηνών και με χρηματική ποινή, το ανώτατο όριο της οποίας ορίζεται σε
τριακόσιες εξήντα ημερήσιες μονάδες. Όταν επιβάλλεται χρηματική ποινή, το ύψος κάθε
ημερήσιας μονάδας ορίζεται στις τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά ευρώ (4.167 €).
Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παραπάνω
αξιόποινων πράξεων κατάσχονται και, με την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ποινικού
δικαστηρίου, δημεύονται.
Άρθρο 139
Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής
(άρθρο 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Κατά των κανονιστικών αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Κατά των αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. με τις οποίες
επιβάλλονται κυρώσεις, ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών. Κατά των λοιπών ατομικών διοικητικών αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. ασκείται αίτηση
ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης ή της προσφυγής, κατά περίπτωση, και
η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ.,
εκτός εάν, μετά από αίτηση του αιτούντος ή του προσφεύγοντος, το δικαστήριο, με
αιτιολογημένη απόφαση του, αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση της πράξης, κατά τις
ισχύουσες διατάξεις.
Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων της
Ε.Ε.Τ.Τ., ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα, απαιτείται
η κατάθεση στην Ε.Ε.Τ.Τ. ποσού ίσου με το 30% του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο
ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 500.000 ευρώ.
Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που εκδίδονται σύμφωνα με την
παρ. 1 μπορεί να ασκηθεί, κατά περίπτωση, αίτηση αναίρεσης ή έφεση ενώπιον του ΣτΕ, κατά
τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το εν γένει θέμα των προσφυγών, τη διάρκεια
των διαδικασιών προσφυγής και τον αριθμό των αποφάσεων για λήψη προσωρινών μέτρων.
Οι πληροφορίες αυτές, καθώς και οι αποφάσεις, παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον
BEREC και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.
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ΕΕΝΟΤΗΤΑ IV
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ I
Άρθρο 140
Εδραίωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(άρθρο 32 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του παρόντος Κώδικα, η Ε.Ε.Τ.Τ.
λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τους όλους τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 111.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς συνεργαζόμενη με τις
αντίστοιχες εθνικές ρυθμιστικές αρχές άλλων κρατών μελών αλλά και με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και με τον BEREC, κατά διαφανή τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεπής
εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 σε όλα τα κράτη μέλη. Προς τον σκοπό αυτό,
συνεργάζεται ιδίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον BEREC για τον προσδιορισμό των
τύπων των μέσων και των διορθωτικών μέτρων που ενδείκνυνται για συγκεκριμένες
καταστάσεις που επικρατούν στην ελληνική αγορά.
3. Εάν δεν προβλέπεται άλλως σε συστάσεις ή κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζονται κατ΄
εφαρμογή του άρθρου 142, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, αν
απαιτείται, βάσει του άρθρου 131, εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ. προτίθεται να λάβει μέτρο το οποίο:
α) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 169, 172, 175, 176 ή 191, και
β) είναι πιθανόν να επηρεάσει στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών - μελών,
δημοσιεύει το σχέδιο μέτρου και το κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον BEREC και στις
εθνικές ρυθμιστικές αρχές άλλων κρατών - μελών, ταυτοχρόνως, μαζί με την αιτιολόγηση για
το μέτρο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 128. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αναμένει τα σχόλια των
ανωτέρω εντός ενός μήνα και αντίστοιχα σε περίπτωση που κοινοποιηθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. σχέδιο
μέτρου εθνικής ρυθμιστικής αρχής άλλου κράτους - μέλους, η Ε.Ε.Τ.Τ. διαβιβάζει εντός ενός
μήνα τυχόν σχόλιά της, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 32 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν μπορεί να παραταθεί.
4. Το σχέδιο μέτρου που αναφέρεται στην παρ. 3 δεν εκδίδεται επί δύο περαιτέρω μήνες,
εφόσον το εν λόγω μέτρο αποσκοπεί:
α) στον καθορισμό σχετικής αγοράς που διαφέρει από εκείνες που ορίζονται στη σύσταση η
οποία αναφέρεται στο άρθρο 172 ή
β) στον καθορισμό επιχείρησης ως κατέχουσας, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλες
επιχειρήσεις σημαντικής ισχύος στην αγορά, βάσει της παρ. 3 ή 4 του άρθρου 175, και είναι
πιθανόν να επηρεάσει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών - μελών, ενώ η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει στην Ε.Ε.Τ.Τ. ότι θεωρεί πως το σχέδιο μέτρου θα
δημιουργούσε φραγμό στην εσωτερική αγορά ή εάν έχει σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη
συμβατότητά του με το ενωσιακό δίκαιο και ιδίως με τους στόχους που αναφέρονται στο
άρθρο 111. Η εν λόγω προθεσμία δύο μηνών δεν παρατείνεται.
5. Στις περιπτώσεις που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύμφωνα με το στοιχείο α΄
της παρ. 6 του άρθρου 32 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, ζητώντας από την Ε.Ε.Τ.Τ. να αποσύρει
σχέδιο μέτρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. τροποποιεί ή αποσύρει το σχέδιο μέτρου εντός εξαμήνου από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε περίπτωση που το σχέδιο
μέτρου τροποποιείται, η Ε.Ε.Τ.Τ. διοργανώνει δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο
131, και επανακοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο μέτρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σύμφωνα με την παρ. 3.
6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη της τα σχόλια των άλλων εθνικών ρυθμιστικών
αρχών, του BEREC και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, εκτός από τις περιπτώσεις που

445

αναφέρονται στην παρ. 4 και στο στοιχείο α΄ της παρ. 6 του άρθρου 32 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972, μπορεί να θεσπίζει το προκύπτον σχέδιο μέτρου και, εφόσον το πράξει, το
κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον BEREC όλα τα εγκεκριμένα
τελικά μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περ. α΄και β΄ της παρ. 3.
8. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι πρέπει να αναληφθεί δράση
επειγόντως προκειμένου να διασφαλισθεί ο ανταγωνισμός και να προστατευθούν τα
συμφέροντα των χρηστών, κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των παρ. 3 και 4, μπορεί να
λαμβάνει αμέσως αναλογικά και προσωρινά μέτρα. Ανακοινώνει αμελλητί στην Επιτροπή,
στις άλλες εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών - μελών και στον BEREC τα μέτρα αυτά,
πλήρως αιτιολογημένα. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη μονιμοποίηση των μέτρων ή την
παράταση της ισχύος τους ρυθμίζεται από τις παρ. 3 και 4.
9. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να αποσύρει ένα σχέδιο μέτρου ανά πάσα στιγμή.
Άρθρο 141
Διαδικασία για τη συνεκτική εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων
(άρθρο 33 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Όταν για σχεδιαζόμενο μέτρο της Ε.Ε.Τ.Τ., που εμπίπτει στην παρ. 3 του άρθρου 140 και
αποσκοπεί στην επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρέωσης επιχείρησης, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 169 ή 175 σε συνδυασμό με τα άρθρα 177 έως 184 και το άρθρο 191, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δύναται να κοινοποιήσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι το
σχέδιο μέτρου δημιουργεί φραγμούς στην εσωτερική αγορά ή ότι αμφισβητεί σοβαρά τη
συμβατότητά του με το ενωσιακό δίκαιο. Σε αυτήν την περίπτωση, το σχέδιο μέτρου δεν
εγκρίνεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. για τρεις ακόμη μήνες μετά την κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Εάν δεν υπάρξει κοινοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να εγκρίνει το
μέτρο, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη οποιαδήποτε σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του
BEREC ή οιασδήποτε εθνικής ρυθμιστικής αρχής άλλου κράτους - μέλους.
2. Κατά την τρίμηνη περίοδο στην οποία αναφέρεται η παρ. 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζεται στενά
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το BEREC, με στόχο την εξεύρεση του καταλληλότερου και
αποτελεσματικότερου μέτρου υπό το πρίσμα των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 111,
λαμβάνοντας ταυτόχρονα δεόντως υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων στην αγορά και
την ανάγκη να διασφαλισθεί η ανάπτυξη συνεκτικής ρυθμιστικής πρακτικής.
3. Εάν στη γνωμοδότησή του, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972, ο BEREC συμμερίζεται τις σοβαρές αμφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζεται στενά με τον BEREC για την εξεύρεση του καταλληλότερου και
αποτελεσματικότερου μέτρου. Πριν την εκπνοή της αναφερόμενης στην παρ. 1 τρίμηνης
περιόδου, η EETT δύναται είτε:
α) να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου της, έχοντας λάβει ιδιαιτέρως υπόψη
της την αναφερόμενη στην παρ. 1 κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τη
γνώμη του BEREC ή
β) να διατηρήσει το σχέδιο μέτρου της.
4. Εντός ενός μήνα από την έκδοση της σχετικής σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
σύμφωνα με το στοιχείο α΄ της παρ. 5 του άρθρου 33 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 ή από την άρση
των επιφυλάξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το στοιχείο β΄ την παρ. 5 του
άρθρου 33 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον
BEREC το εγκριθέν τελικό μέτρο.
Η εν λόγω χρονική περίοδος δύναται να παραταθεί, προκειμένου να δοθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. η
ευχέρεια να διοργανώσει δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 131.
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5. Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να μην αποσύρει το σχέδιο
μέτρου, βάσει της εκδοθείσας, σύμφωνα με το στοιχείο α΄ της παρ. 5 του άρθρου 33 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972 σύστασης, παρέχει αιτιολόγηση.
6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να αποσύρει το προτεινόμενο σχέδιο μέτρου σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας.
Άρθρο 142
Διατάξεις εφαρμογής
(άρθρο 34 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Η Ε.Ε.Τ.Τ. μετέχει σε τυχόν διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λαμβάνει υπόψη
τις τυχόν κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 34 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972.
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ II
ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ
Άρθρο 143
Διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους
(άρθρο 35 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Όταν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή η Ε.Ε.Τ.Τ. σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν
διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 163, σε σχέση με ραδιοφάσμα για
το οποίο έχουν καθοριστεί εναρμονισμένες προϋποθέσεις από τεχνικά μέτρα εφαρμογής,
σύμφωνα με την Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 (L 108), προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση του για
ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο
131, την RSPG σχετικά με τυχόν σχέδιο μέτρου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της
διαδικασίας συγκριτικής ή ανταγωνιστικής επιλογής δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 163 και
γίνεται αναφορά στο αν και πότε υπάρχει η πρόθεση να ζητηθεί από τη RSPG να συγκαλέσει
φόρουμ αξιολόγησης από ομοτίμους.
Κατά τη διαβίβαση των στοιχείων προς τη RSPG, θα πρέπει να επισημαίνεται ο τυχόν
εμπιστευτικός χαρακτήρας μέρους ή του συνόλου αυτών.
2. Κατά τη διάρκεια του φόρουμ αξιολόγησης από ομοτίμους, η Ε.Ε.Τ.Τ. επεξηγεί με ποιον
τρόπο το σχέδιο μέτρου:
α) προάγει την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών,
καθώς και τον ανταγωνισμό, μεγιστοποιεί τα οφέλη για τον καταναλωτή και επιτυγχάνει, σε
γενικές γραμμές, τους στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 111, 153, 154 και 155, καθώς
και στις Αποφάσεις 676/2002/ΕΚ και 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος
πολιτικής για το ραδιοφάσμα (L 81),
β) διασφαλίζει την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και
γ) διασφαλίζει σταθερές και προβλέψιμες επενδυτικές συνθήκες για τους υφιστάμενους και
μελλοντικούς χρήστες του ραδιοφάσματος κατά την ανάπτυξη δικτύων για την παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εξαρτώνται από το ραδιοφάσμα.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, εφόσον αιτιολογείται, να αιτηθεί να συγκληθεί εκ νέου το φόρουμ
αξιολόγησης από ομοτίμους.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να αιτηθεί στην RSPG να εγκρίνει έκθεση σχετικά με το πώς υλοποιεί το
σχέδιο μέτρου τους στόχους της παρ. 4 του άρθρου 35 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
5. Μετά το φόρουμ αξιολόγησης από ομοτίμους, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να αιτηθεί στην RSPG να
εγκρίνει γνώμη για το σχέδιο μέτρου.

447

6. Στα φόρουμ αξιολόγησης του παρόντος άρθρου συμμετέχει το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Για όλες τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 144
Εναρμονισμένη εκχώρηση ραδιοφάσματος
(άρθρο 36 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Εάν έχει εναρμονισθεί η χρήση ραδιοφάσματος, έχουν συμφωνηθεί οι όροι και διαδικασίες
πρόσβασης και έχουν επιλεγεί οι επιχειρήσεις στις οποίες εκχωρείται το ραδιοφάσμα,
σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες και ενωσιακούς κανόνες, το δικαίωμα χρήσης του εν λόγω
ραδιοφάσματος παρέχεται σύμφωνα με αυτά. Υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι όροι της
εθνικής νομοθεσίας που συνοδεύουν το δικαίωμα χρήσης του συγκεκριμένου
ραδιοφάσματος έχουν τηρηθεί στην περίπτωση κοινής διαδικασίας επιλογής, δεν
επιβάλλονται περαιτέρω όροι, πρόσθετα κριτήρια ή διαδικασίες που θα μπορούσαν να
περιορίσουν, να τροποποιήσουν ή να καθυστερήσουν την ορθή εφαρμογή της από κοινού
εκχώρησης του ραδιοφάσματος αυτού.
Άρθρο 145
Κοινή διαδικασία αδειοδότησης για τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοφάσματος
(άρθρο 37 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να συνεργάζεται με διοικήσεις άλλων
κρατών - μελών της Ε.Ε. και με την RSPG, λαμβάνοντας υπόψη κάθε ενδιαφέρον που
εκφράζουν οι συμμετέχοντες στην αγορά, καθορίζοντας από κοινού τις κοινές πτυχές μιας
διαδικασίας αδειοδότησης και, κατά περίπτωση, διεξάγοντας επίσης από κοινού τη
διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος.
Κατά τον σχεδιασμό της κοινής διαδικασίας αδειοδότησης με άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε.
μπορούν να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
α) οι επιμέρους εθνικές διαδικασίες αδειοδότησης κινούνται και εφαρμόζονται από τις
αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με από κοινού συμφωνημένο πρόγραμμα,
β) προβλέπονται, κατά περίπτωση, κοινές προϋποθέσεις και διαδικασίες για την επιλογή και
τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος μεταξύ των
ενδιαφερομένων κρατών - μελών,
γ) προβλέπονται, κατά περίπτωση, κοινές ή συγκρίσιμες προϋποθέσεις που θα συνοδεύουν
τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος μεταξύ των ενδιαφερόμενων
κρατών -μελών, με τις οποίες, μεταξύ άλλων, θα παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα
εκχώρησης παρόμοιων τμημάτων ραδιοφάσματος,
δ) η διαδικασία είναι ανοικτή ανά πάσα στιγμή σε άλλα κράτη - μέλη μέχρις ότου διεξαχθεί
η κοινή διαδικασία αδειοδότησης.
Όταν, παρά το ενδιαφέρον που εκφράζουν οι συμμετέχοντες στην αγορά, δεν γίνονται από
κοινού ενέργειες με άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε
συνεργασία με τους φορείς των άλλων κρατών – μελών, μεριμνά για την ενημέρωση των εν
λόγω συμμετεχόντων στην αγορά και την επεξήγηση της απόφασής τους.
2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης δύναται να ζητάει γνώμη από την Ε.Ε.Τ.Τ..
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ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ III
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ
Άρθρο 146
Διαδικασίες εναρμόνισης
(άρθρο 38 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η Ε.Ε.Τ.Τ. και οι λοιπές αρμόδιες αρχές λαμβάνουν
ιδιαιτέρως υπόψη τους τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδονται σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 38 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972. Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλη αρμόδια
αρχή επιλέγει να μην ακολουθήσει μια σύσταση, ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, αιτιολογώντας τη θέση της.
Άρθρο 147
Τυποποίηση
(άρθρο 39 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών ή λειτουργιών δικτύων, στον βαθμό που
αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τη εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των
υπηρεσιών, της διατερματικής συνδεσιμότητας, της διευκόλυνσης της αλλαγής παρόχου και
της φορητότητας αριθμών και αναγνωριστικών, καθώς και για τη βελτίωση της ελευθερίας
επιλογής του χρήστη, εφαρμόζονται τα πρότυπα ή οι προδιαγραφές που αναφέρονται στον
κατάλογο που καταρτίζει και δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ε.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 39 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
2. Εφόσον πρότυπα ή προδιαγραφές δεν έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 39 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, εφαρμόζονται τα πρότυπα ή προδιαγραφές που
θεσπίζονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης.
Ελλείψει αυτών των προτύπων ή προδιαγραφών, εφαρμόζονται διεθνή πρότυπα ή συστάσεις
που εγκρίνουν η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των
Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών (CEPT), ο Διεθνής Οργανισμός
Τυποποίησης (ISO) ή η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC).
Εφόσον υφίστανται διεθνή πρότυπα, οι αρμόδιοι εθνικοί φορείς ενθαρρύνουν τους
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης να χρησιμοποιούν τα εν λόγω πρότυπα ή τα
σχετικά στοιχεία τους, ως βάση για τα πρότυπα που καταρτίζουν, εκτός εάν τα διεθνή
πρότυπα ή τα σχετικά τους στοιχεία είναι αναποτελεσματικά.
Τυχόν πρότυπα ή προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 39 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972 ή στην παρούσα παρ. δεν παρεμποδίζουν την πρόσβαση, όπως ενδέχεται να
απαιτείται δυνάμει της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, όπου αυτό είναι εφικτό.
Με αποφάσεις του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά τον λόγο της
αρμοδιότητας καθενός από αυτούς, μπορεί να ανατίθεται στον Ελληνικό Οργανισμό
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ή σε άλλους Οργανισμούς Τυποποίησης κάθε έργο που είναι αναγκαίο
για την εφαρμογή της ανωτέρω τυποποίησης. Το κόστος του έργου βαρύνει το αποθεματικό
της Ε.Ε.Τ.Τ..
3. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για καμία από τις στοιχειώδεις απαιτήσεις, τις προδιαγραφές
διεπαφής ή τα εναρμονισμένα πρότυπα, στα οποία εφαρμόζεται το π.δ. 98/2017.
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ΕΝΟΤΗΤΑ V
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Άρθρο 148
Ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών
(άρθρο 40 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβάνουν πρόσφορα και αναλογικά τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια
των δικτύων και υπηρεσιών. Τα μέτρα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον προηγμένες
τεχνικές δυνατότητες, πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον
υπάρχοντα κίνδυνο.
2. Ειδικότερα, οι πάροχοι λαμβάνουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης,
όπου κρίνεται σκόπιμο, για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από
συμβάντα ασφάλειας που επηρεάζουν τους χρήστες και άλλα δίκτυα και υπηρεσίες. Οι
πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών κοινοποιούν αμελλητί στην Α.Δ.Α.Ε. κάθε συμβάν ασφάλειας
που είχε σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία των δικτύων και υπηρεσιών. Η Α.Δ.Α.Ε. με τη
σειρά της: α) κοινοποιεί αμελλητί κάθε συμβάν, του οποίου λαμβάνει γνώση σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο, στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας που έχει οριστεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4577/2018 (Α΄ 199) και β) κοινοποιεί τα συμβάντα που έχουν αντίκτυπο
στη διαθεσιμότητα ή στην ακεραιότητα δικτύων ή υπηρεσιών στην Ε.Ε.Τ.Τ..
Για να προσδιοριστεί η σοβαρότητα του αντίκτυπου ενός συμβάντος ασφάλειας,
λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι ακόλουθες παράμετροι όπου είναι διαθέσιμες:
α) ο αριθμός των χρηστών που επηρεάζονται από το συμβάν ασφάλειας,
β) η διάρκεια του συμβάντος ασφάλειας,
γ) το γεωγραφικό εύρος της περιοχής που επηρεάζεται από το συμβάν ασφάλειας,
δ) ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται η ασφάλεια ή/και η λειτουργία του δικτύου ή της
υπηρεσίας,
ε) η έκταση του αντίκτυπου στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.
Κατά περίπτωση, η Α.Δ.Α.Ε. ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές στα άλλα κράτη - μέλη, καθώς
και τον Οργανισμό της Ε.Ε. για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών («ENISA»). Η Α.Δ.Α.Ε.
μπορεί να ενημερώσει το κοινό ή να απαιτήσει την ενημέρωση αυτή από τους παρόχους,
εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη του συμβάντος ασφάλειας είναι προς το δημόσιο συμφέρον.
Η Α.Δ.Α.Ε. υποβάλλει κατ΄ έτος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον ENISA συνοπτική έκθεση
σχετικά με τις κοινοποιήσεις που έχει παραλάβει και τη δράση που έχει αναλάβει σύμφωνα
με την παρούσα παράγραφο. Η έκθεση του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται και στην
Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας.
3. Σε περίπτωση ιδιαίτερης και σημαντικής απειλής για συμβάν ασφάλειας σε δημόσια
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, οι πάροχοι των εν λόγω δικτύων ή υπηρεσιών ενημερώνουν τους χρήστες
τους, που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από μια τέτοια απειλή, σχετικά με τυχόν πιθανά
προστατευτικά ή διορθωτικά μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν από τους χρήστες. Κατά
περίπτωση, οι πάροχοι ενημερώνουν επίσης τους χρήστες τους για την ίδια την απειλή.
4. Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ
(L 119), του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και του ν. 3471/2006 (A΄ 133).
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Άρθρο 149
Εφαρμογή και επιβολή
(άρθρο 41 Οδηγίας (ΕΕ) 2918/1972)
1. Η Α.Δ.Α.Ε., σε εφαρμογή του άρθρου 148, εκδίδει κανονιστικές πράξεις,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα μέτρα που απαιτούνται για την
αντιμετώπιση συμβάντων ασφάλειας ή για την αποτροπή τους, όταν εντοπιστεί σημαντική
απειλή, καθώς και τις προθεσμίες εφαρμογής τους, προς τους παρόχους δημόσιων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Η Α.Δ.Α.Ε. απαιτεί από τους παρόχους δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή
διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών:
α) να παρέχουν πληροφορίες απαραίτητες για την εκτίμηση της ασφάλειας των δικτύων και
υπηρεσιών τους, περιλαμβανομένων τεκμηριωμένων πολιτικών ασφάλειας, και
β) να υποβάλονται στον έλεγχό της ως προς την ασφάλεια. Το κόστος του ελέγχου επιβαρύνει
τον πάροχο.
Η πληροφόρηση για την εκτίμηση ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών, περιλαμβανομένων
των πολιτικών ασφαλείας, σύμφωνα με την περ. α΄, καθώς και τα αποτελέσματα των
ελέγχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄΄, κοινοποιούνται από την Α.Δ.Α.Ε. στην
Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, όποτε αυτό απαιτηθεί από τη δεύτερη.
3. Η Α.Δ.Α.Ε. διαθέτει όλες τις απαραίτητες εξουσίες για τη διενέργεια ελέγχων για τη
διερεύνηση της συμμόρφωσης προς το τεθέν κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και για τη
διερεύνηση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με αυτό και των επιπτώσεών τους στην
ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών.
4. Όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται από την Α.Δ.Α.Ε.
για κάθε παράβαση στους παρόχους δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή
διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανάλογα με τη βαρύτητα της
παράβασης, τον βαθμό υπαιτιότητας και την περίπτωση υποτροπής, μία από τις παρακάτω
κυρώσεις:
α) σύσταση για συμμόρφωση μέσα στα χρονικά όρια της τασσόμενης προθεσμίας με
προειδοποίηση επιβολής προστίμου σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης,
β) πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €) έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες
χιλιάδες ευρώ (1.500.000 €).
Οι εν λόγω κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. ύστερα από
προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου για παροχή εξηγήσεων. Οι αποφάσεις που
εκδίδονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υπόκεινται σε προσφυγή
ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
5. Για την εφαρμογή του άρθρου 148, η Α.Δ.Α.Ε. επικουρείται από Ομάδα Απόκρισης για
συμβάντα που αφορούν την Ασφάλεια Υπολογιστών («Computer Security Incident Response
Team», «CSIRT»), η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4577/2018.
6. Η Α.Δ.Α.Ε. συνεργάζεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, με τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου, με την Εθνική Αρχή
Κυβερνοασφάλειας, και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Α.Π.Δ.Π.Χ.).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΔΙΚΤΥΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ I
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι
ΤΕΛΗ
Άρθρο 150
Τέλη δικαιωμάτων χρήσης
(άρθρο 42 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Εκτός των προβλεπομένων στο άρθρο 124 διοικητικών τελών, η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει και
επιβάλλει τέλη σχετικά με την κατοχή και χρήση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος
και των δικαιωμάτων χρήσης αριθμών. Τα εν λόγω τέλη είναι αντικειμενικά δικαιολογημένα,
διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και λαμβάνουν υπόψη
τους γενικούς στόχους του παρόντος Κώδικα.
Επίσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει και επιβάλλει τέλη για δικαιώματα χρήσης ονομάτων χώρου, τα
οποία στοχεύουν στη διασφάλιση της χρήσης των πόρων αυτών.
2. Όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος, τα εφαρμοστέα τέλη καθορίζονται
σε επίπεδο που εξασφαλίζει αποδοτική εκχώρηση και χρήση ραδιοφάσματος, μεταξύ άλλων
ως ακολούθως:
α) καθορίζοντας τιμές πρώτης προσφοράς ως ελάχιστα τέλη για δικαιώματα χρήσης
ραδιοφάσματος, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των εν λόγω δικαιωμάτων στις πιθανές
εναλλακτικές χρήσεις τους,
β) λαμβάνοντας υπόψη το κόστος που συνεπάγονται οι όροι που συνοδεύουν τα εν λόγω
δικαιώματα, και
γ) εφαρμόζοντας, στο μέτρο του δυνατού, ρυθμίσεις πληρωμής που συνδέονται με την
πραγματική διαθεσιμότητα όσον αφορά τη χρήση του ραδιοφάσματος.
3. Τα τέλη που καταβάλλονται για την παροχή δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό
συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους, καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς της
Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία, αφού αφαιρέσει από αυτά ποσό ίσο με το συνολικό κόστος της
προετοιμασίας και διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας στο οποίο υπεβλήθη η
Ε.Ε.Τ.Τ., συμπεριλαμβανομένου και του κόστους της διαδικασίας που οδήγησε στον
περιορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και του κόστους του
ενδεχόμενου αναγκαίου αναδασμού συχνοτήτων, τα αποδίδει στον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με αποφάσεις της ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού, τον τρόπο και την προθεσμία
καταβολής των τελών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια.
5. Στην Ε.Ε.Τ.Τ., με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος Κώδικα, αποδίδεται
και περιέρχεται επίσης κάθε άλλο ποσό που εισπράττεται από οποιαδήποτε διοικητική ή
δικαστική αρχή ή άλλον τρίτο ως χρηματική ποινή, πρόστιμο ή προϊόν δήμευσης σε σχέση με
τις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.
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ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ / ΧΩΡΟΥΣ
Άρθρο 151
Δικαιώματα διέλευσης
(άρθρο 43 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώματα
εγκατάστασης ευκολιών επί, υπό ή υπέρ χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. σε
ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα ίδια δικαιώματα έχουν, αλλά μόνο σχετικά με τους
δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
που δεν παρέχουν δημόσια δίκτυα. Οι φορείς, που είναι αρμόδιοι για την παραχώρηση των
δικαιωμάτων αυτών, τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο.
2. Οι φορείς, που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενεργούν βάσει απλών, αποτελεσματικών, διαφανών
και προσιτών στο κοινό διαδικασιών που εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις και χωρίς
καθυστέρηση, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας και της διαφάνειας κατά τον
καθορισμό των προϋποθέσεων για τα δικαιώματα αυτά.
3. Οι δημόσιες αρχές, κατά την παραχώρηση ενοχικών ή περιορισμένων εμπραγμάτων
δικαιωμάτων σε δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα των Ο.Τ.Α., ή τη διάθεση της
ελεύθερης χρήσης ή την παράδοση ή την παραχώρηση της κατοχής δημοσίων ή
κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων των Ο.Τ.Α., ή και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης
προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα των Ο.Τ.Α. σε ιδιωτικό φορέα, στο
πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης, μεριμνούν ώστε κατά την
περίοδο παραχώρησης να μην περιορίζεται η δυνατότητα των παρόχων δημοσίων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να ζητούν δικαιώματα διέλευσης, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχουν
εναλλακτικές βιώσιμες δυνατότητες για τους παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
4. Αν δημόσια αρχή παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα σε δημόσιο
ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο των Ο.Τ.Α., σε πάροχο δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, ή διαθέσει την ελεύθερη χρήση ή παραδώσει ή παραχωρήσει την κατοχή
δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων των Ο.Τ.Α., ή και των σχετικών δικαιωμάτων
πρόσβασης προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα των Ο.Τ.Α. σε ιδιωτικό
φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης, υποχρεούται
κατά την περίοδο παραχώρησης να μεριμνά ώστε να μην επέρχεται περιορισμός του
ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών από αυτή την αιτία.
5. Αν δημόσια αρχή παραχωρεί ή έχει παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισμένο εμπράγματο
δικαίωμα σε δημόσιο ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο των Ο.Τ.Α., ή έχει διαθέσει την
ελεύθερη χρήση ή παραδώσει ή παραχωρήσει την κατοχή δημοσίων ή κοινόχρηστων
ακινήτων ή ακινήτων των Ο.Τ.Α., ή και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από
δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα των Ο.Τ.Α. σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της
ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης, οι πάροχοι δημοσίων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητούν, κατά την περίοδο παραχώρησης, δικαιώματα διέλευσης
από τον φορέα στον οποίο έχει παραχωρηθεί το εν λόγω δικαίωμα ή έχει διατεθεί η
ελεύθερη χρήση ή έχει παραδοθεί ή παραχωρηθεί η κατοχή ή και τα σχετικά δικαιώματα
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πρόσβασης («παραχωρησιούχος») για την εγκατάσταση ευκολιών επί, υπό ή υπέρ χώρων
που βρίσκονται στο συγκεκριμένο δημόσιο ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο Ο.Τ.Α. και ο
παραχωρησιούχος υποχρεούται να ικανοποιεί το αίτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Κώδικα.
6. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς για τη χορήγηση ή έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης
υποχρεούνται: α) να ενημερώνουν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα
γεωγραφικά όρια ευθύνης τους, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τις οργανωτικές
μονάδες τους για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης
των εργασιών, β) να μεριμνούν για την εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων τους σχετικά
με το αντικείμενο που τους ανατίθεται. Με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή των ανωτέρω
στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή για την καταγραφή τους στο πληροφοριακό σύστημα.
Μετά τη θέση σε λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος οι ανωτέρω πληροφορίες
δημοσιεύονται σε ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέχρι τη
θέση σε λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, οι αρμόδιοι φορείς για τη χορήγηση ή
έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης, υποχρεούνται να ενημερώνουν την Ε.Ε.Τ.Τ. όταν
επέρχονται αλλαγές σχετικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οργανωτικές μονάδες τους για
τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των εργασιών. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά στην ιστοσελίδα της.
7. Ο αρμόδιος φορέας, ενώπιον του οποίου έχει υποβληθεί αίτημα σχετικό με την έγκριση ή
τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, εξετάζει το αίτημα ακολουθώντας τις διαδικασίες,
τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται στο Παράρτημα Χ του ν. 4070/2012. Με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών,
εφαρμογής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος
μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης
ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, ως και
κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ανωτέρω απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζονται οι
προθεσμίες του Παραρτήματος Χ του ν. 4070/2012 υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός
χρόνος χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.
8. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου
υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης
δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα Χ του ν. 4070/2012, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Από την ημερομηνία αυτή τα αιτήματα έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης
υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Στο πληροφοριακό σύστημα
αποκτούν πρόσβαση οι αρμόδιοι φορείς που εγκρίνουν ή χορηγούν δικαιώματα διέλευσης
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη σχετική ενημέρωσή - ειδοποίησή
τους από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τη λήξη της ως άνω προθεσμίας,
ακόμη και στην περίπτωση της άπρακτης παρέλευσης αυτής, άρχεται η έναρξη ισχύος των
αποκλειστικών προθεσμιών των διαδικασιών που ορίζονται στο Παράρτημα Χ του ν.
4070/2012.
9. Άρνηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικά
αιτιολογημένης απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Χ του ν. 4070/2012.
Κατά αποφάσεων των αρμόδιων φορέων σχετικών με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης
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και περιορισμών ή όρων αυτών χωρεί προσφυγή ουσίας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Εφετείου, που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Όσον αφορά τα τέλη για δικαιώματα
εγκατάστασης ευκολιών επί, υπεράνω ή υποκάτω δημοσίου ή ιδιωτικού ακινήτου, που
χρησιμοποιούνται για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
συναφών ευκολιών, με κανονισμό που εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται τα τέλη
διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατόπιν διενέργειας
δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 131. Τα εν λόγω τέλη είναι αντικειμενικά
δικαιολογημένα, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και
λαμβάνουν υπόψη τους γενικούς στόχους του παρόντος Κώδικα. Το ύψος των τελών πρέπει
να μην καθιστά οικονομικά ασύμφορη τη διενέργεια της επένδυσης.
10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη δυνατότητα διέλευσης και
εγκατάστασης σε αρχαιολογικούς χώρους, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών δικαιούνται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.) και έναντι εύλογης
αποζημίωσης, να συνιστούν με τον κύριο προσωπική δουλεία σε βάρος ακινήτων ιδιωτών,
οικοδομημένων και μη, κοινόχρηστων χώρων κτιρίων, στο έδαφος ή και το υπέδαφός τους,
όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση ή και διέλευση ή και συντήρηση ή και
επισκευή των δικτύων και εγκαταστάσεών τους, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την ασφαλή εγκατάσταση δικτύων και λοιπών
υποδομών. Οι διατάξεις των άρθρων 1003 επ. του Α.Κ. εφαρμόζονται για την περίπτωση
διευκόλυνσης της κατασκευής, εγκατάστασης ή επισκευής των δικτύων, των έργων
υποδομής και των συναφών εργασιών από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
11. Η αρχική χορήγηση δικαιώματος διέλευσης, η οποία παρέχεται στο δικαιούμενο φορέα,
περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εργασιών συντήρησης ή και αποκατάστασης βλαβών, με
υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης του αρμόδιου φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παρ. 4, 5 και 7 του άρθρου 8 του Παραρτήματος Χ του ν. 4070/2012.
12. Αν δημόσιες αρχές, αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, διατηρούν
παράλληλα και την κυριότητα ή τον έλεγχο επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται δημόσια
δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να προβαίνουν σε ουσιαστικό
διαρθρωτικό διαχωρισμό μεταξύ της αρμοδιότητας που σχετίζεται με τη χορήγηση των
δικαιωμάτων διέλευσης και εκείνης που σχετίζεται με την κυριότητα ή τον έλεγχο των
ανωτέρω επιχειρήσεων.
13. Εκτός από την υποχρέωση καταβολής τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων
διέλευσης, ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν έχει υποχρέωση
καταβολής άλλου, σχετικού με τα ανωτέρω, τέλους. Για την εγκατάσταση, εκμετάλλευση,
συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση δικτύου επικοινωνιών και κάθε είδους συναφών
ευκολιών, ιδίως, κοινόχρηστων τηλεφώνων, στύλων, υπαίθριων μονάδων δικτύου, οικίσκων,
φρεατίων, καμπινών, αγωγών, καλωδιώσεων, κυτίων σύνδεση, σωληνώσεων, οι πάροχοι
δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν έχουν υποχρέωση καταβολής στους
Ο.Τ.Α. οποιουδήποτε άλλου τέλους, φόρου, εισφοράς και εν γένει αποζημίωσης, πέραν των
τελών διέλευσης που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Ειδικά, όσον αφορά τον Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000,
Α’ 248).
14. Ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται, κατά τη διάρκεια
των εργασιών προς εγκατάσταση ή συντήρηση του δικτύου, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα
μέτρα ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή
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περιουσίες του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., του φορέα έγκρισης ή χορήγησης δικαιώματος
διέλευσης, άλλου παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τρίτων, αλλιώς
υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας.
15. Τα έργα εγκατάστασης ή και συντήρησης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με
τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως έργα εγκατάστασης
δικτύων ή και επέκτασης μικρής κλίμακας, έργα μετατόπισης υφιστάμενων δικτύων,
έργα συντήρησης ή και επισκευής δικτύων δύνανται να θεωρούνται «έργα χαμηλής
όχλησης» και να εξαιρούνται από τη διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης του
Παραρτήματος Χ του ν. 4070/2012. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για το
χαρακτηρισμό ενός έργου ως «χαμηλής όχλησης», η κατηγοριοποίηση και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των έργων χαμηλής όχλησης, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές
εγκατάστασης και λειτουργίας τους με απλοποιημένη διαδικασία, ο τρόπος καταβολής των
τελών, όπως αυτά προβλέπονται από τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ (Απόφαση ΕΕΤΤ υπ’αριθμ.
874/2/03.12.2018 Κανονισμός καθορισμού των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης
δικαιωμάτων διέλευσης, Β’ 6168), ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, οι κυρώσεις σε
περίπτωση παραβάσεων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
16. Οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε
παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εφαρμόζονται και για τα κρατικά
δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξαιρουμένης της υποχρέωσης καταβολής τελών
διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης.
Άρθρο 152
Συνεγκατάσταση και μερισμός στοιχείων των δικτύων και συναφών ευκολιών για
παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(άρθρο 44 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Στην περίπτωση που φορέας εκμετάλλευσης έχει ασκήσει το δικαίωμα, να εγκαθιστά
ευκολίες επί, υπεράνω ή υποκάτω, δημόσιου ή ιδιωτικού ακινήτου, ή έκανε χρήση
διαδικασίας για την απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει τη
συνεγκατάσταση και τον μερισμό των στοιχείων του δικτύου και των συναφών ευκολιών που
δημιουργήθηκαν σε αυτή τη βάση, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, της
δημόσιας υγείας, της δημόσιας ασφάλειας ή την επίτευξη πολεοδομικών και χωροταξικών
στόχων.
Η συνεγκατάσταση ή ο μερισμός στοιχείων του δικτύου και ευκολιών που έχουν
δημιουργηθεί και ο μερισμός ακινήτου μπορούν να επιβληθούν μόνο μετά από επαρκές
χρονικό διάστημα δημόσιας διαβούλευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέχεται σε όλα
τα ενδιαφερόμενα μέρη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους και μόνο στις
συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες κρίνεται αναγκαίος αυτός ο μερισμός με σκοπό την
επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει
τον μερισμό των εν λόγω ευκολιών ή του ακινήτου, περιλαμβανομένων της γης, κτιρίων,
εισόδων σε κτίρια, καλωδιώσεων κτιρίων, ιστών, κεραιών, πύργων και άλλων φερουσών
κατασκευών, αγωγών, σωληνώσεων, φρεατίων, κυτίων σύνδεσης. Οι ρυθμίσεις αυτές για την
από κοινού χρήση μπορούν να περιλαμβάνουν κανόνες για την κατανομή των δαπανών της
από κοινού χρήσης ευκολιών ή ακινήτου, ακόμα και σε περίπτωση ήδη υφιστάμενης
εγκατάστασης.
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Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει κανονισμό για τη συνεγκατάσταση, αφού προηγηθεί σχετική δημόσια
διαβούλευση στον οποίο καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη
συνεγκατάσταση ή το μερισμό στοιχείων του δικτύου και ευκολιών που έχουν δημιουργηθεί
και τον μερισμό ακινήτου, προσδιορίζεται η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
συνεγκατάσταση από τους ενδιαφερόμενους παρόχους, η οποία θα ενεργοποιείται
αυτομάτως με την υποβολή αιτήσεων στην Ε.Ε.Τ.Τ. και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Οι ρυθμίσεις
αυτές για την από κοινού χρήση μπορούν να περιλαμβάνουν κανόνες για την κατανομή των
δαπανών της από κοινού χρήσης ευκολιών ή ακινήτου, ακόμα και σε περίπτωση ήδη
υφιστάμενης εγκατάστασης.
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να επιβάλει μέτρα που διευκολύνουν τον
συντονισμό των δημόσιων έργων.
2. Τα μέτρα που λαμβάνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι
αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά και όπου απαιτείται εφαρμόζονται σε
συνεργασία με τις αρχές των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.
Ειδικά για τις περιπτώσεις συνεγκατάστασης κεραιοσυστημάτων για λόγους προστασίας του
περιβάλλοντος οι επιχειρήσεις δικαιούνται να αιτούνται συνεγκατάσταση και υποχρεούνται
να παρέχουν συνεγκατάσταση κατόπιν αιτήματος άλλων επιχειρήσεων με εύλογους όρους,
στο μέτρο όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
Επιπρόσθετα, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την επίλυση της διαφοράς
σε σχέση με τα θέματα συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών κατόπιν
προσφυγής από οποιοδήποτε μέρος, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 134 του
παρόντος.
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑ
Άρθρο 153
Διαχείριση ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(άρθρο 45 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 115, η κατανομή του ραδιοφάσματος,
η χορήγηση γενικών αδειών σχετικά με αυτό και η χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων
χρήσης αυτού για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να
βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά κριτήρια που προάγουν
τον ανταγωνισμό.
Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τηρούνται οι διεθνείς συμφωνίες,
συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών και των άλλων συμφωνιών που
εγκρίνονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών και εφαρμόζονται στο
ραδιοφάσμα, όπως η συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά την περιφερειακή διάσκεψη
ραδιοεπικοινωνιών του 2006, ενώ μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι δημόσιας
ασφάλειας.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ. προάγουν την εναρμόνιση της
χρήσης του ραδιοφάσματος από δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε
ολόκληρη την Ε.Ε., σύμφωνα με την ανάγκη εξασφάλισης αποτελεσματικής και αποδοτικής
χρήσης του και επιδιώκοντας οφέλη για τον καταναλωτή, όπως ο ανταγωνισμός, οι
οικονομίες κλίμακας και η διαλειτουργικότητα των δικτύων και των υπηρεσιών. Εν
προκειμένω ενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 112 και με την Απόφαση 676/2002/ΕΚ, μεταξύ
άλλων:
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α) μεριμνώντας για την ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη της ελληνικής επικράτειας και του
πληθυσμού με υψηλή ποιότητα και ταχύτητα, καθώς και για την κάλυψη βασικών εθνικών
και ευρωπαϊκών διαδρομών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου του διευρωπαϊκού δικτύου
μεταφορών, όπως αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 , περί των προσανατολισμών
της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση
της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (L 348),
β) διευκολύνοντας την ταχεία ανάπτυξη στην Ε.Ε. νέων ασύρματων τεχνολογιών και
εφαρμογών επικοινωνιών, καθώς και με διατομεακή προσέγγιση, κατά περίπτωση,
γ) διασφαλίζοντας την προβλεψιμότητα και τη συνέπεια όσον αφορά τη χορήγηση, την
ανανέωση, την τροποποίηση, τον περιορισμό και την ανάκληση δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοφάσματος προκειμένου να προωθηθούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις,
δ) μεριμνώντας για την πρόληψη διασυνοριακών ή εθνικών επιβλαβών παρεμβολών
σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 154, αντίστοιχα, και λαμβάνοντας κατάλληλα προληπτικά και
διορθωτικά μέτρα προς τον σκοπό αυτό,
ε) προάγοντας τη μεριζόμενη χρήση του ραδιοφάσματος μεταξύ παρόμοιων ή διαφορετικών
χρήσεων του ραδιοφάσματος σύμφωνα με το δίκαιο ανταγωνισμού,
στ) εφαρμόζοντας το πλέον κατάλληλο και λιγότερο επαχθές δυνατό σύστημα αδειοδότησης,
σύμφωνα με το άρθρο 154, κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιούνται η ευελιξία, ο μερισμός και
η αποδοτικότητα στη χρήση του ραδιοφάσματος,
ζ) εφαρμόζοντας κανόνες για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση, την ανανέωση, την τροποποίηση
και την ανάκληση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος που καθορίζονται με σαφήνεια
και διαφάνεια, ώστε να διασφαλίζεται η κανονιστική ασφάλεια, συνοχή και
προβλεψιμότητα,
η) μεριμνώντας για τη συνοχή και προβλεψιμότητα σε ολόκληρη την Ε.Ε. σχετικά με τον
τρόπο αδειοδότησης της χρήσης του ραδιοφάσματος όσον αφορά την προστασία της
δημόσιας υγείας λαμβανομένης υπόψη της Σύστασης 1999/519/ΕΚ, του Συμβουλίου 12ης
Ιουλίου 1999, περί του περιοριομού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0
Hz - 300 GHz), (L 199).
3. Στην περίπτωση πανελλαδικής ή περιφερειακής έλλειψης ζήτησης της αγοράς για τη χρήση
ζώνης στο εναρμονισμένο ραδιοφάσμα, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., δύναται να επιτρέπεται η εναλλακτική χρήση
του συνόλου ή μέρους της εν λόγω ζώνης, συμπεριλαμβανομένης της υφιστάμενης χρήσης,
σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) η διαπίστωση της έλλειψης ζήτησης της αγοράς για τη χρήση της εν λόγω ζώνης βασίζεται
σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 131, συμπεριλαμβανομένης μακρόπνοης
αξιολόγησης της ζήτησης της αγοράς,
β) η εν λόγω εναλλακτική χρήση δεν αποτρέπει ούτε εμποδίζει τη διαθεσιμότητα ή τη χρήση
της εν λόγω ζώνης σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., και
γ) λαμβάνει δεόντως υπόψη τη μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα ή χρήση της εν λόγω ζώνης
στην Ε.Ε. και τις οικονομίες κλίμακας για τον εξοπλισμό που προκύπτουν από τη χρήση του
εναρμονισμένου ραδιοφάσματος στην Ε.Ε..
Οποιαδήποτε απόφαση επιτρέπει την εναλλακτική χρήση κατ’ εξαίρεση, υπόκειται σε
τακτική επανεξέταση, τουλάχιστον μία φορά ανά δύο έτη και σε κάθε περίπτωση
επανεξετάζεται ταχέως κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος από υποψήφιο χρήστη
προς την Ε.Ε.Τ.Τ. για χρήση της ζώνης σύμφωνα με το τεχνικό μέτρο εφαρμογής. Το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα
κράτη μέλη σχετικά με την απόφαση που λαμβάνεται, σε συνδυασμό με τους λόγους της
απόφασης, καθώς και σχετικά με τα αποτελέσματα τυχόν επανεξέτασης.
4. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, όλοι οι τύποι
τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
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επικοινωνιών θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ραδιοφάσμα που δηλώνεται
διαθέσιμο για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του
Ραδιοφάσματος που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ και λαμβανομένων υπ’ όψη των διατάξεων του
Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ..
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.,
μπορούν να προβλέπονται περιορισμοί, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της
αμεροληψίας, αναφορικά με τους τύπους ραδιοδικτύου ή ασύρματης τεχνολογίας
πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον
απαιτείται:
α) για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών,
β) για την προστασία της δημόσιας υγείας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατόπιν σχετικής
εισήγησης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) και λαμβάνοντας
ιδιαιτέρως υπόψη τη σύσταση 1999/519/EΚ του Συμβουλίου 12ης Ιουλίου 1999, περί του
περιοριομού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300 GHz) (L 199),
γ) για την εξασφάλιση της τεχνικής ποιότητας της υπηρεσίας,
δ) για την εξασφάλιση της μεγιστοποίησης του μερισμού ραδιοφάσματος,
ε) για τη διαφύλαξη αποτελεσματικής χρήσης του ραδιοφάσματος, ή
στ) για την εκπλήρωση στόχου γενικού συμφέροντος σύμφωνα με την παρ. 5.
5. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, όλοι οι τύποι υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών θα πρέπει να μπορούν να παρασχεθούν στο ραδιοφάσμα που δηλώνεται
διαθέσιμο για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του
Ραδιοφάσματος που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβανομένων υπ’ όψη των διατάξεων του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.,
δύνανται να προβλέπονται περιορισμοί, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της
αμεροληψίας, σε ότι αφορά στους παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, προς εκπλήρωση, όπου απαιτείται, προβλέψεων των κανονισμών
ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από κοινού με τον Υπουργό στον
οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης στην περ. δ΄ κατωτέρω, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. και του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) στην περ. δ΄ κατωτέρω, δύνανται να λαμβάνονται
μέτρα που να απαιτούν την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ειδική ζώνη
διαθέσιμη για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να
αιτιολογούνται για την εκπλήρωση στόχου γενικού συμφέροντος όπως καθορίζεται σε εθνικό
επίπεδο σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, όπως ενδεικτικά:
α) η ασφάλεια της ζωής,
β) η προαγωγή της κοινωνικής, περιφερειακής ή εδαφικής συνοχής,
γ) η αποφυγή της αναποτελεσματικής χρήσης του ραδιοφάσματος και
δ) η προαγωγή της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των
μέσων επικοινωνίας, ιδίως με την παροχή υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.,
δύνανται να λαμβάνονται μέτρα που απαγορεύουν την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συγκεκριμένη ζώνη μόνον όταν αυτά αιτιολογούνται
επαρκώς από την ανάγκη προστασίας υπηρεσιών για την ασφάλεια της ζωής. Κατ` εξαίρεση,
με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα μέτρα αυτά δύνανται να

459

επεκτείνονται, ώστε να εφαρμόζονται σε υπηρεσίες για την εκπλήρωση άλλων στόχων
δημόσιου συμφέροντος.
6. Τα μέτρα των παρ. 4 και 5 επανεξετάζονται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά ανά δύο έτη,
οπότε δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της επανεξέτασης αυτής είτε αυτόνομα είτε στο
πλαίσιο της αναθεώρησης του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 115.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής,
σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου και του άρθρου 163.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού, στον οποίο
ανατίθεται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., εκχωρείται φάσμα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την
ελληνική επικράτεια στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως πάροχο δικτύου για τη μετάδοση του
ραδιοτηλεοπτικού της προγράμματος, προς εκπλήρωση σκοπών δημοσίου συμφέροντος. Για
την εκχώρηση αυτή η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών του άρθρου
150.
Άρθρο 154
Άδεια για τη χρήση ραδιοφάσματος
(άρθρο 46 Οδηγίας (ΕΕ) 1972/2018)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διευκολύνει τη χρήση ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένης της κοινής
χρήσης, βάσει γενικών αδειών και περιορίζει τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων
χρήσης ραδιοφάσματος σε περιπτώσεις στις οποίες αυτά τα δικαιώματα είναι αναγκαία για
τη μεγιστοποίηση της αποδοτικής χρήσης ενόψει της ζήτησης και λαμβανομένων υπόψη των
κριτηρίων που καθορίζονται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει τους όρους
για τη χρήση ραδιοφάσματος στο πλαίσιο της γενικής άδειας.
Προς τον σκοπό αυτό, η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίζει για τη χορήγηση άδειας χρήσης ραδιοφάσματος,
λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
α) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ραδιοφάσματος,
β) την ανάγκη προστασίας έναντι των επιβλαβών παρεμβολών,
γ) την κατά περίπτωση ανάπτυξη αξιόπιστων όρων μερισμού του ραδιοφάσματος,
δ) την ανάγκη να εξασφαλίζεται η τεχνική ποιότητα των επικοινωνιών η υπηρεσιών,
ε) τους στόχους γενικού συμφέροντος όπως καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το
ενωσιακό δίκαιο,
στ) την ανάγκη να διαφυλάσσεται η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος.
Η Ε.Ε.Τ.Τ., όταν εξετάζει εάν θα εκδώσει γενικές άδειες ή θα χορηγήσει μεμονωμένα
δικαιώματα χρήσης για το εναρμονισμένο ραδιοφάσμα, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικά μέτρα
εφαρμογής που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης 676/2002/ΕΚ,
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα επιβλαβών παρεμβολών, μεταξύ άλλων σε
περιπτώσεις κοινής χρήσης του ραδιοφάσματος, βάσει συνδυασμού γενικής άδειας και
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης.
Κατά περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιτρέπει τη χρήση του ραδιοφάσματος, βάσει
συνδυασμού γενικής άδειας και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνέπειες που ενδέχεται να έχουν στον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την είσοδο στην
αγορά οι διάφοροι συνδυασμοί γενικών αδειών και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης και
οι σταδιακές μεταφορές από τη μία κατηγορία στην άλλη.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιορισμοί της χρήσης ραδιοφάσματος
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τεχνολογικές λύσεις για τη διαχείριση επιβλαβών
παρεμβολών, προκειμένου να επιβάλεται το λιγότερο επαχθές καθεστώς αδειοδότησης.
2. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με την παρ. 1, με στόχο τη διευκόλυνση της
κοινής χρήσης του ραδιοφάσματος, θα πρέπει με αυτή να καθορίζονται σαφώς οι όροι για
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την κοινή χρήση του ραδιοφάσματος. Οι εν λόγω όροι θα πρέπει να διευκολύνουν την
αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, τον ανταγωνισμό και την καινοτομία.
Άρθρο 155
Όροι που συνοδεύουν τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος
(άρθρο 47 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προβλέπει τους όρους για τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 121, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη και
πλέον αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος. Η Ε.Ε.Τ.Τ., πριν από τη
χορήγηση ή την ανανέωση των εν λόγω δικαιωμάτων, θεσπίζει με σαφήνεια τους όρους
αυτούς, μεταξύ άλλων το απαιτούμενο επίπεδο χρήσης και τη δυνατότητα να πληρούται η
εν λόγω απαίτηση μέσω εμπορίας ή χρονομίσθωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η
εφαρμογή των όρων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 138. Με τους όρους που συνοδεύουν τις
ανανεώσεις δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος δεν παρέχονται αδικαιολόγητα
πλεονεκτήματα στους υπάρχοντες κατόχους των εν λόγω δικαιωμάτων.
Οι εν λόγω όροι προσδιορίζουν τις εφαρμοστέες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της
τυχόν προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων χρήσης, η μη τήρηση των οποίων δίνει
τη δυνατότητα στην Ε.Ε.Τ.Τ. να ανακαλέσει το δικαίωμα χρήσης ή να επιβάλει άλλα μέτρα.
Η Ε.Ε.Τ.Τ., εγκαίρως και με διαφάνεια, διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα
ενημερώνει σχετικά με τους όρους που συνοδεύουν τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης πριν
από την επιβολή τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει εκ των προτέρων τα κριτήρια για την αξιολόγηση
της εκπλήρωσης των εν λόγω όρων και ενημερώνει σχετικά τα ενδιαφερόμενα μέρη με
διαφάνεια.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη σε χορηγηθέν δικαίωμα χρήσης
ραδιοφάσματος, το δικαίωμα χρήσης ραδιοφάσματος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον
δικαιούχο για δύο χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης του, δύναται να ανακληθεί από
την Ε.Ε.Τ.Τ. και να είναι πλέον διαθέσιμο για χορήγηση, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή
άλλου αντισταθμιστικού οφέλους.
2. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. θέτει όρους για μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος, δύναται,
ιδίως με σκοπό να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του
ραδιοφάσματος ή να προωθείται η κάλυψη, να προβλέπει τις ακόλουθες δυνατότητες:
α) μερισμό παθητικών ή ενεργητικών υποδομών που στηρίζονται στο ραδιοφάσμα,
β) εμπορικές συμφωνίες πρόσβασης σε περιαγωγή,
γ) από κοινού ανάπτυξη υποδομών για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών που στηρίζονται
στη χρήση ραδιοφάσματος.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν εμποδίζει την κοινή χρήση ραδιοφάσματος στους όρους που συνοδεύουν τα
δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος. Η εφαρμογή των συνοδευτικών όρων δυνάμει της
παρούσας παρ. από τις επιχειρήσεις εξακολουθεί να υπόκειται στο δίκαιο περί
ανταγωνισμού.
Άρθρο 156
Χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος
(άρθρο 48 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Όταν είναι απαραίτητη η χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος,
η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα αυτά, κατόπιν αιτήματος, σε κάθε επιχείρηση για την
παροχή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών βάσει της γενικής άδειας κατά το
άρθρο 120, με την επιφύλαξη του άρθρου 121, της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 129 και του
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άρθρου 163 και τυχόν άλλων κανόνων που διασφαλίζουν την αποδοτική χρήση των εν λόγω
πόρων σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.
2. Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων και διαδικασιών που ορίζονται από το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή την Ε.Ε.Τ.Τ. κατά την κείμενη νομοθεσία ή προκύπτουν από την
ειδικότερη νομοθεσία για θέματα ραδιοφώνου και τηλεόρασης, για τη χορήγηση
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος σε παρόχους υπηρεσιών περιεχομένου
ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής ευρυεκπομπής προς επίτευξη στόχων γενικού συμφέροντος
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος
χορηγούνται μέσω ανοικτών, αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών
διαδικασιών και σύμφωνα με το άρθρο 153.
3. Εξαίρεση από την υποχρέωση εφαρμογής των ως άνω ανοικτών διαδικασιών μπορεί να
γίνεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοφάσματος σε παρόχους υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής είναι απαραίτητη για την επίτευξη στόχου γενικού συμφέροντος.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει τις αιτήσεις για χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοφάσματος στο πλαίσιο διαδικασιών επιλογής σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και
αναλογικά κριτήρια επιλεξιμότητας, που δεν εισάγουν διακρίσεις, καθορίζονται εκ των
προτέρων και ανταποκρίνονται στους όρους που συνοδεύουν τα εν λόγω δικαιώματα. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ζητά όλες τις αναγκαίες πληροφορίες από τους αιτούντες ώστε να
αξιολογήσει, με βάση τα εν λόγω κριτήρια, την ικανότητά τους να συμμορφωθούν με τους εν
λόγω όρους. Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. συμπεραίνει ότι ο αιτών δεν διαθέτει την
απαιτούμενη ικανότητα, εκδίδει δεόντως αιτιολογημένη σχετική απόφαση.
5. Κατά τη χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, η Ε.Ε.Τ.Τ. προσδιορίζει
κατά πόσον τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να μεταβιβαστούν ή να χρονομισθωθούν από
τον κάτοχο των δικαιωμάτων καθώς και υπό ποιους όρους. Εφαρμόζονται τα άρθρα 153 και
159.
6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει, ανακοινώνει και δημοσιοποιεί, με την επιφύλαξη του εμπορικού
απορρήτου, τις αποφάσεις για τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης για
ραδιοφάσμα το συντομότερο δυνατόν μετά την παραλαβή της πλήρους αίτησης και εντός έξι
εβδομάδων στην περίπτωση ραδιοφάσματος που έχει δηλωθεί διαθέσιμο για υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος που εκδίδει
η Ε.Ε.Τ.Τ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.
Η εν λόγω προθεσμία ισχύει με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 163 και τυχόν
ισχυουσών διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη χρήση του ραδιοφάσματος ή των
τροχιακών θέσεων.
Σε περίπτωση ραδιοφάσματος που δεν έχει δηλωθεί διαθέσιμο για υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών στον Κανονισμό Όρων Χρήσης του Ραδιοφάσματος που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ, και
με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ., η ως άνω προθεσμία ισχύει για την έναρξη
της διαδικασίας καθορισμού των όρων διάθεσης του εν λόγω ραδιοφάσματος,
συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης ή τη δημοσίευση σχετικής
ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη διερεύνηση της ζήτησης για το εν λόγω
ραδιοφάσμα.
Με τον Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. της παρ. 12 του άρθρου 115 δύνανται να ρυθμίζονται οι
λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών
της διαδικασίας δημοσιοποίησης των αποφάσεων χορήγησης μεμονωμένων δικαιωμάτων
χρήσης και να καθορίζονται σχετικοί περιορισμοί, συνεκτιμώντας αφενός το εμπορικό
απόρρητο και αφετέρου τα οφέλη της δημοσιοποίησης για την αγορά για τις επιμέρους
περιπτώσεις χορηγούμενων δικαιωμάτων.
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Άρθρο 157
Διάρκεια ισχύος δικαιωμάτων
(άρθρο 49 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Σε περίπτωση που χορηγείται άδεια για τη χρήση ραδιοφάσματος μέσω μεμονωμένων
δικαιωμάτων χρήσης για περιορισμένη χρονική περίοδο, το δικαίωμα χρήσης χορηγείται για
περίοδο κατάλληλη ως προς τους στόχους που επιδιώκονται σύμφωνα με το άρθρο 163,
λαμβανομένης δεόντως υπόψη της ανάγκης να διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός, καθώς και,
ειδικότερα, η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και να προάγονται
η καινοτομία και οι αποδοτικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων με την πρόβλεψη κατάλληλης
περιόδου για την απόσβεση της επένδυσης.
2. Σε περίπτωση που χορηγούνται μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος για τα
οποία έχουν θεσπιστεί οι εναρμονισμένες προϋποθέσεις από τεχνικά μέτρα εφαρμογής
σύμφωνα με την Απόφαση 676/2002/ΕΚ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση του για
υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών («ασύρματες ευρυζωνικές
υπηρεσίες») για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει τη ρυθμιστική
προβλεψιμότητα για τους κατόχους των δικαιωμάτων για περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20)
ετών όσον αφορά τους όρους για επένδυση σε υποδομές που βασίζονται στην εν λόγω χρήση
ραδιοφάσματος, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων όπως αναφέρονται στην παρ. 1. Οι
ρυθμίσεις με βάση το παρόν άρθρο εμπίπτουν, ανάλογα με την περίπτωση, στην τυχόν
τροποποίηση των όρων που συνοδεύουν τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης σύμφωνα με το
άρθρο 126.
Για τον σκοπό αυτό, τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη και
προβλέπουν, όπου κρίνεται απαραίτητο για τη συμμόρφωση με το πρώτο εδάφιο κατάλληλη
παράτασή τους, υπό τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο.
Τα γενικά κριτήρια για την παράταση της διάρκειας των δικαιωμάτων χρήσης καθίστανται
διαθέσιμα με διαφανή τρόπο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από τη χορήγησή τους,
στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 163. Τα γενικά αυτά κριτήρια
αφορούν:
α) την ανάγκη να διασφαλιστούν η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του συγκεκριμένου
ραδιοφάσματος, τους στόχους που επιδιώκονται βάσει των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 153 ή την ανάγκη επίτευξης στόχων γενικού συμφέροντος σε σχέση με τη
διασφάλιση της ασφάλειας της ζωής, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας ή της
άμυνας, και
β) την ανάγκη διασφάλισης του υγιούς ανταγωνισμού.
Το αργότερο δύο έτη πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος ενός μεμονωμένου
δικαιώματος χρήσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί αντικειμενική και μελλοντοστραφή αξιολόγηση των
γενικών κριτηρίων που προβλέπονται για την παράταση της διάρκειας του εν λόγω
δικαιώματος χρήσης λαμβάνοντας υπόψη της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 153. Υπό την
προϋπόθεση ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν έχει λάβει μέτρα επιβολής λόγω μη συμμόρφωσης με τους
όρους των δικαιωμάτων χρήσης δυνάμει του άρθρου 138, χορηγεί την παράταση της
διάρκειας του δικαιώματος χρήσης, εκτός εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω
παράταση δεν πληροί τα γενικά κριτήρια που καθορίζονται σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄.
Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει τον κάτοχο του δικαιώματος για το
αν μπορεί να του χορηγηθεί παράταση της διάρκειας του δικαιώματος χρήσης.
Εάν η εν λόγω παράταση δεν πρόκειται να χορηγηθεί, η Ε.Ε.Τ.Τ. εφαρμόζει το άρθρο 156 για
τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης για τη συγκεκριμένη ζώνη ραδιοφάσματος.
Τυχόν μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο είναι αναλογικά,
αμερόληπτα, διαφανή και αιτιολογημένα.
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Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 131, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την ευκαιρία να
υποβάλουν παρατηρήσεις για οποιοδήποτε σχέδιο μέτρου δυνάμει του τρίτου και τέταρτου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών.
Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει την εφαρμογή των άρθρων 127 και 138.
Κατά τον καθορισμό των τελών για τα δικαιώματα χρήσης, λαμβάνεται υπόψη ο μηχανισμός
που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.
3. Όταν αυτό δικαιολογείται δεόντως, είναι δυνατή η παρέκκλιση από την παρ. 2 στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) σε περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές, όπου η πρόσβαση σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας
είναι ιδιαιτέρως προβληματική ή απούσα και η παρέκκλιση είναι αναγκαία για να
διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της παρ. 2 του άρθρου 153,
β) για συγκεκριμένα βραχυπρόθεσμα έργα,
γ) για πειραματική χρήση,
δ) για χρήσεις ραδιοφάσματος που, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 153, μπορούν
να συνυπάρξουν με ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ή
ε) για εναλλακτική χρήση του ραδιοφάσματος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρο 153.
4. Η διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων χρήσης που καθορίζεται στο παρόν άρθρο μπορεί να
προσαρμοστεί ώστε να διασφαλίζεται η ταυτόχρονη λήξη της διάρκειας των δικαιωμάτων σε
μία ή περισσότερες ζώνες.
5. Με τον Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. της παρ. 12 του άρθρου 115 δύναται να ρυθμίζεται κάθε
σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 158
Ανανέωση δικαιωμάτων χρήσης εναρμονισμένου ραδιοφάσματος
(άρθρο 50 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει εγκαίρως απόφαση σχετικά με την ανανέωση μεμονωμένων
δικαιωμάτων χρήσης εναρμονισμένου ραδιοφάσματος, πριν από τη λήξη της διάρκειας των
εν λόγω δικαιωμάτων, εκτός εάν, κατά τη στιγμή της εκχώρησης, έχει εξαιρεθεί ρητά η
δυνατότητα ανανέωσης. Για τον σκοπό αυτό, η Ε.Ε.Τ.Τ. αξιολογεί την ανάγκη για την εν λόγω
ανανέωση με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του κατόχου των δικαιωμάτων,
στην τελευταία περίπτωση όχι νωρίτερα από πέντε έτη πριν από τη λήξη της διάρκειας των
σχετικών δικαιωμάτων. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη των ρητρών ανανέωσης που ισχύουν
για τα υφιστάμενα δικαιώματα.
2. Κατά τη λήψη απόφασης σύμφωνα με την παρ. 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη μεταξύ
άλλων:
α) την εκπλήρωση των στόχων του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 153 και της παρ. 2 του
άρθρου 156, καθώς και των στόχων δημόσιας πολιτικής δυνάμει του ενωσιακού ή του
εθνικού δικαίου,
β) την εφαρμογή τεχνικού μέτρου εφαρμογής που θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 της
Απόφασης 676/2002/ΕΚ,
γ) την επανεξέταση της κατάλληλης εφαρμογής των όρων που συνοδεύουν το σχετικό
δικαίωμα,
δ) την ανάγκη προώθησης του ανταγωνισμού, ή αποφυγής τυχόν στρέβλωσής του, σύμφωνα
με το άρθρο 160,
ε) την ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας της χρήσης του ραδιοφάσματος υπό το πρίσμα
των εξελίξεων στην τεχνολογία ή την αγορά,
στ) την ανάγκη να αποφεύγονται σοβαρές διαταραχές της παρεχόμενης υπηρεσίας.
3. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει πιθανή ανανέωση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης
εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για το οποίο ο αριθμός δικαιωμάτων χρήσης είναι
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περιορισμένος σύμφωνα με την παρ. 2, διεξάγει ανοιχτή και διαφανή διαδικασία που δεν
εισάγει διακρίσεις, και μεταξύ άλλων:
α) παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους
μέσω δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 131, και
β) αναφέρει σαφώς τους λόγους για αυτήν την πιθανή ανανέωση.
Η Ε.Ε.Τ.Τ., όταν αποφασίζει εάν θα ανανεώσει τα δικαιώματα χρήσης ή θα οργανώσει νέα
διαδικασία επιλογής για να χορηγήσει τα δικαιώματα χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 163,
λαμβάνει υπόψη τυχόν στοιχεία που προκύπτουν από τη διαβούλευση σύμφωνα με το
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, σχετικά με τη ζήτηση της αγοράς από
επιχειρήσεις εκτός από εκείνες που κατέχουν δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος στη
σχετική ζώνη.
4. Η απόφαση ανανέωσης των ατομικών δικαιωμάτων χρήσης εναρμονισμένου
ραδιοφάσματος μπορεί να συνοδεύεται από αναθεώρηση των σχετικών τελών, καθώς και
από άλλους όρους και προϋποθέσεις. Κατά περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προσαρμόζει
τα τέλη για τα δικαιώματα χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 150.
5. Στο πλαίσιο της εφαρμογής των παρ. 3 και 4, τροποποιείται η προβλεπόμενη στην παρ. 3
του άρθρου 163 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή κάθε άλλη αντίστοιχη
απόφαση που έχει εκδοθεί βάσει του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Η
προαναφερόμενη τροποποίηση πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. και εν
γένει εφαρμόζεται κατ’αναλογία η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 163.
6. Με τον Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. που προβλέπεται στην παρ. 12 του άρθρου 115, δύναται να
εξειδικεύεται η διαδικασία ανανέωσης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 159
Μεταβίβαση ή χρονομίσθωση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος
(άρθρο 51 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια έχουν τη δυνατότητα
να μεταβιβάζουν ή να χρονομισθώνουν σε άλλες επιχειρήσεις μεμονωμένα δικαιώματα
χρήσης ραδιοφάσματος υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής έγκρισης από την Ε.Ε.Τ.Τ.
κατόπιν κοινής αίτησης της επιχείρησης στην οποία έχουν χορηγηθεί τα δικαιώματα χρήσης
ραδιοφάσματος και του μελλοντικού δικαιούχου. Η υποβολή αιτήματος μεταβίβασης ή
χρονομίσθωσης, καθώς και η έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ. και η συμφωνία μεταβίβασης
δημοσιοποιούνται με τρόπο που δεν θίγει την εμπιστευτικότητα τυχόν επιχειρηματικών
στοιχείων που περιλαμβάνουν.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που τα μεμονωμένα δικαιώματα
χρήσης ραδιοφάσματος της επιχείρησης χορηγήθηκαν καταρχάς δωρεάν ή εκχωρήθηκαν για
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ευρυεκπομπή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην πράξη
χορήγησης ή εκχώρησής τους.
2. Σε περίπτωση εναρμονισμένου ραδιοφάσματος, κάθε μεταβίβαση ή χρονομίσθωση θα
πρέπει να συμμορφώνεται με την εναρμονισμένη χρήση.
3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση ή χρονομίσθωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, εφόσον
διατηρούνται οι αρχικοί όροι που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης. Με την επιφύλαξη των
διατάξεων περί ανταγωνισμού, ιδίως του άρθρου 160, η Ε.Ε.Τ.Τ.:
α) υποβάλλει τις μεταβιβάσεις και τις χρονομισθώσεις στην κατά το δυνατό λιγότερο επαχθή
διαδικασία,
β) δεν αρνείται τη χρονομίσθωση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, όταν ο
εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραμείνει υπεύθυνος για την τήρηση των
αρχικών όρων που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης,
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γ) δεν αρνείται τη μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, εκτός εάν υπάρχει
τεκμηριωμένος κίνδυνος ο νέος κάτοχος να μην είναι σε θέση να τηρήσει τους αρχικούς
όρους για το δικαίωμα χρήσης.
Οποιαδήποτε διοικητική επιβάρυνση επιβάλλεται σε επιχειρήσεις σε σχέση με την
επεξεργασία αίτησης για τη μεταβίβαση ή χρονομίσθωση δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοφάσματος συμμορφώνεται με το άρθρο 124.
Οι περ. α’, β’ και γ’ δεν θίγουν την αρμοδιότητα της Ε.Ε.Τ.Τ. να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα
ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους όρους που συνοδεύουν τα δικαιώματα
χρήσης ανά πάσα στιγμή, έναντι τόσο του εκμισθωτή όσο και του μισθωτή.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. διευκολύνει τη μεταβίβαση ή χρονομίσθωση των δικαιωμάτων χρήσης του
ραδιοφάσματος, εξετάζοντας εγκαίρως κάθε αίτημα προσαρμογής των όρων που
συνοδεύουν τα δικαιώματα και μεριμνώντας ώστε τα εν λόγω δικαιώματα ή το σχετικό
ραδιοφάσμα να μπορούν, κατά το δυνατό, να διαχωρίζονται ή να επιμερίζονται.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις μεταβίβασης ή χρονομίσθωσης:
α) ο νέος δικαιούχος θα πρέπει να πληροί όσες από τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες κατ’
αρχήν χορηγήθηκαν τα εν λόγω δικαιώματα κρίνονται αναγκαίες λαμβάνοντας υπόψη
ενδεικτικά την εξέλιξη της τεχνολογίας, τον χρόνο χορήγησης των δικαιωμάτων, την
ανάπτυξη των δικτύων και το επίπεδο του ανταγωνισμού.
β) εφόσον πρόκειται για ραδιοφάσμα που υπόκειται σε διεθνείς διαδικασίες συντονισμού, ο
νέος δικαιούχος θα πρέπει να δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να παρέχει την υποστήριξή του
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών.
Εφόσον στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου απαιτείται
τροποποίηση της προβλεπόμενης στην παρ. 3 του άρθρου 163 απόφασης του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλης απόφασης που έχει
εκδοθεί βάσει του προϊσχύσαντος νομοθετικού πλαισίου, ακολουθείται κατ’αναλογία η
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 163.
Ενόψει οποιασδήποτε μεταβίβασης ή χρονομίσθωσης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος,
η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιοποιεί, με την επιφύλαξη του εμπορικού απορρήτου, στην επίσημη
ιστοσελίδα της σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν
εμπορεύσιμα μεμονωμένα δικαιώματα κατά τη δημιουργία των δικαιωμάτων και τηρεί τις
λεπτομέρειες αυτές όσο υφίστανται τα δικαιώματα.
4. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με την μεταβίβαση ή
χρονομίσθωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος.
5. Με απόφαση της, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να καθορίζει ειδικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες δεν
απαιτείται η έγκρισή της για τη μεταβίβαση ή τη χρονομίσθωση μεμονωμένων δικαιωμάτων
χρήσης ραδιοφάσματος, αλλά μόνο κοινοποίηση σε αυτήν και δημοσιοποίηση τόσο της
πρόθεσης μιας επιχείρησης να μεταβιβάσει ή να χρονομισθώσει δικαιώματα χρήσης
ραδιοφάσματος όσο και της ίδιας της μεταβίβασης.
6. Σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, δύνανται να
μεταβιβάζονται και οι σχετιζόμενες άδειες κατασκευών κεραιών, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 160
Ανταγωνισμός
(άρθρο 52 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προωθεί τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και μεριμνά ώστε να αποφεύγονται
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά
με τη χορήγηση, τροποποίηση ή ανανέωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος για δίκτυα
και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα και την Οδηγία
(ΕΕ) 2018/1972.
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2. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί, τροποποιεί ή ανανεώνει δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος,
δύναται να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όπως:
α) να περιορίζει την ποσότητα των ζωνών ραδιοφάσματος για το οποίο χορηγούνται
δικαιώματα χρήσης σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, να θέτει
όρους για τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης, όπως είναι η παροχή χονδρικής πρόσβασης,
περιαγωγής σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, σε ορισμένες ζώνες ή σε ορισμένα σύνολα
ζωνών με παρόμοια χαρακτηριστικά,
β) να δεσμεύει, εάν είναι σκόπιμο και δικαιολογημένο λαμβανομένης υπόψη ειδικής
κατάστασης στην ελληνική αγορά, ορισμένο μέρος ζώνης ραδιοφάσματος ή συνόλου ζωνών
για εκχώρηση σε νεοεισερχομένους,
γ) να αρνείται να χορηγήσει νέα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος ή να εγκρίνει νέες
χρήσεις ραδιοφάσματος σε ορισμένες ζώνες ή να θέτει όρους για τη χορήγηση νέων
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος ή για την αδειοδότηση νέων χρήσεων ραδιοφάσματος,
προκειμένου να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω οποιασδήποτε
εκχώρησης, μεταβίβασης ή συσσώρευσης δικαιωμάτων χρήσης,
δ) να εισάγει όρους που να απαγορεύουν ή να επιβάλει όρους στις μεταβιβάσεις
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, που δεν υπόκεινται σε ενωσιακό ή εθνικό έλεγχο των
συγκεντρώσεων, εφόσον αυτές οι μεταβιβάσεις ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα
σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού,
ε) να τροποποιεί ή να επιβάλλει την πώληση ή την εκμίσθωση για τα ισχύοντα δικαιώματα
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να διορθωθεί εκ των
υστέρων η στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω οποιασδήποτε μεταβίβασης ή συσσώρευσης
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος.
Η Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και τα διαθέσιμα κριτήρια
αναφοράς, βασίζει τις αποφάσεις της σε αντικειμενική και μακρόπνοη αξιολόγηση των
συνθηκών του ανταγωνισμού στην αγορά, της αναγκαιότητας ή μη των εν λόγω μέτρων για
τη διατήρηση ή την επίτευξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού και των πιθανών επιπτώσεων
των εν λόγω μέτρων στις υφιστάμενες και μελλοντικές επενδύσεις από συμμετέχοντες στην
αγορά, ιδίως για την ανάπτυξη δικτύων. Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνεται υπόψη η
προσέγγιση της ανάλυσης της αγοράς όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 175.
3. Κατά την εφαρμογή της παρ. 2, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενεργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που
προβλέπονται στα άρθρα 126, 127, 131 και 143.
Άρθρο 161
Συγχρονισμός των εκχωρήσεων
(άρθρο 53 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, κατά περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζονται με
τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., προκειμένου να συντονίζεται η
χρήση του εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών στην Ε.Ε. λαμβανομένων δεόντως υπόψη των διαφορετικών καταστάσεων των
εθνικών αγορών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τον καθορισμό μίας ή, κατά
περίπτωση, περισσότερων κοινών ημερομηνιών έως τις οποίες πρόκειται να χορηγηθεί άδεια
για τη χρήση συγκεκριμένου εναρμονισμένου ραδιοφάσματος.
2. Όταν έχουν καθοριστεί εναρμονισμένες προϋποθέσεις από τεχνικά μέτρα εφαρμογής
σύμφωνα με την Απόφαση 676/2002/ΕΚ για να καταστεί δυνατή η χρήση του ραδιοφάσματος
για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες, επιτρέπεται η χρήση του εν λόγω
ραδιοφάσματος το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο τριάντα (30 ) μήνες μετά την
έγκριση του εν λόγω μέτρου, ή το συντομότερο δυνατόν μετά την ανάκληση τυχόν απόφασης
με την οποία επιτρέπεται η εναλλακτική χρήση, κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με την παρ. 3 του
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άρθρου 153. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει υπό την επιφύλαξη της Απόφασης (ΕΕ)
2017/899 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά
με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση (L 138) και τυχόν άλλων
νομοθετικών πράξεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
3. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 δύναται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης να καθυστερήσει για συγκεκριμένη ζώνη υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) στον βαθμό που αιτιολογείται από περιορισμό της χρήσης της συγκεκριμένης ζώνης με
βάση τον στόχο γενικού συμφέροντος που αναφέρεται στην περ. α’ ή δ’ της παρ. 5 του
άρθρου 153,
β) στην περίπτωση ανεπίλυτων ζητημάτων διασυνοριακού συντονισμού που συντελούν σε
επιβλαβείς διασυνοριακές παρεμβολές με χώρες εκτός Ε.Ε., υπό τον όρο ότι έχει ζητηθεί,
όπου κρίνεται σκόπιμο, η συνδρομή της Ε.Ε. δυνάμει του της παρ. 5 του άρθρου 28 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
γ) για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας και άμυνας ή
δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
Η καθυστέρηση αυτή επανεξετάζεται τουλάχιστον μία φορά ανά διετία.
4. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 δύναται κατόπιν απόφασης του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης να καθυστερήσει για συγκεκριμένη ζώνη στον βαθμό που
απαιτείται και έως τριάντα (30) μήνες σε περίπτωση που:
α) υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα διασυνοριακού συντονισμού που συντελούν σε επιβλαβείς
διασυνοριακές παρεμβολές, υπό τον όρο ότι λαμβάνονται εγκαίρως όλα τα απαραίτητα
μέτρα σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 136,
β) είναι αναγκαίο και περίπλοκο να διασφαλιστεί η τεχνική μετάβαση υφιστάμενων χρηστών
της εν λόγω ζώνης.
5. Σε περίπτωση καθυστέρησης βάσει της παρ. 3 ή 4, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ενημερώνει εγκαίρως τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
αναφέροντας τους λόγους.
Άρθρο 162
Συγχρονισμός των εκχωρήσεων για συγκεκριμένες ζώνες 5G
(άρθρο 54 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν ασύρματες
ευρυζωνικές υπηρεσίες, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ., στο μέτρο
που είναι απαραίτητο για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του 5G, λαμβάνουν όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα για να:
α) αναδιοργανώσουν και να επιτρέψουν τη χρήση επαρκώς μεγάλων τμημάτων της ζώνης
3,4-3,8 GHz,
β) επιτρέψουν τη χρήση τουλάχιστον 1 GHz της ζώνης 24,25-27,5 GHz, υπό τον όρο ότι
υπάρχουν σαφή στοιχεία ζήτησης της αγοράς και της απουσίας σημαντικών περιορισμών για
τη μετάβαση υφιστάμενων χρηστών ή την εκκαθάριση της ζώνης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι δυνατό να παραταθεί η
προθεσμία που καθορίζεται στην παρ. 1, όπου αυτό δικαιολογείται, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 153 ή τις παρ. 2, 3 ή 4 του άρθρου 161.
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρ. 1 συνάδουν με τις εναρμονισμένες
προϋποθέσεις που έχουν καθορίσει τα τεχνικά μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 4
της Απόφασης 676/2002/ΕΚ.
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Άρθρο 163
Διαδικασία για τον περιορισμό του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοφάσματος
(άρθρο 55 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 161, στην περίπτωση που εκτιμάται ότι η χρήση
ραδιοφάσματος δεν δύναται να υπόκειται σε γενική άδεια και εφόσον εξετάζεται εάν πρέπει
να περιοριστεί ο αριθμός των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, πρέπει,
μεταξύ άλλων, να αποδίδεται η δέουσα σημασία στην ανάγκη μεγιστοποίησης των οφελών
για τους χρήστες και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης ανταγωνισμού.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τρεις τουλάχιστον εβδομάδες
πριν την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 131, με την οποία εξετάζεται
η αναγκαιότητα περιορισμού του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος και η
διαδικασία χορήγησής τους ή και η δυνατότητα συνδυασμού γενικής άδειας και υπό
περιορισμό μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης. Κατά τη δημόσια διαβούλευση
αναφέρονται οι λόγοι για το υπό εξέταση μέτρο και παρέχεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των χρηστών, καθώς και των καταναλωτών, η ευκαιρία να
διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με την ως άνω διαδικασία.
2. Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης και κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με απόφασή του δύναται να προβαίνει σε περιορισμό του
αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος ή σε συνδυασμό γενικής
άδειας και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης υπό περιορισμό. Με την ως άνω απόφαση
καθορίζεται το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται για τη χορήγησή τους.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια για τη σύνταξη και δημοσίευση σχετικού Τεύχους Προκήρυξης στο
οποίο καθορίζεται σαφώς η διαδικασία επιλογής όπως αυτή προσδιορίζεται από την
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου τυχόν
προκαταρτικού σταδίου για την πρόσβαση στη διαδικασία επιλογής και δημοσιεύονται οι
όροι που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων για τα δικαιώματα χρήσης και διενεργεί τη διαδικασία. Σε περίπτωση συνδυασμού
γενικής άδειας και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης υπό περιορισμό, η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι
αρμόδια και για τον καθορισμό κάθε σχετικής λεπτομέρειας.
Στην ανωτέρω διαδικασία του περιορισμού των δικαιωμάτων χρήσης θα πρέπει να
καθορίζονται σαφώς και να αιτιολογούνται οι στόχοι που επιδιώκονται με τη διαδικασία
ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής δυνάμει του παρόντος άρθρου και, όπου είναι
δυνατό, να καθορίζονται ποσοτικά, δίνοντας τη δέουσα βαρύτητα στην ανάγκη εκπλήρωσης
των εθνικών στόχων και των στόχων της εσωτερικής αγοράς. Οι στόχοι που μπορεί να
καθορίζονται με σκοπό να σχεδιαστεί η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής, εκτός από την
προώθηση του ανταγωνισμού, περιορίζονται σε έναν ή περισσότερους από τους
ακόλουθους:
α) την προώθηση της κάλυψης,
β) τη διασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας υπηρεσιών,
γ) την προώθηση της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος μεταξύ άλλων λαμβάνοντας
υπόψη τους όρους που συνοδεύουν τα δικαιώματα χρήσης και το ύψος των τελών,
δ) την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια το αποτέλεσμα οποιασδήποτε σχετικής
αξιολόγησης της κατάστασης του ανταγωνισμού, της τεχνικής και της οικονομικής
κατάστασης της αγοράς και να εκτίθενται οι λόγοι για την πιθανή χρήση και επιλογή των
μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 143.
3. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήματος
οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον έχει
προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, δύναται να επανεξετάζει τον περιορισμό του αριθμού των
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προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, αυξάνοντας ή μειώνοντας το σχετικό
αριθμό, καθώς και τη δυνατότητα συνδυασμού γενικής άδειας και μεμονωμένων
δικαιωμάτων χρήσης υπό περιορισμό. Αν διαπιστώνεται ότι είναι δυνατή η αύξηση του
αριθμού των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος ή ο συνδυασμός γενικής άδειας
και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τροποποιεί
ανάλογα την απόφαση του περί περιορισμού του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων
χρήσης ραδιοφάσματος, η οποία ορίζει το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που
ακολουθείται για την παροχή τους ή/και το πλαίσιο συνδυασμού γενικής άδειας και
μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης υπό περιορισμό. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια για τη
διενέργεια της διαδικασίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.
4. Εάν με τις ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιορίζεται η
παροχή των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να προβεί στην επιλογή
των δικαιούχων στους οποίους χορηγούνται τα σχετικά δικαιώματα βάσει κριτηρίων
επιλογής και διαδικασίας επιλογής, τα οποία είναι αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και
αναλογικά και σταθμίζουν δεόντως την επίτευξη των στόχων και απαιτήσεων των άρθρων
111, 112, 136 και 153.
5. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν διαδικασίες συγκριτικής ή ανταγωνιστικής επιλογής, η
μέγιστη περίοδος των έξη εβδομάδων που αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 156, για το
χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω
διαδικασίες είναι δίκαιες, εύλογες, ανοικτές και διαφανείς για όλους τους ενδιαφερόμενους,
δύναται να παραταθεί αλλά όχι περισσότερο από οκτώ μήνες, με την επιφύλαξη τυχόν
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 161.
Οι εν λόγω προθεσμίες ισχύουν με την επιφύλαξη των ισχυουσών διεθνών συμφωνιών που
αφορούν τη χρήση ραδιοφάσματος και τον συντονισμό των δορυφόρων.
6. Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη του άρθρου 159 αναφορικά με τη μεταβίβαση
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος.
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Άρθρο 164
Πρόσβαση σε ασύρματα τοπικά δίκτυα
(άρθρο 56 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Επιτρέπεται η παροχή πρόσβασης μέσω RLAN σε δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, καθώς και η χρήση του εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για την εν λόγω
παροχή, μόνο με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων όρων για τη γενική άδεια που αφορούν
τη χρήση ραδιοφάσματος όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 154.
Όταν η εν λόγω παροχή δεν αποτελεί μέρος οικονομικής δραστηριότητας ή είναι βοηθητική
για οικονομική δραστηριότητα ή δημόσια υπηρεσία η οποία δεν εξαρτάται από τη μεταφορά
σημάτων στα δίκτυα αυτά, οποιαδήποτε επιχείρηση, δημόσια αρχή ή οποιοσδήποτε τελικός
χρήστης που παρέχει την εν λόγω πρόσβαση δεν υπόκειται σε καμία γενική άδεια για την
παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 120, σε
υποχρεώσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των τελικών χρηστών σύμφωνα με το Κεφάλαιο III
Ενότητα II ούτε σε υποχρεώσεις διασύνδεσης των δικτύων τους σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 169.
2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ.
131/2003 (Α΄ 116).
3. Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύνανται να επιτρέπουν την πρόσβαση στα δίκτυά
τους για το κοινό, μέσω RLAN, τα οποία είναι δυνατό να είναι εγκατεστημένα σε χώρους
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τελικού χρήστη, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους όρους γενικής
άδειας και της συναίνεσης του τελικού χρήστη κατόπιν ενημέρωσης.
4. Σύμφωνα ιδίως με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Kανονισμού (ΕΕ) 2015/2120, οι πάροχοι
δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν περιορίζουν μονομερώς ούτε εμποδίζουν τους τελικούς
χρήστες:
α) να έχουν πρόσβαση σε RLAN της επιλογής τους, τα οποία παρέχονται από τρίτους ή
β) να επιτρέπουν αμοιβαία ή, γενικότερα, την πρόσβαση στα δίκτυα των εν λόγω παρόχων
από άλλους τελικούς χρήστες μέσω RLAN, καθώς και βάσει πρωτοβουλιών τρίτων που
συνενώνονται και καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό τα RLAN διαφορετικών τελικών χρηστών.
5. Οι τελικοί χρήστες δύνανται να επιτρέπουν την πρόσβαση, αμοιβαία ή άλλως, στα RLAN
τους από άλλους τελικούς χρήστες, καθώς και βάσει πρωτοβουλιών τρίτων που
συνενώνονται και καθιστούν τα RLAN διαφόρων τελικών χρηστών διαθέσιμα στο κοινό.
6.Τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή από άλλες αρμόδιες αρχές στην
παροχή πρόσβασης σε RLAN στο κοινό:
α) από φορείς του δημόσιου τομέα ή σε δημόσιους χώρους πλησίον των χώρων στους
οποίους στεγάζονται οι εν λόγω φορείς του δημόσιου τομέα, εφόσον η παροχή αυτή είναι
βοηθητική για τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται στους εν λόγω χώρους,
β) από πρωτοβουλίες μη κυβερνητικών οργανώσεων ή φορέων του δημόσιου τομέα που
συνενώνονται και καθιστούν αμοιβαία ή γενικότερα διαθέσιμη την πρόσβαση στα RLAN
διαφόρων τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των RLAN στα οποία
παρέχεται δημόσια πρόσβαση σύμφωνα με την περ. α’ οφείλουν να είναι αιτιολογημένοι.
Άρθρο 165
Ανάπτυξη και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας
(άρθρο 57 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Τα σημεία ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του ν.
4635/2019 (Α’ 167) και εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται προηγουμένως αδειοδότηση από
την Ε.Ε.Τ.Τ., περιβαλλοντική αδειοδότηση ή η λήψη οποιασδήποτε έγκρισης ή άδειας από τις
αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που ισχύει για κτίρια
ή χώρους αρχιτεκτονικής, ιστορικής ή φυσικής αξίας ή, κατά περίπτωση, για λόγους δημόσιας
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων και αεροπορικών εγκαταστάσεων.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με
τη διαδικασία εγκατάστασης, ελέγχου των σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας
που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, καθώς
και με τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.
3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο π.δ. 98/2017 και το
καθεστώς αδειοδότησης που εφαρμόζεται για τη χρήση του σχετικού ραδιοφάσματος.
4. Οι φορείς εκμετάλλευσης με εφαρμογή, κατά περίπτωση, των διαδικασιών που
θεσπίζονται στον ν. 4463/2017 και το άρθρο 151 του παρόντος, έχουν δικαίωμα πρόσβασης
σε οποιαδήποτε υλική υποδομή ελέγχεται από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες
αρχές και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές για να φιλοξενήσει σημεία ασύρματης
πρόσβασης μικρής εμβέλειας ή είναι απαραίτητη για τη σύνδεση τέτοιων σημείων
πρόσβασης με ένα κεντρικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού οδών, όπως
είναι οι στύλοι φωτισμού, οι πινακίδες των δρόμων, οι φωτεινοί σηματοδότες, οι
διαφημιστικές πινακίδες, οι στάσεις λεωφορείων και τραμ και οι σταθμοί του μετρό. Οι
δημόσιες αρχές ανταποκρίνονται σε όλα τα εύλογα αιτήματα χορήγησης πρόσβασης βάσει
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δίκαιων, εύλογων, διαφανών και αμερόληπτων όρων και προϋποθέσεων, τα οποία
δημοσιοποιούνται μέσω του ενιαίου σημείου ενημέρωσης του ν. 4463/2017.
5. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας, η ανάπτυξη σημείων ασύρματης
πρόσβασης μικρής εμβέλειας δεν υπόκειται σε κανένα τέλος ή επιβάρυνση πέραν των
διοικητικών επιβαρύνσεων σύμφωνα με το άρθρο 124.
Άρθρο 166
Τεχνικοί κανόνες σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία
(άρθρο 58 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Όταν εφαρμόζεται σχέδιο μέτρου που επιβάλλει απαιτήσεις, σχετικά με την ανάπτυξη
σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας όσον αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία,
διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στη σύσταση 1999/519/ΕΚ, πρέπει να
ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζονται στο π.δ. 81/2018 (Α’ 151).
ΕΝΟΤΗΤΑ II
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Άρθρο 167
Γενικό πλαίσιο για την πρόσβαση και τη διασύνδεση
(άρθρο 59 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η διαπραγμάτευση μεταξύ επιχειρήσεων για επίτευξη τεχνικών και εμπορικών συμφωνιών
πρόσβασης ή διασύνδεσης στην Ελλάδα ή στην Ελλάδα και άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με
το ενωσιακό δίκαιο, δεν υπόκειται σε περιορισμούς. Η επιχείρηση που ζητά πρόσβαση ή
διασύνδεση δεν απαιτείται να έχει άδεια λειτουργίας στην ελληνική επικράτεια όταν ζητείται
η πρόσβαση ή η διασύνδεση σε αυτήν, εφόσον δεν παρέχει υπηρεσίες και δεν
εκμεταλλεύεται δίκτυο εντός της ελληνικής επικράτειας.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 222, νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα, τα οποία απαιτούν
από τις επιχειρήσεις, όταν χορηγούν πρόσβαση ή διασύνδεση, να παρέχουν, σε διαφορετικές
επιχειρήσεις, διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις για ισοδύναμες υπηρεσίες, ή μέτρα
που επιβάλλουν υποχρεώσεις που δεν έχουν σχέση με τις όντως παρεχόμενες υπηρεσίες
πρόσβασης και διασύνδεσης, παύουν να εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των όρων που
ορίζονται στο Παράρτημα I.
Άρθρο 168
Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων
(άρθρο 60 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Οι φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαίωμα
και, όταν ζητείται από άλλες επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια σύμφωνα με το άρθρο 123,
υποχρέωση να διαπραγματεύονται μεταξύ τους τη διασύνδεση με σκοπό να παρέχουν
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό, προκειμένου να διασφαλίζουν
παροχή και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ε.Ε.. Οι φορείς
εκμετάλλευσης παρέχουν πρόσβαση και διασύνδεση σε άλλες επιχειρήσεις υπό όρους και
προϋποθέσεις συμβατές με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με
τα άρθρα 169, 170 και 176.
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2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 129, οι επιχειρήσεις που συλλέγουν πληροφορίες από άλλη
επιχείρηση πριν, κατά ή μετά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης συμφωνιών πρόσβασης ή
διασύνδεσης οφείλουν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές μόνο για τον σκοπό για τον
οποίο παρασχέθηκαν και να τηρούν πάντοτε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
μεταδόθηκαν ή αποθηκεύτηκαν. Οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν γνωστοποιούν τις ληφθείσες
πληροφορίες σε κανένα άλλο μέρος, ιδίως σε άλλες υπηρεσίες, θυγατρικές ή εταίρους, στους
οποίους θα μπορούσαν να παράσχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
3. Οι διαπραγματεύσεις δύνανται να διεξάγονται και μέσω ουδέτερων διαμεσολαβητών όταν
αυτό επιβάλουν οι συνθήκες ανταγωνισμού, κατόπιν έγκρισης της Ε.Ε.Τ.Τ. Προς τον σκοπό
αυτό, τα ενδιαφερόμενα μέρη υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. πλήρη φάκελο με τα σχετικά προς
τεκμηρίωση στοιχεία.
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ II
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
Άρθρο 169
Εξουσίες και καθήκοντα της Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλων αρμόδιων αρχών όσον αφορά την
πρόσβαση και τη διασύνδεση
(άρθρο 61 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ,ενεργώντας με γνώμονα την επίτευξη των στόχων του άρθρου 111, ενθαρρύνει
και, κατά περίπτωση, εξασφαλίζει, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, την κατάλληλη πρόσβαση
και διασύνδεση, καθώς και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, ασκώντας τις
αρμοδιότητές της κατά τρόπο που εξασφαλίζει την οικονομική απόδοση, τον βιώσιμο
ανταγωνισμό, την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, την αποδοτική επένδυση
και καινοτομία, και παρέχει το μέγιστο όφελος στους τελικούς χρήστες.
Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται Κανονισμός, με τον οποίο ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε σχετική
λεπτομέρεια, για την απόκτηση πρόσβασης και διασύνδεσης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι φορείς εκμετάλλευσης με περιορισμένη γεωγραφική
εμβέλεια μπορούν να επωφελούνται από τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις.
2. Ειδικότερα, και με την επιφύλαξη των μέτρων που μπορούν να ληφθούν για τις
επιχειρήσεις που έχουν οριστεί ως κατέχουσες σημαντική ισχύ στην αγορά, σύμφωνα με το
άρθρο 176, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλει:
α) στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα διατερματικής
συνδεσιμότητας, υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε γενική άδεια και
ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένης, σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις, της υποχρέωσης να διασυνδέουν τα δίκτυά τους όταν αυτό
δεν συμβαίνει ήδη,
β) σε δικαιολογημένες περιπτώσεις και στον βαθμό που είναι απαραίτητο, υποχρεώσεις σε
επιχειρήσεις που υπόκεινται σε γενική άδεια και ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς
χρήστες να καθιστούν τις υπηρεσίες τους διαλειτουργικές,
γ) σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν η διατερματική συνδεσιμότητα μεταξύ των τελικών
χρηστών κινδυνεύει λόγω έλλειψης διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών
διαπροσωπικών επικοινωνιών, και στον βαθμό που είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται η
διατερματική συνδεσιμότητα μεταξύ των τελικών χρηστών, υποχρεώσεις σε σχετικούς
παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, που
επιτυγχάνουν σημαντικό επίπεδο κάλυψης και χρήσης από τους χρήστες, προκειμένου να
καταστούν οι υπηρεσίες τους διαλειτουργικές,
δ) στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των
τελικών χρηστών σε υπηρεσίες ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και συναφείς
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συμπληρωματικές υπηρεσίες που προσδιορίζει το κράτος μέλος, υποχρεώσεις σε φορείς
εκμετάλλευσης να παρέχουν πρόσβαση στις λοιπές ευκολίες οι οποίες αναφέρονται στο
Παράρτημα ΙI, Μέρος ΙΙ, υπό δίκαιες, εύλογες και αμερόληπτες προϋποθέσεις.
Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην περ. γ’ επιβάλλονται μόνο:
αα) στον βαθμό που απαιτείται για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών
διαπροσωπικών επικοινωνιών και είναι δυνατό να περιλαμβάνουν αναλογικές υποχρεώσεις
για τους παρόχους των υπηρεσιών αυτών όσον αφορά τη δημοσίευση και την έγκριση της
χρήσης, της τροποποίησης και της αναδιανομής σχετικών πληροφοριών από τις αρχές και
άλλους παρόχους, ή της χρήσης και της εφαρμογής προτύπων ή προδιαγραφών που
απαριθμούνται στην παρ. 1 του άρθρου 147ή οποιωνδήποτε άλλων συναφών ευρωπαϊκών
ή διεθνών προτύπων,
ββ) όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τον BEREC και λαμβάνοντας
ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη του, έχει διαπιστώσει σημαντική απειλή για τη διατερματική
συνδεσιμότητα μεταξύ των τελικών χρηστών σε ολόκληρη την Ε.Ε. ή τουλάχιστον σε τρία
κράτη μέλη και έχει θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν τη φύση και το πεδίο
εφαρμογής τυχόν υποχρεώσεων που είναι δυνατό να επιβληθούν.
3. Ειδικότερα, και με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει
υποχρεώσεις κατόπιν εύλογου αιτήματος για χορήγηση πρόσβασης σε σύρματα και καλώδια
και σε συναφείς ευκολίες στο εσωτερικό κτιρίων ή μέχρι το πρώτο σημείο συγκέντρωσης ή
διανομής, όπως καθορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., όταν αυτό το σημείο βρίσκεται εκτός του
κτιρίου. Όταν αυτό δικαιολογείται επειδή η αναπαραγωγή των εν λόγω στοιχείων δικτύου θα
ήταν οικονομικώς μη αποδοτική ή πρακτικώς ανέφικτη, οι υποχρεώσεις αυτές μπορούν να
επιβάλονται σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή στους ιδιοκτήτες των εν
λόγω συρμάτων και καλωδίων, σε περίπτωση που οι εν λόγω ιδιοκτήτες δεν είναι πάροχοι
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι επιβαλλόμενοι όροι πρόσβασης είναι δυνατό να
περιλαμβάνουν ειδικούς κανόνες για την πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία δικτύου και σε
συναφείς ευκολίες και υπηρεσίες, για τη διαφάνεια και τη μη διακριτική μεταχείριση και για
την κατανομή του κόστους πρόσβασης, που προσαρμόζονται, κατά περίπτωση, προκειμένου
να ληφθούν υπόψη παράγοντες επικινδυνότητας.
Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. καταλήγει στο συμπέρασμα, έχοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τυχόν σχετική ανάλυση της αγοράς, ότι οι υποχρεώσεις
που επιβάλλονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση
υψηλών και μη παροδικών οικονομικών ή υλικών φραγμών στην αναπαραγωγή στους
οποίους βασίζεται υφιστάμενη ή αναδυόμενη κατάσταση αγοράς που περιορίζει σημαντικά
τα ανταγωνιστικά αποτελέσματα για τους τελικούς χρήστες, μπορεί να επεκτείνει την
επιβολή αυτών των υποχρεώσεων πρόσβασης, υπό δίκαιους και εύλογους όρους και
προϋποθέσεις, πέρα από το πρώτο σημείο συγκέντρωσης ή διανομής, σε σημείο που
καθορίζει ως το πλησιέστερο προς τους τελικούς χρήστες που μπορεί να φιλοξενεί επαρκή
αριθμό συνδέσεων τελικών χρηστών, ώστε να είναι εμπορικά βιώσιμο για τους αιτούντες
αποδοτική πρόσβαση. Για τον καθορισμό της κλίμακας της επέκτασης πέρα από το πρώτο
σημείο συγκέντρωσης ή διανομής, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις σχετικές
κατευθυντήριες γραμμές του BEREC. Εάν δικαιολογείται για τεχνικούς ή οικονομικούς
λόγους, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλει υποχρεώσεις ενεργής ή εικονικής πρόσβασης.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιβάλλει υποχρεώσεις σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο σε παρόχους δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών όταν κρίνει ότι:
α) ο πάροχος διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στην παρ. 1 του άρθρου 188
και καθιστά διαθέσιμο ένα βιώσιμο και παρεμφερές εναλλακτικό μέσο για την επικοινωνία
με τελικούς χρήστες παρέχοντας πρόσβαση σε δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας σε
οποιαδήποτε επιχείρηση, υπό δίκαιους, αμερόληπτους και εύλογους όρους και
προϋποθέσεις. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επεκτείνει την εν λόγω εξαίρεση σε άλλους παρόχους
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που προσφέρουν, υπό δίκαιους, αμερόληπτους και εύλογους όρους και προϋποθέσεις,
πρόσβαση σε δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας, ή
β) η επιβολή υποχρεώσεων θα έθετε σε κίνδυνο την οικονομική ή χρηματοοικονομική
βιωσιμότητα της ανάπτυξης νέου δικτύου, ιδίως από μικρά τοπικά σχέδια.
Κατά παρέκκλιση από την περ. α’, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλει υποχρεώσεις σε παρόχους
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που πληρούν τα κριτήρια της εν λόγω περιπτώσεως,
όταν το σχετικό δίκτυο χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους.
4. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει στις επιχειρήσεις που παρέχουν ή
διαθέτουν άδεια να παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποχρεώσεις σχετικά με
τον μερισμό παθητικών υποδομών ή υποχρεώσεις για τη σύναψη συμφωνιών τοπικής
πρόσβασης σε περιαγωγή, και στις δύο περιπτώσεις εάν αυτό είναι άμεσα αναγκαίο για την
τοπική παροχή υπηρεσιών που στηρίζονται στη χρήση ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το
ενωσιακό δίκαιο και υπό την προϋπόθεση ότι κανένα βιώσιμο και παρεμφερές εναλλακτικό
μέσο πρόσβασης για τους τελικούς χρήστες δεν καθίσταται διαθέσιμο σε καμία επιχείρηση
βάσει δίκαιων και εύλογων όρων και προϋποθέσεων. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλει τις εν
λόγω υποχρεώσεις μόνο όταν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται με σαφήνεια κατά τη
χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος και όταν δικαιολογείται από το γεγονός
ότι, στην περιοχή που υπόκειται στις εν λόγω υποχρεώσεις, η καθοδηγούμενη από την αγορά
ανάπτυξη υποδομών για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών που στηρίζονται στη χρήση
ραδιοφάσματος υπόκειται σε ανυπέρβλητα οικονομικά ή υλικά εμπόδια και επομένως η
πρόσβαση των τελικών χρηστών σε δίκτυα ή υπηρεσίες είναι ιδιαιτέρως ελλιπής ή απούσα.
Στις περιπτώσεις στις οποίες μόνο η πρόσβαση και ο μερισμός παθητικών υποδομών δεν
επαρκούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλει υποχρεώσεις
όσον αφορά τον μερισμό ενεργών υποδομών.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη:
α) την ανάγκη να μεγιστοποιηθεί η συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ε.Ε., κατά μήκος βασικών
διαδρομών μεταφορών και σε ιδιαίτερες εδαφικές περιοχές, και τη δυνατότητα να αυξηθεί
σημαντικά η επιλογή και να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες,
β) την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος,
γ) τη δυνατότητα τεχνικής εφαρμογής του μερισμού και τους συναφείς όρους,
δ) την κατάσταση του ανταγωνισμού με βάση τις υποδομές, καθώς και του ανταγωνισμού με
βάση τις υπηρεσίες,
ε) την τεχνολογική καινοτομία,
στ) την επιτακτική ανάγκη για στήριξη των κινήτρων του φορέα υποδοχής για ανάπτυξη των
υποδομών εξαρχής.
Στην περίπτωση επίλυσης διαφορών, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, μεταξύ άλλων, να επιβάλει στον
δικαιούχο της υποχρέωσης μερισμού ή πρόσβασης την υποχρέωση μερισμού του
ραδιοφάσματος με τον φορέα υποδοχής υποδομών στη σχετική περιοχή.
5. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 4 είναι
αντικειμενικές, διαφανείς, αναλογικές και αμερόληπτες, και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις
διαδικασίες των άρθρων 131, 140 και 141. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον έχει επιβάλει τέτοιου είδους
υποχρεώσεις και προϋποθέσεις, αξιολογεί τα αποτελέσματα αυτών εντός πέντε (5) ετών από
τη θέσπιση του προηγούμενου μέτρου που θεσπίστηκε σε σχέση με τις ίδιες επιχειρήσεις και
αξιολογεί το κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να τις ανακαλέσει ή να τις τροποποιήσει
λαμβανομένων υπόψη των εξελισσόμενων συνθηκών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί τα αποτελέσματα
της αξιολόγησής τους σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 131, 140 και
141.
6. Για τον σκοπό των παρ. 1 και 2, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξουσιοδοτείται να παρεμβαίνει αυτοβούλως
εφόσον δικαιολογείται, προκειμένου να διασφαλίσει τους στόχους πολιτικής του άρθρου 3,
σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα και ιδίως, με τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα
131 και 140.
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7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC που
προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 61 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 κατά τον καθορισμό
της τοποθεσίας των σημείων τερματισμού δικτύου.
Άρθρο 170
Συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες
(άρθρο 62 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα II, Μέρος I εφαρμόζονται όσον αφορά
την υπό όρους πρόσβαση σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες που μεταδίδονται σε
θεατές και ακροατές στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. εποπτεύει και ελέγχει εάν οι όροι πρόσβασης συνάδουν με τις αρχές του ως άνω
Παραρτήματος II.
2. Όταν, ως επακόλουθο ανάλυσης της αγοράς που διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 175, η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν κατέχουν
σημαντική ισχύ στη συγκεκριμένη αγορά, δύναται να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τους
όρους όσον αφορά τις εν λόγω επιχειρήσεις εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες των
άρθρων 131 και 140, μόνο εφόσον:
α) η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών στις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και στα
κανάλια και τις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης που καθορίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 222 δεν επηρεάζεται δυσμενώς από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση και
β) οι προοπτικές αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις ακόλουθες αγορές δεν θα
επηρεάζονταν δυσμενώς από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση:
βα) λιανικών υπηρεσιών ψηφιακών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, και
ββ) συστημάτων υπό όρους πρόσβασης και άλλων συναφών ευκολιών.
Στα μέρη που επηρεάζονται από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση όρων, παρέχεται
κατάλληλη χρονική περίοδος προειδοποίησης.
3. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν περιορίζουν τη
δυνατότητα της Ε.Ε.Τ.Τ. να επιβάλει υποχρεώσεις σε σχέση με τον τρόπο παρουσίασης των
ηλεκτρονικών οδηγών προγραμμάτων (ΗΟΠ) και παρόμοιων ευκολιών απαρίθμησης και
πλοήγησης.
4. Παρά την παρ. 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επανεξετάζει τους τεθέντες όρους, διεξάγοντας
ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 175 για να αποφασίσει εάν θα
διατηρηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα ανακληθούν οι ισχύοντες όροι.
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Άρθρο 171
Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά
(άρθρο 63 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Στις περιπτώσεις που η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται από τον παρόντα Κώδικα να διαπιστώσει κατά
πόσον οι επιχειρήσεις κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 175, εφαρμόζει την παρ. 2.
2. Μια επιχείρηση θεωρείται ότι κατέχει σημαντική ισχύ στην αγορά εφόσον, είτε
μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, κατέχει θέση ισοδύναμη με
δεσπόζουσα θέση, δηλαδή θέση οικονομικής ισχύος που της επιτρέπει να συμπεριφέρεται,
σε σημαντικό βαθμό, ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και, τελικά, τους
καταναλωτές.
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Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Τ., όταν εκτιμά κατά πόσον δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις κατέχουν
κοινή δεσπόζουσα θέση σε μια αγορά, ενεργεί σύμφωνα με τους εθνικούς και ενωσιακούς
κανόνες, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την
ανάλυση της αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά, τις οποίες
δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 64 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
Η διαδικασία ανάλυσης της αγοράς περιλαμβάνει τον ορισμό των σχετικών αγορών, τη
διενέργεια ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού, τον ορισμό επιχειρήσεων με
σημαντική ισχύ και τον προσδιορισμό των κατά περίπτωση κατάλληλων και αναλογικών
ειδικών κανονιστικών υποχρεώσεων. Κατά τη διαδικασία ανάλυσης των σχετικών αγορών,
καθώς και κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τον
παρόντα Κώδικα, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
3. Εάν μια επιχείρηση κατέχει σημαντική ισχύ σε μια συγκεκριμένη αγορά (πρώτη αγορά),
είναι δυνατόν να οριστεί επίσης ως κατέχουσα σημαντική ισχύ και σε μια στενά συνδεδεμένη
με αυτήν αγορά (δεύτερη αγορά), εάν οι δεσμοί μεταξύ των δύο αγορών επιτρέπουν στην
επιχείρηση να αξιοποιήσει στο πλαίσιο της στενά συνδεδεμένης με αυτήν αγοράς την ισχύ
που κατέχει στη συγκεκριμένη αγορά, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την ισχύ της στην
αγορά. Κατά συνέπεια, διορθωτικά μέτρα που έχουν ως στόχο να αποτρέψουν αυτήν την
αξιοποίηση της ισχύος μπορούν να εφαρμοστούν στη στενά συνδεδεμένη με αυτή αγορά
δυνάμει των άρθρων 177, 178, 179 και 182.
Άρθρο 172
Διαδικασία ταυτοποίησης και ορισμού αγορών
(άρθρο 64 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Συστάσεις και
Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάλυση της αγοράς και την
εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά (Σ.Ι.Α.) βάσει του ενωσιακού κανονιστικού
πλαισίου για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ορίζει τις σχετικές αγορές
ανάλογα με τις εθνικές περιστάσεις, ιδίως τις σχετικές γεωγραφικές αγορές εντός της
Ελληνικής Επικράτειας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το βαθμό του ανταγωνισμού
υποδομών στις εν λόγω περιοχές, σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου περί ανταγωνισμού. Η
Ε.Ε.Τ.Τ., κατά περίπτωση, λαμβάνει επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της γεωγραφικής
έρευνας που διεξάγεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 130. Ακολουθεί τις διαδικασίες
των άρθρων 131 και 140 προτού να ορίσει τις αγορές που διαφέρουν από εκείνες που
ταυτοποιούνται στη σύσταση.
Οι αγορές που ορίζονται για τον σκοπό επιβολής υποχρεώσεων βάσει του παρόντος Κώδικα
δεν περιορίζουν τον ορισμό σχετικών αγορών βάσει του δικαίου του ανταγωνισμού.
Άρθρο 173
Διαδικασία ταυτοποίησης διακρατικών αγορών
(άρθρο 65 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει την ανάγκη διενέργειας ανάλυσης δυνητικής διακρατικής
αγοράς, υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα μαζί με υποστηρικτικά στοιχεία στον BEREC,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
2. Στην περίπτωση των διακρατικών αγορών που ταυτοποιούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 65 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, η Ε.Ε.Τ.Τ. πραγματοποιεί από κοινού με τις λοιπές
ενδιαφερόμενες εθνικές ρυθμιστικές αρχές των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. ανάλυση
αγοράς λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής περί Σ.Ι.Α. και αποφασίζει, έπειτα από συνεννόηση, για την τυχόν επιβολή,
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διατήρηση, τροποποίηση ή άρση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στην
παρ. 4 του άρθρου 175 του παρόντος Κώδικα. Η Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποιεί από κοινού με τις λοιπές
ενδιαφερόμενες εθνικές ρυθμιστικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχέδια μέτρων τους
σχετικά με την ανάλυση της αγοράς και τυχόν ρυθμιστικές υποχρεώσεις δυνάμει των άρθρων
140 και 141.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί επίσης να γνωστοποιεί από κοινού με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εθνικές
ρυθμιστικές αρχές τα σχέδια μέτρων τους σχετικά με την ανάλυση της αγοράς και τυχόν
ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε περίπτωση απουσίας διακρατικών αγορών, όταν θεωρούν ότι
οι συνθήκες της αγοράς στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες τους είναι επαρκώς ομοιογενείς.
Άρθρο 174
Διαδικασία ταυτοποίησης διακρατικής ζήτησης
(άρθρο 66 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει σοβαρό πρόβλημα ζήτησης που πρέπει να αντιμετωπιστεί,
υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα για τη διενέργεια σχετικής ανάλυσης διακρατικής ζήτησης
μαζί με υποστηρικτικά στοιχεία στον BEREC, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
66 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
2. Εάν ο BEREC καταλήξει ότι υφίσταται διακρατική ζήτηση από τελικούς χρήστες που είναι
σημαντική και δεν καλύπτεται επαρκώς από την προσφορά που παρέχεται σε εμπορική ή
ρυθμιζόμενη βάση, η Ε.Ε.Τ.Τ. φροντίζει να καλύπτει την προσδιορισθείσα διακρατική ζήτηση,
μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, όταν επιβάλλει διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο
176. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC κατά την
εκτέλεση των ρυθμιστικών καθηκόντων της εντός της δικαιοδοσίας της.
Άρθρο 175
Διαδικασία ανάλυσης της αγοράς
(άρθρο 67 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώνει κατά πόσο η επιβολή των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που
καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα δικαιολογείται από σχετική αγορά που ορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 172. Κατά περίπτωση είναι δυνατό κατόπιν αιτήματος της Ε.Ε.Τ.Τ. να
διεξάγεται ανάλυση σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Κατά τη διενέργεια της
εν λόγω ανάλυσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ΣΙΑ και τηρεί τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 131
και 140.
Η επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα είναι δυνατό
να δικαιολογείται από μία αγορά, εφόσον πληρούνται όλα τα ακόλουθα κριτήρια:
α) υφίστανται υψηλοί και μη παροδικοί διαρθρωτικοί, νομικοί ή ρυθμιστικοί φραγμοί
εισόδου,
β) υφίσταται διάρθρωση της αγοράς που δεν τείνει προς τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό
εντός του σχετικού χρονικού ορίζοντα, αν ληφθεί υπόψη η κατάσταση του ανταγωνισμού στη
βάση υποδομών και των λοιπών πηγών ανταγωνισμού, που αποτελούν το αίτιο των φραγμών
εισόδου,
γ) το δίκαιο περί ανταγωνισμού και μόνο δεν επαρκεί για την κατάλληλη αντιμετώπιση της
ανεπάρκειας ή των ανεπαρκειών που έχουν εντοπιστεί στην αγορά.
Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί ανάλυση αγοράς που περιλαμβάνεται στη σύσταση, θεωρεί ότι
πληρούνται τα κριτήρια των περ. α’, β΄ και γ΄ του δεύτερου εδαφίου, εκτός αν η Ε.Ε.Τ.Τ.
διαπιστώνει ότι ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται υπό τις
συγκεκριμένες εθνικές περιστάσεις.
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2. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ διενεργεί την ανάλυση που απαιτείται βάσει της παρ. 1, εξετάζει τις εξελίξεις
με μακρόπνοη προοπτική, ελλείψει ρύθμισης που επιβάλλεται με βάση το παρόν άρθρο στην
εν λόγω σχετική αγορά, και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
α) εξελίξεις της αγοράς που επηρεάζουν την πιθανότητα της σχετικής αγοράς να τείνει προς
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό,
β) όλους τους σχετικούς ανταγωνιστικούς περιορισμούς, σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής,
ανεξαρτήτως του αν οι πηγές αυτών των περιορισμών θεωρείται ότι είναι δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλα είδη υπηρεσιών
ή εφαρμογών που είναι συγκρίσιμα από τη σκοπιά του τελικού χρήστη, και ανεξαρτήτως του
αν αυτοί οι περιορισμοί αποτελούν μέρος της σχετικής αγοράς,
γ) άλλα είδη ρυθμίσεων ή μέτρων που επιβάλλονται και επηρεάζουν τη σχετική αγορά ή τη
σχετική λιανική αγορά ή αγορές καθ’ όλη τη σχετική περίοδο, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά, υποχρεώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 152, 168 και 169,
δ) τις ρυθμίσεις που επιβάλλονται σε άλλες σχετικές αγορές βάσει του παρόντος άρθρου.
3. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. συμπεραίνει ότι η επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τη
διαδικασία των παρ. 1 και 2 δεν δικαιολογείται από σχετική αγορά, ή όταν δεν πληρούνται
οι όροι της παρ. 4, δεν επιβάλλει ούτε διατηρεί καμία ειδική ρυθμιστική υποχρέωση
σύμφωνα με το άρθρο 176. Σε περιπτώσεις όπου ήδη υφίστανται ειδικές τομεακές
ρυθμιστικές υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 176, η Ε.Ε.Τ.Τ. αίρει
τις υποχρεώσεις αυτές που έχουν επιβληθεί σε επιχειρήσεις στη σχετική αγορά.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι παρέχεται στα μέρη που επηρεάζονται από αυτήν την άρση
υποχρεώσεων κατάλληλη χρονική περίοδος προειδοποίησης, η οποία καθορίζεται με βάση
την εξισορρόπηση της ανάγκης να διασφαλίζονται η βιώσιμη μετάβαση για τους δικαιούχους
των εν λόγω υποχρεώσεων και τους τελικούς χρήστες, οι επιλογές των τελικών χρηστών και
ότι η ρύθμιση δεν συνεχίζεται για περισσότερο απ’ όσο είναι αναγκαίο. Κατά τον καθορισμό
αυτής της χρονικής περιόδου προειδοποίησης, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να καθορίζει ειδικούς
όρους και χρονικές περιόδους προειδοποίησης όσον αφορά υφιστάμενες συμφωνίες
πρόσβασης.
4. Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι, σε συγκεκριμένη αγορά δικαιολογείται η επιβολή
ρυθμιστικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, εντοπίζει τυχόν επιχειρήσεις οι
οποίες μεμονωμένα ή από κοινού με άλλες κατέχουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω σχετική
αγορά σύμφωνα με το άρθρο 171. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει στις εν λόγω επιχειρήσεις τις
ενδεδειγμένες ειδικές ρυθμιστικές υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 176 ή διατηρεί ή
τροποποιεί τις εν λόγω υποχρεώσεις, εφόσον αυτές υφίστανται ήδη αν θεωρεί ότι τα
αποτελέσματα για τους τελικούς χρήστες δεν θα ήταν όντως ανταγωνιστικά ελλείψει των
υποχρεώσεων αυτών.
5. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 υπόκεινται στις διαδικασίες των
άρθρων 131 και 140. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί ανάλυση της σχετικής αγοράς και κοινοποιεί το
αντίστοιχο σχέδιο μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 140:
α) εντός πέντε (5) ετών από τη θέσπιση προηγούμενου μέτρου, στην περίπτωση που η
Ε.Ε.Τ.Τ. έχει ορίσει τη σχετική αγορά και έχει καθορίσει τις επιχειρήσεις που κατέχουν
σημαντική ισχύ στην αγορά· η εν λόγω πενταετής περίοδος μπορεί, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, να παραταθεί μέχρι ένα έτος, όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αιτιολογημένη προτεινόμενη παράταση το αργότερο τέσσερις μήνες πριν από τη
λήξη της πενταετούς περιόδου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει διατυπώσει αντιρρήσεις
εντός μηνός από την κοινοποιούμενη παράταση,
β) εντός τριών (3) ετών από την έγκριση αναθεωρημένης σύστασης για σχετικές αγορές, όσον
αφορά τις αγορές που δεν έχουν προηγουμένως κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
6. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. θεωρεί ότι δεν δύναται να ολοκληρώσει ή δεν έχει ολοκληρώσει την
ανάλυσή της για σχετική αγορά που προσδιορίζεται στη σύσταση εντός της προθεσμίας που
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ορίζει η παρ. 5, μπορεί να αιτηθεί την συνδρομή του BEREC για τη συμπλήρωση της ανάλυσης
της συγκεκριμένης αγοράς και των ειδικών υποχρεώσεων που θα επιβληθούν. Με τη
συνδρομή αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί, εντός έξι (6) μηνών από την προθεσμία που ορίζεται
στην παρ. 5, το σχέδιο μέτρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 140.
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ
Άρθρο 176
Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων
(άρθρο 68 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει εξουσία επιβολής των υποχρεώσεων που καθορίζονται στα άρθρα 177 έως
182 και στα άρθρα 184 έως 189.
2. Εφόσον, έπειτα από ανάλυση της αγοράς η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο
175, μία επιχείρηση ορίζεται ως κατέχουσα σημαντική ισχύ στη συγκεκριμένη αγορά, η
Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις οι οποίες
αναφέρονται στα άρθρα 177 έως 182 και στα άρθρα 184 και 188. Σύμφωνα με την αρχή της
αναλογικότητας, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλέγει τον λιγότερο παρεμβατικό τρόπο αντιμετώπισης των
προβλημάτων που προσδιορίζονται στην ανάλυση αγοράς.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει τις υποχρεώσεις των άρθρων 177 έως 182 και των άρθρων 184 και 188
μόνο σε φορείς εκμετάλλευσης που έχουν οριστεί ως κατέχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά
σύμφωνα με την παρ. 2, με την επιφύλαξη:
α) των άρθρων 169 και 170,
β) των άρθρων 44 και 17, της υποπερ. 7 της περ. Δ του Παραρτήματος I, όπως εφαρμόζεται
βάσει του άρθρου 13 παρ. 1, καθώς και των άρθρων 205 και 214 του παρόντος Κώδικα και
των συναφών διατάξεων του ν. 3471/2006, οι οποίες περιέχουν υποχρεώσεις για
επιχειρήσεις εκτός από εκείνες οι οποίες έχουν οριστεί ως κατέχουσες σημαντική ισχύ στην
αγορά, ή
γ) της ανάγκης συμμόρφωσης με διεθνείς υποχρεώσεις.
Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. προτίθεται να επιβάλει στις επιχειρήσεις που
έχουν οριστεί ως κατέχουσες σημαντική ισχύ στην αγορά υποχρεώσεις σχετικά με την
πρόσβαση ή τη διασύνδεση άλλες από τις οριζόμενες στα άρθρα 177 έως 182 και στα άρθρα
184 και 188, υποβάλλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτελεστική πράξη της οποίας
εξουσιοδοτεί ή αποτρέπει την Ε.Ε.Τ.Τ. από το να λάβει τέτοιου είδους μέτρα.
4. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο:
α) έχουν ως βάση τη φύση του προβλήματος που εντοπίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. στην ανάλυση
της αγοράς, κατά περίπτωση λαμβανομένης υπόψη της ταυτοποίησης διακρατικής ζήτησης
δυνάμει του άρθρου 174,
β) είναι αναλογικές, λαμβανομένων υπόψη, ει δυνατόν, του κόστους και των οφελών,
γ) είναι δικαιολογημένες, υπό το πρίσμα των στόχων που ορίζει το άρθρο 111 και
δ) επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 131 και 140.
5. Αναφορικά με την ανάγκη συμμόρφωσης προς τις διεθνείς δεσμεύσεις όπως αναφέρονται
στην παρ. 3, η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσεις για την επιβολή,
τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
140.
6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει τον αντίκτυπο των νέων εξελίξεων στην αγορά, για παράδειγμα σχετικά
με εμπορικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών συνεπένδυσης, που
επηρεάζουν την ανταγωνιστική δυναμική.
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Εάν αυτές οι εξελίξεις δεν είναι επαρκώς σημαντικές για να απαιτηθεί νέα ανάλυση της
αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 175, η Ε.Ε.Τ.Τ. αξιολογεί χωρίς καθυστέρηση κατά πόσον είναι
αναγκαίες η επανεξέταση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που έχουν
οριστεί ως κατέχουσες σημαντική ισχύ στην αγορά και η τροποποίηση τυχόν προηγούμενης
απόφασης, μεταξύ άλλων με την άρση υποχρεώσεων ή την επιβολή νέων, προκειμένου να
διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις της
παρ. 4. Οι τροποποιήσεις αυτές επιβάλλονται μόνο κατόπιν διαβουλεύσεων σύμφωνα με τα
άρθρα 131 και 140.
Άρθρο 177
Υποχρέωση διαφάνειας
(άρθρο 69 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 176, να επιβάλλει υποχρεώσεις διαφάνειας όσον
αφορά τη διασύνδεση ή την πρόσβαση, βάσει των οποίων απαιτείται από τις επιχειρήσεις να
δημοσιοποιούν συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως πληροφορίες λογιστικής φύσεως, τιμές,
τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου και τις αναμενόμενες εξελίξεις τους, καθώς
και όρους και προϋποθέσεις παροχής και χρήσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν όρων
μεταβολής της πρόσβασης ή της χρήσης υπηρεσιών και εφαρμογών, ιδίως όσον αφορά τη
μετάβαση από τις παραδοσιακές υποδομές, εφόσον επιτρέπονται οι εν λόγω όροι από το
νόμο σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.
2. Ιδίως, στην περίπτωση που μία επιχείρηση έχει υποχρεώσεις αμεροληψίας, η Ε.Ε.Τ.Τ.
μπορεί να απαιτεί από την εν λόγω επιχείρηση να δημοσιεύει προσφορά αναφοράς, που θα
είναι επαρκώς αδεσμοποίητη προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις δεν
υποχρεούνται να πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για τη ζητούμενη
υπηρεσία. Η εν λόγω προσφορά περιέχει περιγραφή των σχετικών προσφορών,
διαχωρισμένων ανά στοιχείο ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, και τους συναφείς όρους
και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τιμών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, μεταξύ άλλων, να
επιβάλλει αλλαγές στις προσφορές αναφοράς για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων οι
οποίες επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος Κώδικα.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να καθορίζει αναλυτικά τις πληροφορίες που πρέπει να διατίθενται, τις
απαιτούμενες λεπτομέρειες και τον τρόπο δημοσίευσής τους.
4. Παρά τις διατάξεις της παρ. 3, όταν μία επιχείρηση έχει, δυνάμει του άρθρου 180 ή 181,
υποχρεώσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε υποδομή δικτύου χονδρικής, η Ε.Ε.Τ.Τ.
εξασφαλίζει τη δημοσίευση προσφοράς αναφοράς λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις
κατευθυντήριες γραμμές του BEREC σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια για προσφορά
αναφοράς, διασφαλίζει ότι καθορίζονται, εφόσον είναι σκόπιμο, βασικοί δείκτες επιδόσεων,
καθώς και τα αντίστοιχα επίπεδα υπηρεσιών, και παρακολουθεί στενά και διασφαλίζει τη
σχετική συμμόρφωση. Επιπλέον, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, εφόσον απαιτείται, να προκαθορίζει τις
συναφείς οικονομικές κυρώσεις, σύμφωνα με το ενωσιακό και το ελληνικό δίκαιο.
Άρθρο 178
Υποχρέωση αμεροληψίας
(άρθρο 70 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176, να επιβάλλει υποχρεώσεις
αμεροληψίας όσον αφορά τη διασύνδεση ή την πρόσβαση.
2. Οι υποχρεώσεις αμεροληψίας διασφαλίζουν, ιδίως, ότι η επιχείρηση εφαρμόζει
ισοδύναμους όρους, σε ισοδύναμες περιστάσεις, σε άλλους παρόχους ισοδύναμων
υπηρεσιών, και παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους και
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της ίδιας ποιότητας με τις παρεχόμενες για τις δικές της υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των
θυγατρικών ή των εταίρων της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει στην εν λόγω επιχείρηση
υποχρεώσεις για προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών πρόσβασης σε όλες τις επιχειρήσεις,
καθώς και στην ίδια, με τα ίδια χρονοδιαγράμματα, τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα επίπεδα τιμών και υπηρεσιών, και μέσω
των ίδιων συστημάτων και διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισοδυναμία
πρόσβασης.
Άρθρο 179
Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού
(άρθρο 71 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 176, υποχρεώσεις λογιστικού
διαχωρισμού όσον αφορά καθορισμένες δραστηριότητες που αφορούν τη διασύνδεση ή την
πρόσβαση.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί ιδίως να απαιτεί από μια καθετοποιημένη επιχείρηση να καθιστά διαφανείς
τις τιμές χονδρικής πώλησης και τις εσωτερικές της τιμές μεταβίβασης προκειμένου, μεταξύ
άλλων, να διασφαλίζεται η συμμόρφωση όπου υπάρχει υποχρέωση αμεροληψίας σύμφωνα
με το άρθρο 178 ή, όπου είναι απαραίτητο, να αποτρέπεται ενδεχόμενη άδικη διεπιδότηση.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να καθορίζει τη μορφή και τη λογιστική μέθοδο που πρέπει να
χρησιμοποιούνται.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 128 και προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος της
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις διαφάνειας και αμεροληψίας, η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει
αρμοδιότητα, κατόπιν αιτήματός της, να ζητά την υποβολή λογιστικών βιβλίων,
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για έσοδα από τρίτους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να
δημοσιεύει τις πληροφορίες που συμβάλλουν σε μια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά,
συμμορφούμενη με τους ενωσιακούς κανόνες και το ελληνικό δίκαιο όσον αφορά το
εμπορικό απόρρητο.
Άρθρο 180
Πρόσβαση σε τεχνικά έργα
(άρθρο 72 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176, να επιβάλλει σε
επιχειρήσεις την υποχρέωση να καλύπτουν εύλογα αιτήματα για πρόσβαση σε τεχνικά έργα
και για χρήση αυτών, μεταξύ άλλων, σε κτίρια ή εισόδους σε κτίρια, καλωδιώσεις κτιρίων,
περιλαμβανομένων συρμάτων, κεραίες, πύργους και άλλες φέρουσες κατασκευές, στύλους,
ιστούς, αγωγούς, σωληνώσεις, θαλάμους επιθεώρησης, φρεάτια και κυτία σύνδεσης, σε
καταστάσεις όπου η Ε.Ε.Τ.Τ., έχοντας εξετάσει την ανάλυση της αγοράς, συμπεραίνει ότι η
άρνηση πρόσβασης ή η παροχή πρόσβασης υπό παράλογους όρους και προϋποθέσεις με
ανάλογο αποτέλεσμα θα δυσχέραινε τη δημιουργία βιώσιμης ανταγωνιστικής αγοράς και
δεν θα ήταν προς το συμφέρον του τελικού χρήστη.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει σε επιχείρηση την υποχρέωση να παρέχει πρόσβαση κατά
το παρόν άρθρο, ανεξάρτητα από το εάν τα πάγια στοιχεία που επηρεάζονται από την
υποχρέωση αποτελούν μέρος της σχετικής αγοράς σύμφωνα με την ανάλυση της αγοράς, με
την προϋπόθεση ότι η υποχρέωση είναι αναγκαία και αναλογική για την επίτευξη των στόχων
του άρθρου 111.
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Άρθρο 181
Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών στοιχείων δικτύου και συναφών ευκολιών
(άρθρο 73 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 176, να επιβάλλει σε επιχειρήσεις την
υποχρέωση να ικανοποιούν εύλογα αιτήματα για πρόσβαση και χρήση ειδικών στοιχείων
δικτύου και συναφών ευκολιών, σε περιπτώσεις όπου η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι η άρνηση
πρόσβασης ή τυχόν παράλογοι όροι και προϋποθέσεις με ανάλογο αποτέλεσμα θα
δυσχέραιναν τη δημιουργία βιώσιμης ανταγωνιστικής αγοράς σε επίπεδο λιανικού εμπορίου
και δεν θα ήταν προς το συμφέρον του τελικού χρήστη.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητήσει από τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων:
α) την παροχή σε τρίτους πρόσβασης σε ειδικά υλικά στοιχεία δικτύου και συναφείς
ευκολίες, καθώς και δυνατότητα χρήσης τους, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της
αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο,
β) την παροχή σε τρίτους πρόσβασης σε ειδικά στοιχεία και υπηρεσίες ενεργού ή εικονικού
δικτύου,
γ) την καλόπιστη διαπραγμάτευση με επιχειρήσεις που ζητούν πρόσβαση,
δ) τη μη ανάκληση ήδη χορηγηθείσας πρόσβασης σε ευκολίες,
ε) την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών χονδρικώς για μεταπώληση από τρίτους,
στ) τη χορήγηση ελεύθερης πρόσβασης σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή άλλες βασικές
τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των
υπηρεσιών εικονικού δικτύου,
ζ) την παροχή συνεγκατάστασης ή άλλων μορφών μερισμού συναφών ευκολιών,
η) την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της
διαλειτουργικότητας διατερματικών υπηρεσιών που παρέχονται σε χρήστες ή περιαγωγής
σε κινητά δίκτυα,
θ) την παροχή πρόσβασης σε συστήματα επιχειρησιακής υποστήριξης ή παρόμοια
συστήματα λογισμικού, απαραίτητα για την εξασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού στην παροχή
των υπηρεσιών,
ι) τη διασύνδεση δικτύων ή ευκολιών δικτύου,
ια) την παροχή πρόσβασης σε συναφείς υπηρεσίες, όπως υπηρεσία ταυτοποίησης,
εντοπισμού θέσης και παρουσίας.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να εξαρτά τις υποχρεώσεις αυτές από όρους δίκαιου, εύλογου και έγκαιρου
χαρακτήρα.
2. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει εάν ενδείκνυται να επιβάλει κάποια από τις ενδεχόμενες ειδικές
υποχρεώσεις της παρ. 1, και ιδίως όταν αξιολογεί, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας,
εάν και πώς θα πρέπει να επιβάλλονται οι υποχρεώσεις αυτές, αναλύει κατά πόσον άλλες
μορφές πρόσβασης σε εισροές χονδρικής, είτε στην ίδια είτε σε συναφή αγορά χονδρικής,
θα αρκούσαν για να αντιμετωπιστεί το διαπιστωμένο πρόβλημα κατά τα συμφέροντα των
τελικών χρηστών. Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει προσφορές εμπορικής πρόσβασης,
ρυθμιζόμενη πρόσβαση δυνάμει του άρθρου 169, ή υφιστάμενη ή σχεδιασμένη ρυθμιζόμενη
πρόσβαση σε άλλες εισροές χονδρικής δυνάμει του παρόντος άρθρου. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει
υπόψη ειδικότερα τους ακόλουθους παράγοντες:
α) την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα της χρήσης ή της εγκατάστασης ανταγωνιστικών
ευκολιών, ανάλογα με τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, λαμβανομένων υπόψη της φύσης
και του τύπου διασύνδεσης ή πρόσβασης περί του οποίου πρόκειται, περιλαμβανομένης της
βιωσιμότητας άλλων προϊόντων ανάντη πρόσβασης, όπως η πρόσβαση σε αγωγούς,
β) την αναμενόμενη τεχνολογική εξέλιξη που επηρεάζει τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του
δικτύου,
γ) την ανάγκη να διασφαλίζεται τεχνολογική ουδετερότητα που να επιτρέπει στα μέρη να
σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται τα δικά τους δίκτυα,
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δ) τη σκοπιμότητα παροχής της προσφερόμενης πρόσβασης σε συνάρτηση με τις διαθέσιμες
δυνατότητες,
ε) την αρχική επένδυση του κατόχου της ευκολίας, λαμβανομένων υπόψη των δημόσιων
επενδύσεων που τυχόν έγιναν και των συναφών με την πραγματοποίηση της επένδυσης
κινδύνων ιδίως σε σχέση με τις επενδύσεις σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας και τα
συναφή επίπεδα επικινδυνότητας,
στ) την ανάγκη μακροπρόθεσμης διασφάλισης του ανταγωνισμού, με ιδιαίτερη προσοχή
στον ανταγωνισμό βάσει οικονομικά αποδοτικών υποδομών και σε καινοτόμα
επιχειρηματικά μοντέλα που στηρίζουν τον βιώσιμο ανταγωνισμό, όπως αυτά που
βασίζονται στη συνεπένδυση σε δίκτυα,
ζ) κατά περίπτωση, τυχόν συναφή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,
η) την παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.
Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει το ενδεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 176, να επιβάλει υποχρεώσεις
βάσει του άρθρου 180, εξετάζει κατά πόσον η επιβολή υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο
180 από μόνη της αποτελεί αναλογικό μέσο για να προωθηθούν ο ανταγωνισμός και τα
συμφέροντα του τελικού χρήστη.
3. Όταν επιβάλλει υποχρεώσεις σε επιχείρηση για παροχή πρόσβασης σύμφωνα με το παρόν
άρθρο, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να καθορίζει τεχνικές ή λειτουργικές προϋποθέσεις που οφείλουν
να πληρούν ο πάροχος ή οι δικαιούχοι αυτής της πρόσβασης εφόσον αυτό είναι απαραίτητο
για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου. Οι υποχρεώσεις για την τήρηση
ειδικών τεχνικών προτύπων ή προδιαγραφών συμμορφώνονται προς τα πρότυπα και τις
προδιαγραφές που ορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 147.
Άρθρο 182
Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης
(άρθρο 74 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 176, να επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την
ανάκτηση κόστους και τον έλεγχο τιμών, που περιλαμβάνουν υποχρέωση καθορισμού των
τιμών με γνώμονα το κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα συστήματα κοστολόγησης, για
την παροχή ειδικών τύπων διασύνδεσης ή πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η ανάλυση της
αγοράς καταδεικνύει ότι η έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού σημαίνει ότι η
ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να διατηρεί τις τιμές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να
συμπιέζει τις τιμές, εις βάρος των τελικών χρηστών.
Κατά τον καθορισμό του κατά πόσον οι υποχρεώσεις ελέγχου τιμών είναι κατάλληλες, η
Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να προωθηθούν ο ανταγωνισμός και τα
μακροπρόθεσμα συμφέροντα των τελικών χρηστών σχετικά με την ανάπτυξη και χρήση
δικτύων επόμενης γενιάς, και ιδίως δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας. Ειδικότερα, για να
ενθαρρύνει τις επενδύσεις από την επιχείρηση, μεταξύ άλλων στα δίκτυα επόμενης γενιάς,
η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη την επένδυση της επιχείρησης. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. θεωρεί ότι
ενδείκνυνται οι υποχρεώσεις σε έλεγχο τιμών, επιτρέπει στην επιχείρηση έναν εύλογο
συντελεστή απόδοσης επί του επαρκούς επενδυμένου κεφαλαίου, συνυπολογίζοντας
οιουσδήποτε κινδύνους ενέχει ενδεχομένως ένα συγκεκριμένο νέο επενδυτικό σχέδιο
δικτύου.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει το ενδεχόμενο να μην επιβάλει ή να μη διατηρήσει υποχρεώσεις δυνάμει
του παρόντος άρθρου, εφόσον διαπιστώνει ότι υφίσταται αποδεδειγμένη πίεση στις τιμές
λιανικής και ότι τυχόν υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 177 έως 181,
συμπεριλαμβανομένης, ιδίως της τυχόν δοκιμής οικονομικής αναπαραγωγιμότητας που
επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 178, διασφαλίζουν αποτελεσματική και αμερόληπτη
πρόσβαση.
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Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει σκόπιμες τις υποχρεώσεις επιβολής ελέγχου τιμών για την πρόσβαση
σε υφιστάμενα στοιχεία δικτύου, λαμβάνει επίσης υπόψη τα οφέλη των προβλέψιμων και
σταθερών τιμών χονδρικής για τη διασφάλιση αποτελεσματικής εισόδου στην αγορά και
επαρκών κινήτρων για όλες τις επιχειρήσεις ώστε να αναπτύσσουν νέα και ενισχυμένα
δίκτυα.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι κάθε επιβαλλόμενος μηχανισμός ανάκτησης κόστους ή μέθοδος
τιμολόγησης προάγει την ανάπτυξη νέων και ενισχυμένων δικτύων, την οικονομική απόδοση
και τον βιώσιμο ανταγωνισμό και μεγιστοποιεί το διατηρήσιμο όφελος για τους τελικούς
χρήστες. Εν προκειμένω, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται επίσης να λαμβάνει υπόψη τις διαθέσιμες τιμές
σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές.
3. Όταν μία επιχείρηση έχει υποχρέωση καθορισμού των τιμών της με γνώμονα το κόστος, η
ενδιαφερόμενη επιχείρηση φέρει το βάρος της απόδειξης ότι τα τέλη υπολογίζονται βάσει
του κόστους, λαμβανομένου υπόψη ενός εύλογου συντελεστή απόδοσης της επένδυσης. Για
τον υπολογισμό του κόστους αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να
χρησιμοποιεί μεθόδους κοστολόγησης ανεξάρτητες από εκείνες που χρησιμοποιεί η
επιχείρηση. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να απαιτεί από την επιχείρηση να αιτιολογεί πλήρως τις τιμές
που επιβάλλει και, κατά περίπτωση, δύναται να απαιτεί προσαρμογή των τιμών.
Σε περίπτωση έλλειψης λεπτομερών δεδομένων για τον καθορισμό του κόστους, η Ε.Ε.Τ.Τ.
εφαρμόζει τη μέθοδο σύγκρισης τιμών (benchmarking) λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις
διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμές ανταγωνιστικές αγορές κρατών μελών της Ε.Ε..
Η μη υποβολή στοιχείων ή η μη προσήκουσα αιτιολόγηση των τιμών από τον υπόχρεο ή η
υπαίτια μη έγκαιρη υιοθέτηση από αυτόν τυχόν επιβαλλόμενων από την Ε.Ε.Τ.Τ. τιμών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση
εφαρμογής των συγκεκριμένων τιμών σε χρόνο, που αρχικά έχει υποδείξει η Ε.Ε.Τ.Τ.
σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι, όταν η εφαρμογή συστήματος κοστολόγησης επιβάλλεται για
λόγους υποστήριξης του ελέγχου των τιμών, τίθεται στη διάθεση του κοινού περιγραφή του
συστήματος κοστολόγησης, στην οποία εμφαίνονται τουλάχιστον οι βασικές κατηγορίες
κόστους και οι κανόνες για την κατανομή του. Ένας ειδικευμένος ανεξάρτητος φορέας,
ιδιωτικός ή δημόσιος που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει τη συμμόρφωση με το σύστημα
κοστολόγησης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει την κατ’ έτος δημοσίευση δήλωσης συμμόρφωσης.
Άρθρο 183
Τέλη τερματισμού
(άρθρο 75 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 75 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, να μην επιβάλει μέγιστο τέλος τερματισμού κλήσεων κινητής
τηλεφωνίας ή μέγιστο τέλος τερματισμού κλήσεων, σταθερής τηλεφωνίας, ή τίποτα από τα
δύο, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να διεξάγει αναλύσεις αγοράς για τις αγορές τερματισμού φωνητικών
κλήσεων σύμφωνα με το άρθρο 175, προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσον είναι απαραίτητη
η επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλει συνεπεία της
εν λόγω ανάλυσης, τέλη τερματισμού κλήσεων σε σχετική αγορά με γνώμονα το κόστος,
οφείλει να τηρεί τις αρχές, τα κριτήρια και τις παραμέτρους που ορίζονται στο Παράρτημα
ΙΙΙ, το δε σχέδιο μέτρου της υπόκειται στις διαδικασίες των άρθρων 131, 140 και 141.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί στενά και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την εφαρμογή των
τελών τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε επίπεδο Ε.Ε. από τους παρόχους υπηρεσιών
τερματισμού φωνητικών κλήσεων. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει από τον
πάροχο υπηρεσιών τερματισμού φωνητικών κλήσεων να τροποποιήσει το τέλος που χρεώνει
σε άλλες επιχειρήσεις, εάν δεν συμμορφώνεται με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που
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αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 75 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972. Η Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλει
ετησίως έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον BEREC σχετικά με την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 184
Ρυθμιστική αντιμετώπιση νέων στοιχείων δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας
(άρθρο 76 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Οι επιχειρήσεις που έχουν οριστεί ως κατέχουσες σημαντική ισχύ στην αγορά σε μία ή
περισσότερες σχετικές αγορές σύμφωνα με το άρθρο 175 μπορούν να προσφέρουν
δεσμεύσεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 187 και με την επιφύλαξη του δεύτερου
εδάφιου για το άνοιγμα της ανάπτυξης νέου δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας που
αποτελείται από στοιχεία οπτικών ινών έως τους χώρους του τελικού χρήστη ή τον σταθμό
βάσης σε συνεπένδυση, για παράδειγμα, προσφέροντας συνιδιοκτησία ή μακροχρόνιο
επιμερισμό κινδύνων μέσω της συγχρηματοδότησης ή μέσω αγοραστικών συμφωνιών που
δημιουργούν ειδικά δικαιώματα διαθρωτικού χαρακτήρα από άλλους παρόχους δικτύων ή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Κατά την αξιολόγηση αυτών των εν λόγω δεσμεύσεων, η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει ιδίως αν η
προσφορά συνεπένδυσης συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι ανοικτή ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ζωής του δικτύου σε κάθε πάροχο
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
β) θα επέτρεπε σε άλλους συνεπενδυτές που είναι πάροχοι δικτύων ή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά και βιώσιμα σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα στις αγορές επόμενου σταδίου όπου δραστηριοποιείται η
επιχείρηση που έχει οριστεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά, υπό όρους που
περιλαμβάνουν:
βα) δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους οι οποίοι επιτρέπουν την πρόσβαση στην
πλήρη χωρητικότητα του δικτύου στον βαθμό που αποτελεί αντικείμενο συνεπένδυσης,
ββ) ευελιξία όσον αφορά την αξία και το χρονοδιάγραμμα της συμμετοχής κάθε
συνεπενδυτή,
βγ) τη δυνατότητα αύξησης της συμμετοχής στο μέλλον, και
βδ) αμοιβαία δικαιώματα που χορηγούν οι συνεπενδυτές μετά την ανάπτυξη της υποδομής
που αποτελεί αντικείμενο της συνεπένδυσης,
γ) δημοσιοποιείται από την επιχείρηση έγκαιρα και, εάν η επιχείρηση δεν διαθέτει τα
χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στην παρ. 1 του άρθρου 188, τουλάχιστον έξι (6) μήνες
πριν από την έναρξη της ανάπτυξης του νέου δικτύου, η εν λόγω περίοδος μπορεί να
παραταθεί ανάλογα με τις εθνικές περιστάσεις,
δ) οι αιτούντες πρόσβαση που δεν συμμετέχουν στη συνεπένδυση μπορούν να ωφελούνται
εξαρχής από την ίδια ποιότητα, την ίδια ταχύτητα, τους ίδιους όρους και την ίδια εμβέλεια
τελικών χρηστών με εκείνη που ήταν διαθέσιμα πριν από την ανάπτυξη, συνοδευόμενα από
μηχανισμό προσαρμογής με την πάροδο του χρόνου, ο οποίος επιβεβαιώνεται από την
Ε.Ε.Τ.Τ. υπό το πρίσμα των εξελίξεων στις σχετικές αγορές λιανικής, που διατηρεί τα κίνητρα
για τη συμμετοχή στη συνεπένδυση. Ο εν λόγω μηχανισμός διασφαλίζει ότι οι αιτούντες
πρόσβαση έχουν πρόσβαση στα πολύ υψηλής χωρητικότητας στοιχεία του δικτύου σε χρόνο
και με βάση διαφανείς και αμερόληπτους όρους που αντανακλούν καταλλήλως τους
βαθμούς κινδύνου που αναλαμβάνουν οι αντίστοιχοι συνεπενδυτές στα διάφορα στάδια της
ανάπτυξης και λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση του ανταγωνισμού στις αγορές λιανικής,
ε) πληροί τουλάχιστον τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα IV και πραγματοποιείται
καλή τη πίστει.
2. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. καταλήξει στο συμπέρασμα, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της
δοκιμής αγοράς που διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 187, ότι η

486

προσφερόμενη δέσμευση συνεπένδυσης συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις της παρ. 1
του παρόντος, καθιστά την εν λόγω δέσμευση υποχρεωτική δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου
187 και δεν επιβάλει επιπρόσθετες υποχρεώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 176, όσον αφορά τα
στοιχεία του νέου δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας, τα οποία αποτελούν αντικείμενο
των δεσμεύσεων, εάν τουλάχιστον ένας δυνητικός συνεπενδυτής έχει συνάψει συμφωνία
συνεπένδυσης με την επιχείρηση που έχει οριστεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά.
Το πρώτο εδάφιο ισχύει χωρίς να θίγεται η ρυθμιστική μεταχείριση των περιστάσεων που
δεν συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις της παρ. 1, λαμβανομένων υπόψη των
αποτελεσμάτων τυχόν δοκιμής αγοράς που διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
187, αλλά που έχουν αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς
των άρθρων 175 και 176.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, σε δεόντως αιτιολογημένες
περιστάσεις, να επιβάλει, να διατηρήσει ή να προσαρμόσει διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με
τα άρθρα 176 έως 182, όσον αφορά τα νέα πολύ υψηλής χωρητικότητας δίκτυα, με σκοπό
την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ανταγωνισμού σε συγκεκριμένες αγορές, εφόσον
η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αγορών αυτών, δεν θα
αντιμετωπίζονταν σε διαφορετική περίπτωση τα εν λόγω προβλήματα ανταγωνισμού.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί διαρκώς τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και
μπορεί να απαιτεί από την επιχείρηση που έχει οριστεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ στην
αγορά να της υποβάλλει ετήσιες δηλώσεις συμμόρφωσης.
Το παρόν άρθρο δεν θίγει την εξουσία της Ε.Ε.Τ.Τ. να λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 134 σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ επιχειρήσεων σε σχέση με συμφωνία
συνεπένδυσης που κατά την κρίση της πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1.
Άρθρο 185
Λειτουργικός διαχωρισμός
(άρθρο 77 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προσήκουσες υποχρεώσεις που
επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 177 έως 182 απέτυχαν να εξασφαλίσουν αποτελεσματικό
ανταγωνισμό και ότι σημαντικά προβλήματα ανταγωνισμού ή αδυναμίες της αγοράς
παραμένουν όσον αφορά τη χονδρική παροχή ορισμένων αγορών προϊόντων πρόσβασης,
μπορεί κατ' εξαίρεση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 176, να
επιβάλει την υποχρέωση σε καθετοποιημένες επιχειρήσεις να μεταθέσουν δραστηριότητες
που σχετίζονται με τη χονδρική παροχή συναφών προϊόντων πρόσβασης σε επιχειρησιακή
μονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα.
Η εν λόγω επιχειρησιακή μονάδα προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες πρόσβασης σε όλες
τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρησιακών μονάδων της μητρικής
εταιρείας, με τα ίδια χρονοδιαγράμματα, τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που όσον αφορούν τα επίπεδα τιμών και υπηρεσιών, καθώς
και μέσω των ίδιων συστημάτων και διαδικασιών.
2. Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ. προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση λειτουργικού διαχωρισμού,
υποβάλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο περιλαμβάνει:
α) αποδεικτικά στοιχεία που να αιτιολογούν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Ε.Ε.Τ.Τ.
βάσει της παρ. 1,
β) αιτιολογημένη εκτίμηση από την οποία να προκύπτει ότι οι προοπτικές αποτελεσματικού
και βιώσιμου ανταγωνισμού με βάση τις υποδομές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα είναι
ελάχιστες ή μηδαμινές,
γ) ανάλυση του αναμενόμενου αντίκτυπου στην Ε.Ε.Τ.Τ., στην επιχείρηση, ιδίως στο εργατικό
δυναμικό της διαχωρισμένης επιχείρησης και στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εν
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γένει, καθώς και στα επενδυτικά κίνητρα στον τομέα αυτόν, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη
να εξασφαλισθεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή, και σε άλλους συμφεροντούχους,
συμπεριλαμβανομένου, ιδίως, του αναμενόμενου αντίκτυπου στον ανταγωνισμό και
ενδεχόμενων επακόλουθων επιπτώσεων για τους καταναλωτές,
δ) ανάλυση των λόγων για τους οποίους η υποχρέωση αυτή θα αποτελούσε το πλέον
αποτελεσματικό μέσο επιβολής διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των
προσδιοριζόμενων προβλημάτων του ανταγωνισμού ή περιπτώσεων δυσλειτουργίας της
αγοράς.
3. Το σχέδιο μέτρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον ακριβή χαρακτήρα και το επίπεδο του διαχωρισμού, προσδιορίζοντας ιδίως το νομικό
καθεστώς της χωριστής επιχειρηματικής οντότητας,
β) προσδιορισμό των πάγιων στοιχείων της χωριστής επιχειρηματικής οντότητας καθώς και
των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα προμηθεύει η εν λόγω οντότητα,
γ) τις οργανωτικές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του προσωπικού που
απασχολείται από τη χωριστή επιχειρηματική οντότητα και την αντίστοιχη διάρθρωση
κινήτρων,
δ) κανόνες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις,
ε) κανόνες για την εξασφάλιση της διαφάνειας των επιχειρησιακών διαδικασιών, ιδίως
έναντι άλλων συμφεροντούχων,
στ) πρόγραμμα παρακολούθησης για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης, που περιλαμβάνει
τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης.
Έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λαμβάνεται σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 68 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 για το εν λόγω σχέδιο μέτρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει
συντονισμένη ανάλυση των διαφόρων αγορών που σχετίζονται με το δίκτυο πρόσβασης
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 175. Με βάση την εν λόγω ανάλυση, η
Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει, διατηρεί, τροποποιεί ή αίρει υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες
που ορίζονται στα άρθρα 131 και 140.
4. Επιχείρηση στην οποία έχει επιβληθεί λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να υπάγεται σε
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 177 έως 182 σε
οποιαδήποτε επιμέρους αγορά όπου έχει οριστεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ σύμφωνα με
το άρθρο 175 ή σε κάθε άλλη υποχρέωση που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 68 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
Άρθρο 186
Εθελούσιος διαχωρισμός από καθετοποιημένη επιχείρηση
(άρθρο 78 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Επιχειρήσεις που έχουν ορισθεί ως κατέχουσες σημαντική ισχύ σε μία ή περισσότερες
σχετικές αγορές σύμφωνα με το άρθρο 175 ενημερώνουν την Ε.Ε.Τ.Τ. τουλάχιστον τρεις (3)
μήνες πριν από οποιαδήποτε σκοπούμενη μεταβίβαση, σχετικά με τα πάγια στοιχεία του
δικτύου τοπικής πρόσβασής τους ή σημαντικό μέρος τους σε χωριστή νομική οντότητα υπό
διαφορετική ιδιοκτησία ή σχετικά με σκοπούμενη καθιέρωση χωριστής επιχειρηματικής
οντότητας για την παροχή πλήρως ισότιμων προϊόντων πρόσβασης σε όλους τους παρόχους
λιανικής, συμπεριλαμβανομένων και των δικών της τμημάτων λιανικής.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις ενημερώνουν επίσης την Ε.Ε.Τ.Τ. για τυχόν αλλαγή του
επιδιωκόμενου σκοπού, καθώς και για την τελική έκβαση της διαδικασίας διαχωρισμού.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν επίσης να προσφέρουν δεσμεύσεις όσον αφορά τους
όρους πρόσβασης που εφαρμόζονται στο δίκτυό τους κατά τη διάρκεια της περιόδου
υλοποίησης μετά την υλοποίηση της προτεινόμενης μορφής διαχωρισμού, με σκοπό να
διασφαλίζεται η αποτελεσματική πρόσβαση χωρίς διακρίσεις από τρίτους. Η προσφορά
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δεσμεύσεων περιλαμβάνει επαρκείς λεπτομέρειες, μεταξύ άλλων όσον αφορά το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τη διάρκεια, ούτως ώστε να είναι σε θέση η Ε.Ε.Τ.Τ. να
εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με την παρ. 2. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορεί να
εκτείνονται πέραν της μέγιστης περιόδου για ανασκόπηση της αγοράς που ορίζεται στην παρ.
5 του άρθρου 175.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αξιολογεί το αποτέλεσμα της σκοπούμενης συναλλαγής μαζί με τις
προσφερόμενες δεσμεύσεις κατά περίπτωση σχετικά με υφιστάμενες ρυθμιστικές
υποχρεώσεις βάσει του παρόντος Κώδικα.
Για τον σκοπό αυτόν, η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει ανάλυση των διαφόρων αγορών που σχετίζονται με
το δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 175.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τυχόν δεσμεύσεις που προσφέρει η επιχείρηση, ιδίως όσον
αφορά τους στόχους του άρθρου 111. Προς τον σκοπό αυτόν, η Ε.Ε.Τ.Τ διαβουλεύεται με
τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 131 και απευθύνεται ιδίως στους τρίτους που επηρεάζονται
άμεσα από τη σκοπούμενη συναλλαγή.
Με βάση την ανάλυσή της, η Ε.Ε.Τ.Τ επιβάλλει, διατηρεί, τροποποιεί ή αίρει υποχρεώσεις,
σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 131 και 140, εφαρμόζοντας, κατά
περίπτωση, το άρθρο 188. Με την απόφασή της, η Ε.Ε.Τ.Τ δύναται να καθιστά τις δεσμεύσεις
υποχρεωτικές, εν όλω ή εν μέρει. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 5 του άρθρου 175, η Ε.Ε.Τ.Τ.
δύναται να καθιστά τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές, εν όλω ή εν μέρει, για το σύνολο της
περιόδου για την οποία προσφέρονται.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 188, η νομικά ή λειτουργικά χωριστή επιχειρησιακή
οντότητα όπου έχει ορισθεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά σε οποιαδήποτε
συγκεκριμένη αγορά σύμφωνα με το άρθρο 175 μπορεί να υπάγεται, κατά περίπτωση, σε
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 177 έως 182 ή σε
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’
εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 68 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, εφόσον τυχόν
προσφερόμενες δεσμεύσεις δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 111.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί την υλοποίηση των δεσμεύσεων που προσφέρθηκαν από τις
επιχειρήσεις και τις οποίες κατέστησε υποχρεωτικές σύμφωνα με την παρ. 2 και εξετάζει την
παράτασή τους όταν λήξει η χρονική περίοδος για την οποία είχαν αρχικά προσφερθεί.
Άρθρο 187
Διαδικασία δεσμεύσεων
(άρθρο 79 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Οι επιχειρήσεις που ορίζονται ως κατέχουσες σημαντική ισχύ στην αγορά μπορούν να
προσφέρουν στην Ε.Ε.Τ.Τ δεσμεύσεις σχετικά με τους όρους πρόσβασης, συνεπένδυσης ή
και των δύο που ισχύουν για τα δίκτυά τους, όσον αφορά, μεταξύ άλλων:
α) ρυθμίσεις συνεργασίας που συνδέονται με την αξιολόγηση των κατάλληλων και
αναλογικών υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 176,
β) συνεπένδυση σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας σύμφωνα με το άρθρο 184 ή
γ) αποτελεσματική και αμερόληπτη πρόσβαση από τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 186, τόσο
κατά την περίοδο υλοποίησης του εθελούσιου διαχωρισμού από καθετοποιημένη
επιχείρηση, όσο και μετά την υλοποίηση της προτεινόμενης μορφής διαχωρισμού.
Η προσφορά δεσμεύσεων είναι επαρκώς λεπτομερής, μεταξύ άλλων όσον αφορά το
χρονοδιάγραμμα και το πεδίο υλοποίησής τους καθώς και τη διάρκειά τους, ώστε να μπορεί
η Ε.Ε.Τ.Τ. να διενεργεί την αξιολόγησή της σύμφωνα με την παρ. 2. Οι δεσμεύσεις αυτές
μπορούν να εκτείνονται πέραν των περιόδων για τη διενέργεια ανάλυσης της αγοράς, όπως
προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 175.
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2. Για την αξιολόγηση τυχόν δεσμεύσεων που προσφέρει επιχείρηση σύμφωνα με την παρ.
1, η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι δεσμεύσεις αυτές δεν
πληρούν σαφώς μία ή περισσότερες από τις σχετικές προϋποθέσεις ή κριτήρια, δοκιμή
αγοράς, ιδίως για τους προσφερόμενους όρους, διεξάγοντας δημόσια διαβούλευση με
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως των τρίτων μερών που επηρεάζονται άμεσα. Οι δυνητικοί
συνεπενδυτές ή οι αιτούντες πρόσβαση μπορούν να διατυπώσουν απόψεις για τη
συμμόρφωση των δεσμεύσεων τις οποίες έχουν προσφέρει με τις προϋποθέσεις του άρθρου
176, 184 ή 186, κατά περίπτωση, και μπορούν να προτείνουν αλλαγές.
Όσον αφορά τις δεσμεύσεις που προσφέρονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά
την αξιολόγηση των υποχρεώσεων δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 176, λαμβάνει ιδίως
υπόψη:
α) αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον δίκαιο και εύλογο χαρακτήρα των προσφερόμενων
δεσμεύσεων,
β) τον ανοικτό χαρακτήρα των δεσμεύσεων προς όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς,
γ) την έγκαιρη διαθεσιμότητα της πρόσβασης υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους
όρους, μεταξύ άλλων και σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, πριν από την έναρξη των
σχετικών υπηρεσιών λιανικής, και
δ) τη συνολική επάρκεια των προσφερόμενων δεσμεύσεων για την εξασφάλιση βιώσιμου
ανταγωνισμού στις αγορές επόμενου σταδίου και τη διευκόλυνση της συνεργατικής
ανάπτυξης και χρήσης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας προς το συμφέρον των τελικών
χρηστών.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απόψεις που εκφράζονται κατά τη διαβούλευση, καθώς και
τον βαθμό στον οποίο οι απόψεις αυτές είναι αντιπροσωπευτικές των διάφορων
συμφεροντούχων, η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην επιχείρηση που έχει οριστεί ως κατέχουσα
σημαντική ισχύ στην αγορά τα προκαταρκτικά της συμπεράσματα ως προς το αν οι
προσφερόμενες δεσμεύσεις συμμορφώνονται με τους στόχους, τα κριτήρια και τις
διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 176, 184 ή
186 και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταστήσει τις
δεσμεύσεις υποχρεωτικές. Η επιχείρηση μπορεί να αναθεωρήσει την αρχική της προσφορά
ώστε να ληφθούν υπόψη τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της Ε.Ε.Τ.Τ. και να
ικανοποιηθούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παρόν άρθρο και, κατά περίπτωση, στο άρθρο
176, 184 ή 186.
3. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 184, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να
εκδώσει απόφαση που να καθιστά τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές, εν όλω ή εν μέρει.
Κατά παρέκκλιση από την παρ. 5 του άρθρου 175, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να καταστήσει ορισμένες
ή όλες τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία μπορεί να
συμπίπτει με τη συνολική περίοδο για την οποία προσφέρονται, και, σε περίπτωση
δεσμεύσεων συνεπένδυσης που γίνονται υποχρεωτικές σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 184, τις καθιστά υποχρεωτικές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά(7)
ετών.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 184, το παρόν άρθρο δεν θίγει την εφαρμογή της διαδικασίας
ανάλυσης της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 175 και την επιβολή υποχρεώσεων σύμφωνα
με το άρθρο 176.
Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. καθιστά υποχρεωτικές δεσμεύσεις δυνάμει του παρόντος
άρθρου, εξετάζει σύμφωνα με το άρθρο 176 τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης για την
ανάπτυξη της αγοράς και την καταλληλόλητα τυχόν υποχρεώσεων που έχει επιβάλει ή,
ελλείψει των εν λόγω υποχρεώσεων, θα είχε την πρόθεση να επιβάλει σύμφωνα με το εν
λόγω άρθρο ή με τα άρθρα 177 έως 182. Κατά την κοινοποίηση του σχετικού σχεδίου μέτρου
δυνάμει του άρθρου 176 σύμφωνα με το άρθρο 140, η Ε.Ε.Τ.Τ. συνοδεύει το σχέδιο μέτρου
που κοινοποιείται με την απόφαση που αφορά τις δεσμεύσεις.
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4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί, επιβλέπει και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις
που έχει καταστήσει υποχρεωτικές σύμφωνα με την παρ. 3 με τον ίδιο τρόπο που
παρακολουθεί, επιβλέπει και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που
επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 176 και εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης της χρονικής
περιόδου για την οποία έχουν καταστεί δεσμευτικές όταν εκπνέει η αρχική χρονική περίοδος.
Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μια επιχείρηση δεν έχει συμμορφωθεί με τις
δεσμεύσεις που κατέστησαν δεσμευτικές σύμφωνα με την παρ. 3, μπορεί να επιβάλει ποινές
στην εν λόγω επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 137. Με την επιφύλαξη της διαδικασίας για
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ειδικές υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 138, η
Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τη δυνατότητα να επανεκτιμά τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με
την παρ. 6 του άρθρου 176.
Άρθρο 188
Επιχειρήσεις μόνον χονδρικής
(άρθρο 80 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει επιχείρηση απούσα από όλες τις αγορές λιανικής για υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως κατέχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά σε μία ή περισσότερες
αγορές χονδρικής σύμφωνα με το άρθρο 175, εξετάζει κατά πόσον η επιχείρηση αυτή
διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) όλες οι εταιρείες και επιχειρηματικές μονάδες εντός της επιχείρησης, όλες οι εταιρείες
που ελέγχονται από τον ίδιο τελικό δικαιούχο, αλλά δεν ανήκουν κατ’ ανάγκη εξ ολοκλήρου
σε αυτόν, και κάθε μέτοχος ικανός να ασκεί έλεγχο επί της επιχείρησης, ασκούν
δραστηριότητες, τρέχουσες και προγραμματισμένες για το μέλλον, μόνο σε αγορές χονδρικής
για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, ως εκ τούτου, δεν ασκούν δραστηριότητες σε
καμία αγορά λιανικής για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται σε
τελικούς χρήστες στην Ε.Ε.,
β) η επιχείρηση δεν υποχρεούται να ασχοληθεί με ενιαία και διακριτή επιχείρηση που
λειτουργεί σε επόμενο στάδιο και δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε αγορά λιανικής για
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται σε τελικούς χρήστες, λόγω
αποκλειστικής συμφωνίας ή συμφωνίας που εκ των πραγμάτων ισοδυναμεί με αποκλειστική
συμφωνία.
2. Αν η Ε.Ε.Τ.Τ. συμπεραίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1, μπορεί να επιβάλει
στην εν λόγω επιχείρηση μόνο τις υποχρεώσεις των άρθρων 178 και 181 ή υποχρέωση που
αφορά τον καθορισμό θεμιτού και εύλογου τιμήματος, μόνον όταν αυτό δικαιολογείται με
βάση ανάλυση της αγοράς που περιλαμβάνει και αξιολόγηση των προοπτικών της πιθανής
συμπεριφοράς της επιχείρησης που έχει οριστεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επανεξετάζει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην επιχείρηση σύμφωνα με
το παρόν άρθρο ανά πάσα στιγμή, αν συμπεραίνει ότι δεν πληρούνται πλέον οι
προϋποθέσεις της παρ. 1 εφαρμόζει, κατά περίπτωση, τα άρθρα 175 έως 182. Οι επιχειρήσεις
ενημερώνουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την Ε.Ε.Τ.Τ. για τυχόν αλλαγή των
περιστάσεων που σχετίζονται με τις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επανεξετάζει επίσης τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην επιχείρηση
σύμφωνα με το παρόν άρθρο αν, με βάση αποδεικτικά στοιχεία των όρων και των
προϋποθέσεων που προσφέρονται από την επιχείρηση στους επόμενου σταδίου πελάτες
της, η αρχή συμπεραίνει ότι έχουν ανακύψει ή ενδέχεται να ανακύψουν προβλήματα
ανταγωνισμού σε βάρος των τελικών χρηστών για τα οποία απαιτείται η επιβολή μίας ή
περισσότερων από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 177, 179, 180 ή 182 ή η
τροποποίηση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2.
5. Η επιβολή υποχρεώσεων και η επανεξέτασή τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο
εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 131, 140 και 141.
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Άρθρο 189
Μετάβαση από τις παραδοσιακές υποδομές
(άρθρο 81 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Επιχειρήσεις που έχουν οριστεί ως κατέχουσες σημαντική ισχύ στην αγορά σε μία ή
περισσότερες σχετικές αγορές σύμφωνα με το άρθρο 175 κοινοποιούν στην Ε.Ε.Τ.Τ. εκ των
προτέρων και εγκαίρως για τη χρονική στιγμή κατά την οποία σχεδιάζουν να παροπλίσουν ή
να αντικαταστήσουν με νέα υποδομή μέρη του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των
αναγκαίων για τη λειτουργία δικτύου χαλκού παραδοσιακών υποδομών, που υπόκεινται σε
υποχρεώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 176 έως 188.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι η διαδικασία παροπλισμού ή αντικατάστασης περιλαμβάνει
διαφανές χρονοδιάγραμμα και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης χρονικής
περιόδου προειδοποίησης για τη μετάβαση, και καθορίζει τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών
προϊόντων τουλάχιστον συγκρίσιμης ποιότητας που παρέχουν πρόσβαση στις
αναβαθμισμένες υποδομές δικτύου που υποκαθιστούν τα αντικατεστημένα στοιχεία,
εφόσον είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και των δικαιωμάτων των
τελικών χρηστών.
Όσον αφορά τα πάγια στοιχεία που προτείνονται για παροπλισμό ή αντικατάσταση, η Ε.Ε.Τ.Τ.
δύναται να άρει τις υποχρεώσεις αφού βεβαιωθεί ότι ο πάροχος πρόσβασης:
α) έχει καθορίσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της
διάθεσης εναλλακτικού προϊόντος πρόσβασης τουλάχιστον συγκρίσιμης ποιότητας με εκείνη
που ήταν διαθέσιμη με τη χρήση των παραδοσιακών υποδομών, η οποία να καθιστά δυνατή
στους αιτούντες πρόσβαση την πρόσβαση στους ίδιους τελικούς χρήστες, και
β) έχει συμμορφωθεί με τους όρους και τη διαδικασία που κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ.
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Η άρση αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 131,
140 και 141.
3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη διαθεσιμότητα ρυθμιζόμενων προϊόντων που επιβάλλεται
από την Ε.Ε.Τ.Τ. σε σχέση με τις αναβαθμισμένες υποδομές δικτύου σύμφωνα με τις
διαδικασίες των άρθρων 175 και 176.
Άρθρο 190
Κατευθυντήριες γραμμές του BEREC για δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας
(Άρθρο 82 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC σχετικά με τα
κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα δίκτυο προκειμένου να θεωρηθεί δίκτυο πολύ υψηλής
χωρητικότητας, ιδίως όσον αφορά το εύρος ζώνης ανερχόμενης και κατερχόμενης ζεύξης,
την ανθεκτικότητα, τις σχετικές με τα σφάλματα παραμέτρους, καθώς και τον χρόνο
αναμονής και τη διακύμανσή του.
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ V
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 191
Ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών
(άρθρο 83 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει κατάλληλες ρυθμιστικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις οι οποίες
προσδιορίστηκαν ως κατέχουσες σημαντική ισχύ σε συγκεκριμένη λιανική αγορά σύμφωνα
με το άρθρο 171, όταν:
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α) ως αποτέλεσμα μιας ανάλυσης αγοράς που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 175, η
Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι μια συγκεκριμένη λιανική αγορά, που προσδιορίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 172, δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική, και
β) η Ε.Ε.Τ.Τ. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει των
άρθρων 177 έως 182 δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη των στόχων του άρθρου 111.
2. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της παρ. 1 βασίζονται στη φύση του
εντοπιζόμενου προβλήματος και είναι αναλογικές και δικαιολογημένες, λαμβανομένων
υπόψη των στόχων του άρθρου 111. Οι επιβαλλόμενες υποχρεώσεις μπορούν να
περιλαμβάνουν την υποχρέωση των προσδιοριζόμενων επιχειρήσεων να μην χρεώνουν
υπερβολικές τιμές, να μην παρεμποδίζουν την είσοδο στην αγορά, να μην προκαλούν
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό με τον καθορισμό ιδιαίτερα χαμηλών τιμών προς
προσέλκυση πελατών, να μην παρέχουν, με αθέμιτο τρόπο, προνόμια σε ειδικούς τελικούς
χρήστες ούτε να δεσμοποιούν, χωρίς εύλογη αιτία, τις υπηρεσίες. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να
επιβάλλει στις επιχειρήσεις αυτές κατάλληλα μέτρα περιορισμού των τιμών λιανικής, μέτρα
για τον έλεγχο των επιμέρους τιμολογίων ή μέτρα για τον καθορισμό των τιμολογίων με
γνώμονα το κόστος ή τις τιμές σε συγκρίσιμες αγορές, προκειμένου να προστατεύει τα
συμφέροντα των τελικών χρηστών και παράλληλα να προωθεί τον αποτελεσματικό
ανταγωνισμό.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι, όταν επιχείρηση υπόκειται σε ρύθμιση τιμολογίου ή άλλους
σχετικούς ελέγχους λιανικής, εφαρμόζονται τα αναγκαία και ενδεδειγμένα συστήματα
κοστολόγησης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να καθορίζει τη μορφή και τη λογιστική μέθοδο που πρέπει
να χρησιμοποιούνται. Η συμμόρφωση με το σύστημα κοστολόγησης ελέγχεται από
ειδικευμένο ανεξάρτητο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ.
εξασφαλίζει την κατ’ έτος δημοσίευση δήλωσης συμμόρφωσης.
4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 193 και 196, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιβάλλει τους μηχανισμούς
ελέγχου λιανικής που αναφέρονται στην παρ. 1 σε γεωγραφικές αγορές ή αγορές λιανικής
στις οποίες θεωρεί ότι επικρατεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ I
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Άρθρο 192
Οικονομικά προσιτή Καθολική Υπηρεσία
(άρθρο 84 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Στο πλαίσιο παροχής Καθολικής Υπηρεσίας όλοι οι καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια
έχουν πρόσβαση, σε προσιτή τιμή, σε διατιθέμενη υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής
πρόσβασης στο διαδίκτυο και σε υπηρεσίες φωνητικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης
της υποκείμενης σύνδεσης, σε σταθερή θέση.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.,
μπορεί να εξειδικεύεται το περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας, ενώ με απόφαση της
Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πλαίσιο της Καθολικής
Υπηρεσίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.,
λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών
της παρ. 1 που δεν παρέχονται σε σταθερή θέση, εφόσον κριθεί ότι αυτό είναι απαραίτητο
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για να εξασφαλιστεί η πλήρης κοινωνική και οικονομική συμμετοχή των καταναλωτών στην
κοινωνία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. στην
οποία λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές συνθήκες και το ελάχιστο εύρος ζώνης που έχει στη
διάθεσή της η πλειονότητα των καταναλωτών εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς και η
έκθεση του BEREC για τις βέλτιστες πρακτικές, ορίζεται η υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής
πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους σκοπούς της παρ. 1 με σκοπό να διασφαλίζεται το εύρος
ζώνης που είναι αναγκαίο για την κοινωνική και οικονομική συμμετοχή στην κοινωνία. Η
υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι σε θέση να παρέχει το
εύρος ζώνης που είναι απαραίτητο για να υποστηριχθεί τουλάχιστον το ελάχιστο σύνολο
υπηρεσιών που ορίζεται στο Παράρτημα V.
4. Όταν καταναλωτής υποβάλλει σχετικό αίτημα, η σύνδεση που αναφέρεται στην παρ. 1 και,
κατά περίπτωση, στην παρ. 2 είναι δυνατό να περιορίζεται στην υποστήριξη υπηρεσιών
φωνητικών επικοινωνιών.
5. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει και τελικούς χρήστες που είναι
πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και μη κερδοσκοπικοούς
οργανισμούς.
Άρθρο 193
Παροχή οικονομικά προσιτής Καθολικής Υπηρεσίας
(άρθρο 85 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ., σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. και την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.),
παρακολουθεί την εξέλιξη και το επίπεδο των λιανικών τιμών των διαθέσιμων στην αγορά
υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 192, ιδίως σε σχέση με τις τιμές στην
Ελληνική Επικράτεια και το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή.
2. Όταν διαπιστωθεί ότι, δεδομένων των εθνικών συνθηκών, οι τιμές λιανικής για τις
υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρ. 1 στο άρθρο 192 δεν είναι οικονομικά προσιτές,
επειδή οι καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες αποκλείονται από
την πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες, λαμβάνονται μέτρα με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών κατόπιν
εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη διασφάλιση της οικονομικής προσιτότητας υπηρεσιών
επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών
για τους καταναλωτές αυτούς τουλάχιστον σε σταθερή θέση.
Με την ίδια απόφαση είτε λαμβάνονται μέτρα για τη στήριξη των καταναλωτών αυτών για
σκοπούς επικοινωνίας είτε απαιτείται από παρόχους τέτοιων υπηρεσιών να προσφέρουν σε
αυτούς τους καταναλωτές τιμολογιακές επιλογές ή πακέτα διαφορετικά από τα
προσφερόμενα υπό τις συνήθεις εμπορικές συνθήκες, ή και τα δύο. Για τον σκοπό αυτόν,
δύναται να απαιτείται από τους εν λόγω παρόχους να εφαρμόζουν κοινά τιμολόγια,
συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής στάθμισης των τιμών, σε όλη την επικράτεια.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση
συναρμόδιων Υπουργών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., σε εξαιρετικές περιστάσεις, ιδίως
όταν η επιβολή των υποχρεώσεων δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου σε όλους τους παρόχους θα οδηγήσει σε αποδεδειγμένη υπερβολική
διοικητική ή οικονομική επιβάρυνση για τους παρόχους ή το Δημόσιο, μπορεί κατ’ εξαίρεση
να επιβληθεί η υποχρέωση να προσφέρονται αυτές οι ειδικές τιμολογιακές επιλογές ή
πακέτα μόνο σε ορισθείσες επιχειρήσεις. Στους εν λόγω ορισμούς εφαρμόζεται το άρθρο 194
κατ’ αναλογία. Κατά τον ορισμό των επιχειρήσεων, λαμβάνεται μέριμνα ώστε όλοι οι
καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες να έχουν τη δυνατότητα να
επιλέγουν επιχειρήσεις που προσφέρουν τιμολογιακές επιλογές που καλύπτουν τις ανάγκες
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τους, εκτός αν η εξασφάλιση αυτής της δυνατότητας επιλογής είναι αδύνατη ή θα
δημιουργούσε υπερβολική πρόσθετη οργανωτική ή οικονομική επιβάρυνση.
Οι καταναλωτές που δικαιούνται αυτές τις τιμολογιακές επιλογές ή πακέτα έχουν δικαίωμα
σύναψης σύμβασης, είτε με πάροχο υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
192, είτε με επιχείρηση που ορίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, και ο αριθμός
τους παραμένει διαθέσιμος για επαρκές χρονικό διάστημα και αποτρέπεται η αδικαιολόγητη
αποσύνδεση της υπηρεσίας.
3. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν τιμολογιακές επιλογές ή πακέτα σε καταναλωτές με χαμηλό
εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες σύμφωνα με την παρ. 2, τηρούν ενήμερη την Ε.Ε.Τ.Τ.
σχετικά με τις λεπτομέρειες των εν λόγω προσφορών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι οι όροι υπό
τους οποίους οι επιχειρήσεις παρέχουν τιμολογιακές επιλογές ή πακέτα σύμφωνα με την
παρ. 2 είναι πλήρως διαφανείς και ότι δημοσιεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με την
αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να απαιτεί την τροποποίηση ή την
ανάκληση των εν λόγω τιμολογιακών επιλογών ή πακέτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση
συναρμόδιων Υπουργών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνονται μέτρα για την στήριξη
ως ενδείκνυται στους καταναλωτές με αναπηρίες, καθώς και άλλα ειδικά μέτρα, κατά
περίπτωση, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι ο σχετικός τερματικός εξοπλισμός και ο ειδικός
εξοπλισμός και οι ειδικές υπηρεσίες που βελτιώνουν την ισοδύναμη πρόσβαση,
συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, των υπηρεσιών πλήρους συνομιλίας και των
υπηρεσιών μεσολαβητικής αναμετάδοσης, είναι διαθέσιμοι και οικονομικά προσιτοί.
5. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, επιδιώκεται να ελαχιστοποιηθούν οι
στρεβλώσεις της αγοράς.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση
συναρμόδιων Υπουργών κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., το πεδίο εφαρμογής του παρόντος
άρθρου δύναται να επεκταθεί σε τελικούς χρήστες που είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Άρθρο 194
Διαθεσιμότητα της Καθολικής Υπηρεσίας
(άρθρο 86 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Όταν διαπιστωθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, εφόσον είναι διαθέσιμα, της
γεωγραφικής έρευνας η οποία διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 130, καθώς
και τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία όπου είναι απαραίτητο, ότι η διαθεσιμότητα, σε
σταθερή θέση, υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται
στην παρ. 3 του άρθρου 192, και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών δεν είναι δυνατό να
εξασφαλιστεί υπό τις συνήθεις εμπορικές συνθήκες ή μέσω άλλων δυνητικών εργαλείων
δημόσιας πολιτικής στην Ελληνική Επικράτεια ή σε διαφορετικά μέρη αυτής, δύναται με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατόπιν εισηγήσεως από την Ε.Ε.Τ.Τ. να
επιβληθούν κατάλληλες υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας ώστε να ικανοποιείται κάθε
εύλογο αίτημα τελικών χρηστών για πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες στα σχετικά μέρη της
Ελληνικής Επικράτειας.
2. Με την ως άνω απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής
και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον καθορισμό επιχείρησης ή επιχειρήσεων για τη
διασφάλιση της διαθεσιμότητας υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3, καθώς και η πλέον
αποδοτική και ενδεδειγμένη προσέγγιση για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, σε σταθερή
θέση, υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 192, και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών, με σεβασμό στις αρχές της
αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της μη διακριτικής μεταχείρισης και της αναλογικότητας
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κατά τρόπο που ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις της αγοράς, ιδίως όσον αφορά στην
παροχή υπηρεσιών με τιμές ή άλλους όρους και προϋποθέσεις που αποκλίνουν από τους
συνήθεις εμπορικούς όρους, ενώ παράλληλα διαφυλάσσεται το δημόσιο συμφέρον.
3. Ειδικότερα, εάν επιβληθούν υποχρεώσεις για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, σε
σταθερή θέση, υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται
στην παρ. 3 του άρθρου 192, και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών για τους τελικούς
χρήστες, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ορίσει μία ή περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει
να εγγυώνται την εν λόγω διαθεσιμότητα στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Η Ε.Ε.Τ.Τ.
μπορεί να ορίζει διαφορετικές επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων για την παροχή
υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και φωνητικών επικοινωνιών
σε σταθερή θέση ή για να καλύπτουν διαφορετικά μέρη της Ελληνικής Επικράτειας. Η Ε.Ε.Τ.Τ.
είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των ανωτέρω επιχειρήσεων.
4. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει επιχειρήσεις σε μέρος ή στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας για
τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3, χρησιμοποιεί προς
τον σκοπό αυτόν αποτελεσματικό, αντικειμενικό και διαφανή μηχανισμό ορισμού χωρίς
διακρίσεις, μέσω του οποίου δεν αποκλείεται εκ των προτέρων από τον ορισμό καμία
επιχείρηση. Οι εν λόγω μέθοδοι ορισμού διασφαλίζουν ότι η υπηρεσία επαρκούς
ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και οι υπηρεσίες φωνητικών επικοινωνιών σε
σταθερή θέση παρέχονται με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και είναι δυνατό να
χρησιμοποιούνται για να προσδιορίζεται το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής
Καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 197.
5. Σε περίπτωση που επιχείρηση που έχει οριστεί σύμφωνα με την παρ. 3 προτίθεται να
διαθέσει σημαντικό μέρος ή το σύνολο των πάγιων στοιχείων του δικτύου τοπικής
πρόσβασής της σε χωριστή νομική οντότητα υπό διαφορετική ιδιοκτησία, ενημερώνει εκ των
προτέρων και εγκαίρως την Ε.Ε.Τ.Τ., ώστε αυτή να έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τις
επιπτώσεις της σκοπούμενης συναλλαγής στην παροχή, σε σταθερή θέση, υπηρεσίας
επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 192,
και υπηρεσίας φωνητικών επικοινωνιών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει, να τροποποιεί ή να
αίρει ειδικές υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 121.
Άρθρο 195
Καθεστώς των υφιστάμενων καθολικών υπηρεσιών
(άρθρο 87 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.,
μπορεί να συνεχίσει να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα ή η οικονομική προσιτότητα
υπηρεσιών πέραν της υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως
ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 192, και των υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών σε
σταθερή θέση, οι οποίες ίσχυαν την 20ή Δεκεμβρίου 2018, εφόσον αποδεικνύεται η ανάγκη
για αυτές τις υπηρεσίες, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών περιστάσεων. . Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ.
ορίζει επιχειρήσεις σε μέρος ή στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας για την παροχή των εν
λόγω υπηρεσιών, εφαρμόζεται το άρθρο 194. Η χρηματοδότηση αυτών των υποχρεώσεων
συνάδει με το άρθρο 198.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.,
επανεξετάζονται οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο έως τις 21
Δεκεμβρίου 2021, και στη συνέχεια μία φορά ανά τριετία.
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Άρθρο 196
Έλεγχος δαπανών
(άρθρο 88 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει ότι κατά την παροχή ευκολιών και υπηρεσιών πέραν εκείνων που
αναφέρονται στο άρθρο 192, οι πάροχοι υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο
διαδίκτυο και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών σύμφωνα με τα άρθρα 192 έως 195
καθορίζουν όρους και προϋποθέσεις έτσι ώστε ο τελικός χρήστης να μην είναι υποχρεωμένος
να πληρώνει για ευκολίες ή υπηρεσίες που δεν είναι απαραίτητες ούτε υποχρεωτικές για τη
ζητούμενη υπηρεσία.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει ότι οι πάροχοι υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο
διαδίκτυο και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 192, οι
οποίοι παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 193 προσφέρουν τις ειδικές ευκολίες και
υπηρεσίες που περιγράφονται στο Παράρτημα VΙ, Μέρος Α, κατά περίπτωση, προκειμένου
οι καταναλωτές να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ.
ελέγχει ότι οι εν λόγω πάροχοι θέτουν σε εφαρμογή σύστημα ώστε να αποφεύγεται τυχόν
αδικαιολόγητη αποσύνδεση των υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών ή της υπηρεσίας
επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο όσον αφορά τους καταναλωτές όπως
αναφέρεται στο άρθρο 193, συμπεριλαμβανομένου κατάλληλου μηχανισμού για τον έλεγχο
του διαρκούς ενδιαφέροντος για τη χρήση της υπηρεσίας.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. το
πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου δύναται να επεκταθεί σε τελικούς χρήστες που
είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις,μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικοί
οργανισμοί.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να μην επιβάλει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 στο σύνολο
ή σε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, εάν κρίνει ότι η ευκολία είναι ευρέως διαθέσιμη.

Άρθρο 197
(άρθρο 89 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας
1. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι η παροχή υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο
διαδίκτυο, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 192, και υπηρεσιών φωνητικών
επικοινωνιών, όπως καθορίζεται στα άρθρα 192, 193 και 194, ή η συνέχιση της υφιστάμενης
Καθολικής Υπηρεσίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 195, ενδέχεται να συνιστά αθέμιτη
επιβάρυνση για τους παρόχους αυτών των υπηρεσιών που ζητούν αντισταθμιστικό
αντάλλαγμα, η Ε.Ε.Τ.Τ. υπολογίζει το καθαρό κόστος της εν λόγω παροχής.
Για τον σκοπό αυτό, η Ε.Ε.Τ.Τ.:
α) υπολογίζει το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας
υπόψη το τυχόν αγοραίο όφελος που αποκομίζει ένας πάροχος που εξασφαλίζει υπηρεσία
επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 192
παρ. 3, και υπηρεσία φωνητικών υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στα άρθρα 192, 193 και 194
ή τη συνέχιση της υφιστάμενης Καθολικής Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 195,
σύμφωνα με το Παράρτημα VII, ή
β) χρησιμοποιεί το καθαρό κόστος παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο υπολογίζεται με
μηχανισμό ορισμού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 194.
2. Οι λογαριασμοί και άλλες πληροφορίες, στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός του καθαρού
κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας βάσει της περ. α΄ της παρ. 1, ελέγχονται ή
εξετάζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή φορέα ανεξάρτητο από τα ενδιαφερόμενα μέρη που ορίζεται
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από την Ε.Ε.Τ.Τ. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού του κόστους και τα πορίσματα του
ελέγχου δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ.
Άρθρο 198
Χρηματοδότηση των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας
(άρθρο 90 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία
εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται ο τρόπος χρηματοδότησης της
Καθολικής Υπηρεσίας και ο μηχανισμός αποζημίωσης καθορισμένης επιχείρησης για το
καθαρό κόστος της Καθολικής Υπηρεσίας, υπό διαφανείς συνθήκες, από τους παρόχους
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον, βάσει του υπολογισμού του
καθαρού κόστους που αναφέρεται στο άρθρο 197 του παρόντος Κώδικα, η Ε.Ε.Τ.Τ.
αποφαίνεται ότι ένας πάροχος υφίσταται αθέμιτη επιβάρυνση και μετά από αίτημα του
ενδιαφερομένου παρόχου. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της
Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο μηχανισμός επιμερισμού τον οποίο διαχειρίζεται η Ε.Ε.Τ.Τ. ή φορέας
ανεξάρτητος από τους δικαιούχους που εποπτεύεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., οι αρχές που διέπουν
τον ως άνω μηχανισμό, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Το συνολικό ποσό της
αποζημίωσης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το καθαρό κόστος, όπως
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 197, των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με τα άρθρα
192 έως 195. Από την υποχρέωση συνεισφοράς μπορούν να εξαιρούνται επιχειρήσεις ο
κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει ένα εύλογο όριο, το οποίο καθορίζεται στην
ίδια απόφαση.
2. Ο μηχανισμός επιμερισμού τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της ελάχιστης δυνατής
στρέβλωσης της αγοράς, της αμεροληψίας και της αναλογικότητας, σύμφωνα με τις αρχές
του Παραρτήματος VΙΙ, Μέρος Β.
Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε επιβάρυνση που σχετίζεται με τον επιμερισμό του κόστους
των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας διαχωρίζεται και προσδιορίζεται χωριστά για κάθε
επιχείρηση. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις δεν επιβάλλονται ούτε εισπράττονται από επιχειρήσεις
που δεν παρέχουν υπηρεσίες στην Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 199
Διαφάνεια
(άρθρο 91 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Όταν το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας, πρόκειται να
υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 197, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι οι αρχές που διέπουν τον
υπολογισμό του καθαρού κόστους, καθώς και οι λεπτομέρειες της μεθοδολογίας που
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, δημοσιοποιούνται.
Όταν θεσπίζεται μηχανισμός επιμερισμού του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων
Καθολικής Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 198, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει
ότι δημοσιοποιούνται οι αρχές που διέπουν τον επιμερισμό του κόστους και την
αντιστάθμιση του καθαρού κόστους.
2. Η Ε.Ε.T.T., με την επιφύλαξη των ενωσιακών και εθνικών κανόνων για το εμπορικό
απόρρητο, δημοσιεύει ετήσια έκθεση με την οποία παρέχονται οι λεπτομέρειες του
υπολογιζόμενου κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας, με προσδιορισμό της
συνεισφοράς όλων των σχετικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου τυχόν αγοραίου
οφέλους που αποκομίζουν ενδεχομένως οι επιχειρήσεις δυνάμει των υποχρεώσεων
Καθολικής Υπηρεσίας που καθορίζονται στα άρθρα 192 έως 195.
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Άρθρο 200
Πρόσθετες υποχρεωτικές υπηρεσίες
(άρθρο 92 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.,
μπορούν να καθορίζονται πρόσθετες υπηρεσίες που πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό
εντός της Ελληνικής Επικράτειας, πέραν των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις
υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας που αναφέρονται στα άρθρα 192 έως 195. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, δεν επιβάλλεται μηχανισμός αποζημίωσης συγκεκριμένων επιχειρήσεων.
ΕΝΟΤΗΤΑ II
ΠΟΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 201
Πόροι αριθμοδότησης
(άρθρο 93 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκδίδει, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., το
Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.). με την επιφύλαξη περιορισμών που επιβάλλονται για
λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Ε.Σ.Α. διασφαλίζει την παροχή επαρκούς πλήθους αριθμών
και σειρών αριθμών, σε όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που παρέχονται στο
κοινό.
Με Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες
για την χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών, οι κανόνες για την αποδοτική χρήση των εν
λόγω πόρων αριθμοδότησης, καθώς και κάθε λεπτομέρειας σχετική με την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 201 έως 204.
Οι διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών είναι αντικειμενικές,
διαφανείς, αμερόληπτες, αναλογικές και ανοικτές.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. διαχειρίζεται το Ε.Σ.Α., εκχωρεί, δεσμεύει, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα
χρήσης αριθμών ή ομάδων αριθμών, εποπτεύει την εφαρμογή του και καθορίζει τα τέλη
εκχώρησης και χρήσης των αριθμών.
2. H E.E.T.T. δύναται επίσης να χορηγεί δικαιώματα χρήσης για πόρους αριθμοδότησης από
το Ε.Σ.Α. για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις εκτός από παρόχους
δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται
επαρκείς πόροι αριθμοδότησης για να ικανοποιείται η τρέχουσα και η προβλέψιμη
μελλοντική ζήτηση. Οι επιχειρήσεις αυτές αποδεικνύουν την ικανότητά τους να
διαχειρίζονται τους πόρους αριθμοδότησης και να πληρούν όλες τις σχετικές απαιτήσεις που
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 202. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να αναστέλλει την περαιτέρω
χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης για πόρους αριθμοδότησης σε αυτές τις επιχειρήσεις αν
αποδεικνύεται ότι υπάρχει κίνδυνος εξάντλησης των πόρων αριθμοδότησης.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά ώστε το Ε.Σ.Α. και οι διαδικασίες αριθμοδότησης να εφαρμόζονται κατά
τρόπον ο οποίος να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι διαθέσιμες στο κοινό και στις επιχειρήσεις που είναι
επιλέξιμες σύμφωνα με την παρ. 2. Επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί το δικαίωμα
χρήσης πόρων αριθμοδότησης δεν προβαίνει σε διακρίσεις σε βάρος άλλων παρόχων
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσον αφορά τους πόρους αριθμοδότησης που
χρησιμοποιούνται για την παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες τους.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. στον Κανονισμό της παρ. 1 ορίζει σειρά μη γεωγραφικών αριθμών που είναι
δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός
από τις υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών, σε ολόκληρη την επικράτεια της Ε.Ε., με
την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 και της παρ. 2 του άρθρου 205. Σε

499

περίπτωση που έχουν χορηγηθεί δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης σύμφωνα με
την παρ. 2 σε επιχειρήσεις εκτός από τους παρόχους δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες για την
παροχή των οποίων έχουν χορηγηθεί τα δικαιώματα χρήσης.
Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. με τις οποίες χορηγούνται τα δικαιώματα χρήσης αριθμών
μπορούν να υπόκεινται μόνο σε όρους που αφορούν θέματα που απαριθμούνται στο
Παράρτημα Ι΄, Μέρος Ε΄ και δεν επαναλαμβάνουν τους όρους της γενικής άδειας.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει ότι οι όροι που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι΄, Μέρος Ε΄ και
μπορούν να επισυνάπτονται για τα δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης που
χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών εκτός Ελλάδος, καθώς και η επιβολή τους, είναι
το ίδιο αυστηροί όσο οι όροι και η επιβολή που εφαρμόζονται σε υπηρεσίες που παρέχονται
εντός Ελλάδος, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει επίσης, σύμφωνα
με την παρ. 6 του άρθρου 202, ότι οι πάροχοι που χρησιμοποιούν πόρους αριθμοδότησης
του κωδικού της Ελλάδος σε άλλα κράτη - μέλη συμμορφώνονται με τους κανόνες
προστασίας των καταναλωτών και λοιπούς εθνικούς κανόνες σχετικά με τη χρήση πόρων
αριθμοδότησης που εφαρμόζονται στα εν λόγω κράτη - μέλη όπου χρησιμοποιούνται οι
πόροι αριθμοδότησης. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη των εκτελεστικών
εξουσιών των αρμόδιων αρχών των εν λόγω κρατών μελών.
Για τον σκοπό δημιουργίας από τον BEREC βάσης δεδομένων για τους πόρους
αριθμοδότησης με δικαίωμα εξωεδαφικής χρήσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ε.Ε.Τ.Τ.
διαβιβάζει στον BEREC τις σχετικές πληροφορίες.
5. Ο κωδικός «00» είναι ο τυποποιημένος διεθνής κωδικός πρόσβασης. Το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ. και κατόπιν συμφωνίας με τις
αρμόδιες αρχές γειτονικών κρατών - μελών, δύναται να θεσπίζει ειδικούς διακανονισμούς
για τη χρήση υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών μεταξύ
παρακείμενων θέσεων εκατέρωθεν των συνόρων μεταξύ Ελλάδος και γειτονικών κρατών μελών.
Στο πλαίσιο αυτό δύναται να συμφωνηθεί κοινό σχέδιο αριθμοδότησης για όλες ή για ειδικές
κατηγορίες αριθμών.
Οι τελικοί χρήστες που επηρεάζονται από τους εν λόγω διακανονισμούς ή συμφωνίες
ενημερώνονται πλήρως.
6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 214, προάγεται η ασύρματη παροχή κατά την οποία δεν
απαιτείται αλλαγή κάρτας ταυτοποίησης συνδρομητή, εφόσον είναι τεχνικά εφικτή, για να
διευκολύνεται η αλλαγή παρόχων δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από
τελικούς χρήστες, ιδίως παρόχους και τελικούς χρήστες υπηρεσιών μηχανής προς μηχανή.
7. Το Ε.Σ.Α., καθώς και κάθε μεταγενέστερη προσθήκη ή τροποποίησή του, δημοσιεύεται, με
την επιφύλαξη μόνο τυχόν περιορισμών που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας.
8. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων
τους υποστηρίζουν την εναρμόνιση συγκεκριμένων αριθμών ή πεδίων αριθμοδότησης στην
Ε.Ε. όπου αυτή προάγει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ταυτοχρόνως την ανάπτυξη
πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.
Άρθρο 202
Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης πόρων αριθμοδότησης
(άρθρο 94 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Όταν είναι απαραίτητη η χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης πόρων
αριθμοδότησης, η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα αυτά, κατόπιν αιτήματος, σε κάθε
επιχείρηση για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που
καλύπτονται από γενική άδεια κατά το άρθρο 120, με την επιφύλαξη του άρθρου 121 και της
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περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 129, καθώς και τυχόν άλλων κανόνων που διασφαλίζουν την
αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων αριθμοδότησης σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.
2. Τα δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης χορηγούνται μέσω ανοικτών,
αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών διαδικασιών.
Κατά τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης πόρων αριθμοδότησης, η Ε.Ε.Τ.Τ. προσδιορίζει κατά
πόσο τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να μεταβιβαστούν από τον κάτοχο των δικαιωμάτων
και υπό ποιους όρους.
Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης για
περιορισμένη χρονική περίοδο, η διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου είναι κατάλληλη
για τη σχετική υπηρεσία δεδομένου του επιδιωκόμενου στόχου, λαμβανομένης δεόντως
υπόψη της αναγκαίας περιόδου για την απόσβεση της επένδυσης.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει αποφάσεις για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης πόρων
αριθμοδότησης το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή της πλήρους αίτησης και εντός
τριών εβδομάδων στην περίπτωση πόρων αριθμοδότησης που έχουν χορηγηθεί για
συγκεκριμένους σκοπούς στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης. Οι εν λόγω
αποφάσεις δημοσιοποιούνται.
4. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει αποφασίσει, έπειτα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη
σύμφωνα με το άρθρο 131, ότι τα δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης εξαιρετικής
οικονομικής αξίας πρέπει να χορηγούνται με διαδικασίες ανταγωνιστικής ή συγκριτικής
επιλογής, μπορεί να παρατείνει τη χρονική περίοδο των τριών (3) εβδομάδων που
αναφέρεται στην παρ. 3 κατά επιπλέον τρεις (3) εβδομάδες το πολύ.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν περιορίζει τον αριθμό των προς χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων
χρήσης, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των
πόρων αριθμοδότησης.
6. Εάν τα δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης περιλαμβάνουν την εξωεδαφική χρήση
τους εντός της Ε.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 201, η E.E.T.T. θέτει ειδικούς όρους
στα εν λόγω δικαιώματα χρήσης προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με όλους
τους συναφείς εθνικούς κανόνες προστασίας των καταναλωτών και το εθνικό δίκαιο σχετικά
με τη χρήση πόρων αριθμοδότησης που εφαρμόζονται στα κράτη - μέλη όπου
χρησιμοποιούνται οι πόροι αριθμοδότησης.
Κατόπιν αιτήματος από εθνική ρυθμιστική ή άλλη αρμόδια αρχή κράτους - μέλους όπου
χρησιμοποιούνται οι πόροι αριθμοδότησης που έχουν χορηγηθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ., με το
οποίο αποδεικνύεται παράβαση των συναφών κανόνων προστασίας των καταναλωτών ή της
εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση πόρων αριθμοδότησης του εν λόγω κράτους μέλους, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει τους όρους που τίθενται δυνάμει του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 138, μεταξύ άλλων σε σοβαρές περιπτώσεις,
με την ανάκληση των δικαιωμάτων εξωεδαφικής χρήσης για τους πόρους αριθμοδότησης
που χορηγήθηκαν στην εκάστοτε επιχείρηση.
7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί δικαιώματα χρήσης πόρων
αριθμοδότησης σε επιχειρήσεις εκτός από παρόχους δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 201.
Άρθρο 203
Τέλη για δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης
(άρθρο 95 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει τέλη για τα δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης τα οποία
αντανακλούν την ανάγκη διασφάλισης της βέλτιστης χρήσης των εν λόγω πόρων. Τα εν λόγω
τέλη είναι αντικειμενικά δικαιολογημένα, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά προς τον
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επιδιωκόμενο σκοπό και κατά τον καθορισμό τους λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι του άρθρου
111.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού, τον τρόπο και την προθεσμία
καταβολής των τελών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια.
Άρθρο 204
Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά και γραμμή υποστήριξης για παιδιά
(άρθρο 96 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Οι τελικοί χρήστες έχουν ατελώς πρόσβαση σε υπηρεσία που εξασφαλίζει τη λειτουργία
ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής για την καταγγελία περιπτώσεων που αφορούν αγνοούμενα
παιδιά. Η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή διατίθεται στον αριθμό «116000».
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της καθορίζει μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι τελικοί χρήστες με
αναπηρίες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στον αριθμό
«116000» στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να
διευκολύνεται η πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρίες σε αυτές τις υπηρεσίες όταν
ταξιδεύουν σε άλλα κράτη - μέλη βασίζονται στη συμμόρφωση προς τα σχετικά πρότυπα ή
προδιαγραφές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η αρχή ή η επιχείρηση στην
οποία έχει εκχωρηθεί ο αριθμός «116000» διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για τη
λειτουργία της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής.
4. Κατά την εκχώρηση των αριθμών «116000» και, όταν ενδείκνυται, «116111», η Ε.Ε.Τ.Τ.
εξασφαλίζει ότι οι αρχές ή επιχειρήσεις, στις οποίες αυτοί εκχωρούνται, ενημερώνουν
καταλλήλως τους τελικούς χρήστες για την ύπαρξη και τη χρήση των υπηρεσιών που
παρέχονται από τους αριθμούς αυτούς.
Άρθρο 205
Πρόσβαση σε αριθμούς και υπηρεσίες
(άρθρο 97 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Όπου είναι οικονομικά εφικτό, και πλην της περιπτώσεως κατά την οποία καλούμενος
τελικός χρήστης έχει επιλέξει για εμπορικούς λόγους να περιορίσει την πρόσβαση από
καλούντες που βρίσκονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει όλα
τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι τελικοί χρήστες μπορούν:
α) να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες χρησιμοποιώντας μη γεωγραφικούς
αριθμούς εντός της Ε.Ε., και
β) να έχουν πρόσβαση σε όλους τους αριθμούς που παρέχονται στην Ε.Ε., ανεξαρτήτως της
τεχνολογίας και των συσκευών που χρησιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης, στους οποίους
συμπεριλαμβάνονται οι αριθμοί που υπάρχουν στα εθνικά σχέδια αριθμοδότησης των
κρατών - μελών και οι παγκόσμιοι διεθνείς αριθμοί ατελών κλήσεων.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά από τους παρόχους δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να
παρεμποδίζουν κατά περίπτωση την πρόσβαση σε αριθμούς ή υπηρεσίες, όταν αυτό
δικαιολογείται για λόγους απάτης ή κατάχρησης, και να απαιτεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις
οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρακρατούν σχετικά έσοδα
διασύνδεσης ή άλλων υπηρεσιών.
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ΕΝΟΤΗΤΑ III
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Άρθρο 206
Εξαίρεση ορισμένων πολύ μικρών επιχειρήσεων
(άρθρο 98 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Με την εξαίρεση των άρθρων 207 και 208, τα άρθρα 206 έως 224 δεν ισχύουν για πολύ μικρές
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών,
εκτός εάν παρέχουν επίσης άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που χαίρουν των εξαιρέσεων του πρώτου εδαφίου
υποχρεούνται πριν τη σύναψη σύμβασης με τελικούς χρήστες να τους ενημερώνουν για τις
εξαιρέσεις αυτές.
Άρθρο 207
Μη διακριτική μεταχείριση
(άρθρο 99 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Οι πάροχοι δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν εφαρμόζουν καμία
διαφορετική απαίτηση ή γενικό όρο παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ή υπηρεσίες ή χρήσης
τους σε τελικούς χρήστες για λόγους που συνδέονται με την εθνικότητα, τον τόπο κατοικίας
ή τον τόπο εγκατάστασης του τελικού χρήστη, εκτός εάν αυτή η διαφορετική μεταχείριση
δικαιολογείται αντικειμενικά.
Άρθρο 208
Διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων
(άρθρο 100 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Τα μέτρα που λαμβάνονται και αφορούν στην πρόσβαση των τελικών χρηστών σε
υπηρεσίες και εφαρμογές ή τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών και εφαρμογών από τους τελικούς
χρήστες μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να σέβονται τον Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης («Χάρτης») και τις γενικές αρχές του ενωσιακού
δικαίου.
2. Τα μέτρα που αφορούν την πρόσβαση των τελικών χρηστών σε υπηρεσίες και εφαρμογές
ή τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών και εφαρμογών από τους τελικούς χρήστες μέσω δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία ενδέχεται να περιορίζουν την άσκηση των
δικαιωμάτων ή ελευθεριών που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη, επιβάλλονται μόνο εφόσον
προβλέπονται από τον νόμο και σέβονται τα εν λόγω δικαιώματα ή ελευθερίες, είναι
αναλογικά, αναγκαία, και ανταποκρίνονται πραγματικά σε στόχους γενικού συμφέροντος
αναγνωρισμένους από το ενωσιακό δίκαιο ή στην ανάγκη να προστατευτούν τα δικαιώματα
και οι ελευθερίες άλλων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Χάρτη και τις γενικές
αρχές του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πραγματικής
προσφυγής και αμερόληπτης δίκης. Συνακολούθως, τα εν λόγω μέτρα λαμβάνονται μόνο
εφόσον τηρείται η αρχή του τεκμηρίου αθωότητας και υπάρχει σεβασμός του δικαιώματος
στην ιδιωτική ζωή. Εξασφαλίζεται προηγούμενη, δίκαιη και αμερόληπτη διαδικασία,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ακροάσεως του ενδιαφερομένου ή των
ενδιαφερομένων, εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες σε
αποδεδειγμένως επείγουσες περιπτώσεις σύμφωνα με τον Χάρτη.
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Άρθρο 209
Προβλέψεις για την προστασία των τελικών χρηστών
(άρθρο 101 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνούν ώστε τυχόν διατάξεις που
θεσπίζονται για την προστασία των τελικών χρηστών να μην παρεκκλίνουν από τα άρθρα 210
έως 223.
Άρθρο 210
Απαιτήσεις πληροφοριών για συμβάσεις
(άρθρο 102 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Προτού ο καταναλωτής δεσμευτεί με σύμβαση ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη προσφορά,
οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των
υπηρεσιών μετάδοσης που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μηχανής προς
μηχανή, παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 3β και 4 της υπό στοιχεία
Ζ1 – 891/2013 κοινής απόφασης των Yπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2144) και επιπλέον τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VIIΙ του παρόντος νόμου, στο βαθμό που οι
εν λόγω πληροφορίες αφορούν υπηρεσία την οποία παρέχουν.
Οι πληροφορίες παρέχονται με σαφή και κατανοητό τρόπο σε «σταθερό μέσο», όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης ή, όταν η παροχή
σε σταθερό μέσο δεν είναι εφικτή, σε έγγραφο που μεταφορτώνεται εύκολα, το οποίο
διατίθεται από τον πάροχο. Ο πάροχος εφιστά με ενεργό τρόπο την προσοχή του καταναλωτή
στη διαθεσιμότητα αυτού του εγγράφου και στη σημασία της μεταφόρτωσής του για
σκοπούς τεκμηρίωσης, μελλοντικής αναφοράς και ακριβούς αναπαραγωγής.
Οι πληροφορίες παρέχονται, κατόπιν αιτήματος, σε μορφότυπο που είναι προσβάσιμος για
τους τελικούς χρήστες με αναπηρίες σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για την εναρμόνιση
των απαιτήσεων προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παρ. 1, 3 και 5 παρέχονται επίσης σε τελικούς
χρήστες οι οποίοι είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις ή μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί,
εκτός εάν έχουν συμφωνήσει ρητώς να παραιτηθούν από το σύνολο ή μέρη των εν λόγω
διατάξεων.
3. Οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των
υπηρεσιών μετάδοσης που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μηχανής προς
μηχανή, παρέχουν στους καταναλωτές σύντομη και ευανάγνωστη συνοπτική σύμβαση. Στην
εν λόγω συνοπτική σύμβαση προσδιορίζονται τα κύρια στοιχεία των απαιτήσεων
πληροφοριών σύμφωνα με την παρ. 1. Αυτά τα κύρια στοιχεία περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
α) την ονομασία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου και, εφόσον είναι
διαφορετικά, τα στοιχεία επικοινωνίας για την υποβολή καταγγελιών,
β) τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας,
γ) τις αντίστοιχες τιμές για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
για οποιαδήποτε περιοδικά ή καταναλωτικά τέλη, όταν η υπηρεσία παρέχεται έναντι άμεσης
καταβολής χρημάτων,
δ) τη διάρκεια της σύμβασης και τους όρους για την ανανέωση και την καταγγελία της,
ε) τον βαθμό στον οποίο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι σχεδιασμένα για τελικούς
χρήστες με αναπηρίες,
στ) όσον αφορά τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύνοψη των πληροφοριών που
απαιτούνται σύμφωνα με τα στοιχεία δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ)
2015/2120.
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Οι πάροχοι που υπόκεινται στις υποχρεώσεις της παρ. 1 συμπληρώνουν δεόντως το
υπόδειγμα συνοπτικής σύμβασης, το οποίο εκδίδεται με εκτελεστική πράξη της Επιτροπής
σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 102 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, με τις απαιτούμενες
πληροφορίες και παρέχουν τη συνοπτική σύμβαση ατελώς στους καταναλωτές, πριν από τη
σύναψη της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως συμβάσεων. Εάν, για
αντικειμενικούς τεχνικούς λόγους, είναι αδύνατη η παροχή της συνοπτικής σύμβασης τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, παρέχεται αργότερα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και
η σύμβαση παράγει αποτελέσματα όταν ο καταναλωτής επιβεβαιώσει τη συμφωνία του μετά
την παραλαβή της συνοπτικής σύμβασης.
4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παρ. 1 και 3 καθίστανται αναπόσπαστο τμήμα της
σύμβασης και δεν μεταβάλλονται εκτός ρητής συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.
5. Όταν υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο ή διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες
διαπροσωπικών επικοινωνιών χρεώνονται βάσει κατανάλωσης είτε χρόνου ή όγκου, οι
πάροχοί τους προσφέρουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να
ελέγχουν τη χρήση καθεμίας από τις εν λόγω υπηρεσίες. Η διευκόλυνση αυτή περιλαμβάνει
την πρόσβαση σε έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με το επίπεδο κατανάλωσης των υπηρεσιών
που περιλαμβάνονται σε τιμολογιακό πρόγραμμα. Ειδικότερα, οι πάροχοι γνωστοποιούν
στους καταναλωτές προτού καλυφθούν τα όρια κατανάλωσης, τα οποία θεσπίζονται από την
Ε.Ε.Τ.Τ. και τα οποία εμπεριέχονται στο τιμολογιακό τους πρόγραμμα, και όταν έχει
ολοκληρωθεί η κατανάλωση υπηρεσίας που εμπεριέχεται στο τιμολογιακό τους πρόγραμμα.
6. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον το κρίνει αναγκαίο, απαιτεί από τους παρόχους να παρέχουν
επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο κατανάλωσης και να εμποδίζουν
προσωρινά την περαιτέρω χρήση της εκάστοτε υπηρεσίας όταν υπάρχει υπέρβαση ενός
χρηματικού ορίου ή ορίου όγκου που καθορίζεται από την ίδια.
Άρθρο 211
Διαφάνεια, σύγκριση προσφορών και δημοσίευση πληροφοριών
(άρθρο 103 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι, εάν οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή
διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών εξαρτούν από όρους και
προϋποθέσεις την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο
Παράρτημα ΙΧ δημοσιεύονται σε μορφή που είναι σαφής, κατανοητή, μηχανικώς
αναγνώσιμη και προσβάσιμη σε τελικούς χρήστες με αναπηρίες σύμφωνα με το ενωσιακό
δίκαιο για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας των προϊόντων και των
υπηρεσιών, από όλους τους εν λόγω παρόχους. Οι εν λόγω πληροφορίες επικαιροποιούνται
τακτικά. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προσδιορίζει πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με τη μορφή υπό
την οποία πρέπει να δημοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται,
κατόπιν αιτήματος, στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν δημοσιευθούν.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι οι τελικοί χρήστες έχουν πρόσβαση ατελώς σε τουλάχιστον ένα
ανεξάρτητο εργαλείο σύγκρισης που τους επιτρέπει να συγκρίνουν και να αξιολογούν
διάφορες υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες
διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, και, κατά περίπτωση, διαθέσιμες στο κοινό
υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, όσον αφορά:
α) τις τιμές και τα τιμολόγια υπηρεσιών που παρέχονται έναντι άμεσων χρηματικών
καταβολών είτε περιοδικών είτε βάσει κατανάλωσης, και
β) την ποιότητα των επιδόσεων των υπηρεσιών, εφόσον προσφέρεται ελάχιστη ποιότητα
υπηρεσίας ή η επιχείρηση υποχρεούται να δημοσιεύει αυτές τις πληροφορίες βάσει του
άρθρου 212.
3. Το εργαλείο σύγκρισης που αναφέρεται στην παρ. 2:
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α) λειτουργεί ανεξάρτητα από τους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι
οι πάροχοι των εν λόγω υπηρεσιών έχουν ίση μεταχείριση στα αποτελέσματα της
αναζήτησης,
β) δημοσιοποιεί με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης του εργαλείου
σύγκρισης,
γ) ορίζει σαφή και αντικειμενικά κριτήρια στα οποία βασίζεται η σύγκριση,
δ) χρησιμοποιεί απλή και σαφή γλώσσα,
ε) παρέχει ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση και αναφέρει τον χρόνο της
τελευταίας επικαιροποίησης,
στ) είναι ανοικτό σε κάθε πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή διαθέσιμων στο
κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών που καθιστά διαθέσιμες τις σχετικές
πληροφορίες, περιλαμβάνει δε ευρύ φάσμα προσφορών που καλύπτουν σημαντικό μέρος
της αγοράς και, αν οι προβαλλόμενες πληροφορίες δεν αποτελούν πλήρη επισκόπηση της
αγοράς, σαφή σχετική δήλωση, πριν από την απεικόνιση των αποτελεσμάτων,
ζ) παρέχει αποτελεσματική διαδικασία για την καταγγελία εσφαλμένης πληροφόρησης,
η) περιλαμβάνει τη δυνατότητα να συγκρίνονται οι τιμές, τα τιμολόγια και η ποιότητα
επιδόσεων των υπηρεσιών μεταξύ των διαφόρων προσφορών που είναι διαθέσιμες στους
καταναλωτές και, μεταξύ των εν λόγω προσφορών και των τυποποιημένων διαθέσιμων στο
κοινό προσφορών προς άλλους τελικούς χρήστες.
Τα εργαλεία σύγκρισης που πληρούν τις απαιτήσεις των περ. α΄ έως η΄ πιστοποιούνται,
κατόπιν αιτήματος του παρόχου του εργαλείου, από την Ε.Ε.Τ.Τ..
Στην περίπτωση όπου η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώνει ότι αυτές οι ευκολίες δεν είναι διαθέσιμες στο
κοινό δωρεάν ή σε εύλογη τιμή, μεριμνά ώστε είτε η ίδια είτε μέσω τρίτων φορέων είτε
διαπιστευμένοι από την ίδια φορείς να τις διαθέτουν στο κοινό. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με
απόφασή της να χορηγεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόπιν αιτήσεως, σχετικό
πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα,
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τελών και ιδίως η διαδικασία για την υποβολή της
σχετικής αίτησης, καθώς και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του
ανωτέρω πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με το
άρθρο 131, καθορίζει τις πληροφορίες, τη μορφή και τη συχνότητα στην οποία πρέπει να
παρέχονται από τους παρόχους δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
προκειμένου να υπάρχουν οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διάθεση των ως άνω ευκολιών
στο κοινό.
Τρίτα μέρη έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν ατελώς και σε ανοικτούς μορφότυπους
δεδομένων τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο
διαδίκτυο ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών, με σκοπό τη
διάθεση τέτοιου είδους ανεξάρτητων εργαλείων σύγκρισης.
4. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών
διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, ή και των δύο, υποχρεούνται, κατόπιν
απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να διανέμουν ατελώς πληροφορίες
δημοσίου συμφέροντος σε υφιστάμενους και νέους τελικούς χρήστες, κατά περίπτωση, με
τα μέσα που χρησιμοποιούν συνήθως για τις επικοινωνίες τους με τους τελικούς χρήστες. Σε
αυτήν την περίπτωση, οι εν λόγω πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος παρέχονται από τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε τυποποιημένη μορφή
και καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα:
α) τις πλέον κοινές χρήσεις των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και των διαθέσιμων
στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών με σκοπό την
ενασχόληση με παράνομες ενέργειες ή τη διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου, ιδίως όταν
είναι δυνατό να θίξουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών άλλων,
περιλαμβανομένων των παραβιάσεων των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων, των
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δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, και τις νομικές τους
επιπτώσεις, και
β) τα μέσα προστασίας έναντι κινδύνων που απειλούν την προσωπική ασφάλεια, την
ιδιωτική ζωή και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση υπηρεσιών πρόσβασης
στο διαδίκτυο και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει
αριθμών.
Άρθρο 212
Ποιότητα υπηρεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις
διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών
(άρθρο 104 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της μετά από δημόσια διαβούλευση, δύναται να απαιτεί από
παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών
διαπροσωπικών επικοινωνιών, να δημοσιεύουν κατανοητές, συγκρίσιμες, αξιόπιστες,
φιλικές προς τον χρήστη και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τους τελικούς χρήστες
σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών τους, στον βαθμό που ελέγχουν τουλάχιστον
ορισμένα στοιχεία του δικτύου, είτε άμεσα είτε βάσει συμφωνίας σε επίπεδο υπηρεσιών για
τον σκοπό αυτόν, και σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να διασφαλίζεται
ισοδυναμία πρόσβασης σε τελικούς χρήστες με αναπηρίες. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί επίσης να
απαιτεί από τους παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών
να ενημερώνουν τους καταναλωτές εάν η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν εξαρτάται
από τυχόν εξωτερικούς παράγοντες, όπως ο έλεγχος της μετάδοσης σήματος ή η
συνδεσιμότητα του δικτύου.
Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται, κατόπιν αιτήματος, στην Ε.Ε.Τ.Τ. και, κατά περίπτωση,
σε άλλες αρμόδιες αρχές πριν δημοσιευθούν.
Τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας της υπηρεσίας συμμορφώνονται με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120.
2. Με απόφασή της, η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις κατευθυντήριες
γραμμές του BEREC, τις προς μέτρηση παραμέτρους ποιότητας της υπηρεσίας, τις
εφαρμοστέες μεθόδους μέτρησης, και το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο δημοσίευσης
των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μηχανισμών πιστοποίησης της
ποιότητας. Ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιούνται οι παράμετροι, οι ορισμοί και οι
μέθοδοι μέτρησης που περιέχονται στο Παράρτημα X.
Άρθρο 213
Διάρκεια και καταγγελία της σύμβασης
(άρθρο 105 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει και μεριμνά, με την επιφύλαξη της όποιας ελάχιστης διάρκειας
σύμβασης, ότι οι όροι και οι διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασης δεν αποτελούν
αντικίνητρο για την αλλαγή παρόχου υπηρεσιών. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ
καταναλωτών και παρόχων διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
εκτός των υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών και, εκτός των
υπηρεσιών μετάδοσης που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μηχανής προς
μηχανή, δεν επιβάλλουν περίοδο δέσμευσης άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τη διάρκεια σύμβασης που
προβλέπει την πληρωμή σε δόσεις, αν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει σε ξεχωριστή
σύμβαση να καταβάλλει πληρωμές σε δόσεις αποκλειστικά για την εγκατάσταση υλικής
σύνδεσης, ιδίως με δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας. Οι συμβάσεις που προβλέπουν την
πληρωμή σε δόσεις και αφορούν την εγκατάσταση υλικής σύνδεσης δεν περιλαμβάνουν

507

τερματικό εξοπλισμό, όπως δρομολογητή ή μόντεμ, και δεν αποκλείουν τους καταναλωτές
από το να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει του παρόντος άρθρου.
2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται επίσης σε τελικούς χρήστες οι οποίοι είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις,
μικρές επιχειρήσεις ή μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, εκτός εάν αυτοί έχουν συμφωνήσει
ρητώς να παραιτηθούν από τις εν λόγω διατάξεις.
3. Όταν σύμβαση ή νομοθεσία προβλέπει αυτόματη παράταση για σύμβαση υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ορισμένης διάρκειας εκτός των υπηρεσιών διαπροσωπικών
επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών και εκτός των υπηρεσιών μετάδοσης που
χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μηχανής προς μηχανή, μετά την εν λόγω
παράταση, οι τελικοί χρήστες έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν τη σύμβαση ανά πάσα
στιγμή με μέγιστη προθεσμία προειδοποίησης που καθορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και σε κάθε
περίπτωση δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εκτός των
τελών για τη λήψη των υπηρεσιών κατά την περίοδο προειδοποίησης. Πριν από την
αυτόματη παράταση της σύμβασης, οι πάροχοι ενημερώνουν τους τελικούς χρήστες, με
εμφανή τρόπο, εγκαίρως και σε σταθερό μέσο, σχετικά με τη λήξη της συμβατικής δέσμευσης
και σχετικά με τα μέσα για την καταγγελία της σύμβασης. Επιπλέον, ταυτόχρονα, οι πάροχοι
παρέχουν στους τελικούς χρήστες συμβουλές για τα καλύτερα τιμολόγια σε σχέση με τις
υπηρεσίες τους. Οι πάροχοι παρέχουν στους τελικούς χρήστες πληροφορίες για τα καλύτερα
τιμολόγια τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.
4. Οι τελικοί χρήστες έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν τη σύμβασή τους χωρίς καμία
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση κατόπιν κοινοποίησης αλλαγών στους συμβατικούς
όρους που προτείνονται από τον πάροχο διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, πλην των υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών,
εκτός αν οι προτεινόμενες αλλαγές είναι αποκλειστικά προς όφελος του τελικού χρήστη,
είναι αυστηρώς διοικητικού χαρακτήρα και δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον τελικό
χρήστη, ή επιβάλλονται άμεσα από το ενωσιακό ή ελληνικό δίκαιο.
Οι πάροχοι κοινοποιούν κάθε αλλαγή των συμβατικών όρων στους τελικούς χρήστες,
τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, και ταυτόχρονα τους ενημερώνουν για το δικαίωμά τους να
καταγγείλουν τη σύμβασή τους χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση αν δεν
αποδέχονται τους νέους όρους. Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μπορεί να ασκείται
σε χρόνο που προσδιορίζει η Ε.Ε.Τ.Τ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έναν (1) μήνα
από την κοινοποίηση, ούτε να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση. Η
κοινοποίηση γίνεται με σαφή και κατανοητό τρόπο, σε σταθερό μέσο.
5. Οποιαδήποτε σημαντική συνεχιζόμενη ή συχνά επαναλαμβανόμενη απόκλιση μεταξύ της
πραγματικής εκτέλεσης μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των υπηρεσιών
πρόσβασης στο διαδίκτυο ή των υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως
αριθμών, και της εκτέλεσης που αναφέρεται στη σύμβαση εκλαμβάνεται ως βάση για την
ενεργοποίηση των διορθωτικών μέσων που έχει στη διάθεσή του ο καταναλωτής σύμφωνα
με το ελληνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης
ατελώς.
6. Σε περίπτωση που ο τελικός χρήστης έχει το δικαίωμα καταγγελίας σύμβασης για
διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των υπηρεσιών
διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, πριν από τη λήξη της συμφωνημένης
διάρκειας της σύμβασης σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ή άλλες διατάξεις του ενωσιακού ή
του εθνικού δικαίου, ο τελικός χρήστης δεν οφείλει καμία αποζημίωση πέραν αυτής που
αφορά τη διατήρηση επιδοτούμενου τερματικού εξοπλισμού.
Σε περίπτωση που ο τελικός χρήστης επιλέξει να διατηρήσει τερματικό εξοπλισμό που
παρέχεται ως δέσμη κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης, οποιαδήποτε οφειλόμενη
αποζημίωση δεν υπερβαίνει την κατά χρονική αναλογία αξία του όπως συμφωνήθηκε κατά
τη στιγμή σύναψης της σύμβασης ή το τμήμα του τέλους υπηρεσίας που απομένει έως τη
λήξη της σύμβασης, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι μικρότερο.

508

Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της μπορεί να καθορίσει άλλες μεθόδους υπολογισμού του ποσού της
αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω μέθοδοι δεν καταλήγουν σε επίπεδο
αποζημίωσης που υπερβαίνει την αποζημίωση όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο
εδάφιο.
Ο πάροχος αίρει κάθε όρο για τη χρήση τερματικού εξοπλισμού σε άλλα δίκτυα ατελώς σε
περίοδο που δύναται να καθορίσει με απόφασή της η Ε.Ε.Τ.Τ. και το αργότερο κατά την
καταβολή της αποζημίωσης.
7. Όσον αφορά τις υπηρεσίες μετάδοσης που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες μηχανής προς
μηχανή, τα δικαιώματα που αναφέρονται στις παρ. 4 και 6 είναι στη διάθεση μόνο τελικών
χρηστών που είναι καταναλωτές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις ή μη
κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
Άρθρο 214
Αλλαγή παρόχου και φορητότητα αριθμού
(άρθρο 106 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Στην περίπτωση αλλαγής μεταξύ παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι
εκάστοτε πάροχοι παρέχουν στον τελικό χρήστη επαρκείς πληροφορίες πριν και κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής και διασφαλίζουν τη συνέχεια της υπηρεσίας πρόσβασης
στο διαδίκτυο, εκτός αν δεν είναι τεχνικά εφικτό. Ο πάροχος, στον οποίο μεταφέρεται ο
αριθμός, εξασφαλίζει ότι η ενεργοποίηση της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο
επέρχεται εντός του συντομότερου δυνατού χρόνου κατά την ημερομηνία και εντός του
χρονικού πλαισίου που συμφωνείται ρητώς με τον τελικό χρήστη. Ο μεταφέρων πάροχος
εξακολουθεί να παρέχει την υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο με τους ίδιους όρους μέχρι
την ενεργοποίηση της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο από τον υποδεχόμενο πάροχο.
Η απώλεια υπηρεσίας κατά τη διαδικασία αλλαγής δεν υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. με σχετική απόφασή της καθορίζει την διαδικασία αλλαγής παρόχου και
φορητότητας αριθμού εξασφαλίζοντας την αποδοτικότητα και την απλότητά της για τον
τελικό χρήστη.
2. Όλοι οι τελικοί χρήστες κάτοχοι αριθμών που υπάρχουν στο εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης
έχουν το δικαίωμα, μετά από σχετικό αίτημα, να διατηρούν τους αριθμούς τους,
ανεξαρτήτως της επιχείρησης που παρέχει την υπηρεσία, σύμφωνα με το Παράρτημα VI,
Μέρος Γ΄.
3. Όταν ο τελικός χρήστης καταγγέλλει σύμβαση, μπορεί να διατηρήσει το δικαίωμα
μεταφοράς αριθμού από το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης σε άλλον πάροχο επί τουλάχιστον
ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της καταγγελίας, εκτός εάν ο τελικός χρήστης παραιτηθεί
του δικαιώματος αυτού.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι η τιμολόγηση μεταξύ παρόχων υπηρεσιών όσον αφορά την
παροχή φορητότητας του αριθμού αντανακλά το κόστος, και ότι δεν εφαρμόζονται άμεσες
χρεώσεις σε τελικούς χρήστες.
5. Η μεταφορά αριθμών και η επακόλουθη ενεργοποίησή τους πραγματοποιείται εντός της
συντομότερης δυνατής προθεσμίας, στην ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί ρητώς με τον
τελικό χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, η ενεργοποίηση του αριθμού των τελικών χρηστών που
έχουν συνάψει συμφωνία για τη μεταφορά ενός αριθμού σε νέο πάροχο γίνεται μέσα σε μια
εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί με τον τελικό χρήστη. Σε
περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας μεταφοράς, ο μεταφέρων πάροχος επανενεργοποιεί
τον αριθμό και τις σχετικές υπηρεσίες του τελικού χρήστη μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση της
μεταφοράς. Ο μεταφέρων πάροχος εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις μέχρι την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του υποδεχόμενου
παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, η απώλεια υπηρεσίας κατά τη διαδικασία αλλαγής παρόχου
και μεταφοράς αριθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία (1) εργάσιμη ημέρα. Οι φορείς
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εκμετάλλευσης, των οποίων τα δίκτυα ή οι ευκολίες πρόσβασης χρησιμοποιούνται είτε από
τον μεταφέροντα είτε από τον υποδεχόμενο πάροχο είτε από αμφότερους, εξασφαλίζουν ότι
δεν υπάρχει απώλεια υπηρεσίας που θα καθυστερούσε τη διαδικασία αλλαγής παρόχου και
μεταφοράς αριθμού.
6. Ο υποδεχόμενος πάροχος συντονίζει τις διαδικασίες αλλαγής και μεταφοράς που
προβλέπονται στις παρ. 1 και 5 και τόσο ο υποδεχόμενος πάροχος όσο και ο μεταφέρων
πάροχος συνεργάζονται με καλή πίστη. Δεν καθυστερούν ούτε καταχρώνται τις διαδικασίες
αλλαγής και μεταφοράς, ούτε επίσης προβαίνουν σε μεταφορά αριθμών ή αλλαγή τελικών
χρηστών χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή των τελικών χρηστών. Οι συμβάσεις των τελικών
χρηστών με τον μεταφέροντα πάροχο λύονται αυτομάτως μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αλλαγής.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να καθορίζει τις λεπτομέρειες των διαδικασιών αλλαγής και μεταφοράς
αριθμών, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές διατάξεις περί συμβάσεων, την τεχνική
σκοπιμότητα και την ανάγκη για διατήρηση της συνέχειας της υπηρεσίας προς τους τελικούς
χρήστες. Αυτό περιλαμβάνει, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, την απαίτηση να ολοκληρωθεί η
μεταφορά μέσω ασύρματης παροχής, εκτός εάν ζητηθεί κάτι διαφορετικό από τον τελικό
χρήστη. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει επίσης κατάλληλα μέτρα με τα οποία διασφαλίζεται ότι οι τελικοί
χρήστες ενημερώνονται επαρκώς και προστατεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών
αλλαγής και μεταφοράς και δεν μεταφέρονται σε άλλον πάροχο παρά τη θέλησή τους.
Οι πάροχοι δότες επιστρέφουν κατόπιν αιτήματος κάθε πιστωτικό υπόλοιπο στους
καταναλωτές και με τη χρήση προπληρωμένων υπηρεσιών. Η επιστροφή μπορεί να υπόκειται
σε τέλος μόνον εάν αυτό προβλέπεται στη σύμβαση. Οποιοδήποτε παρόμοιο τέλος είναι
ανάλογο και αντίστοιχο με το πραγματικό κόστος που επωμίζεται ο μεταφέρων πάροχος για
την προσφορά της επιστροφής.
7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 137 και 138, σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης
παρόχου
προς
τις
υποχρεώσεις
του
παρόντος
άρθρου,
συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων ή των καταχρήσεων στη μεταφορά από πάροχο
ή για λογαριασμό του ή καταχρήσεων στη μεταφορά και την αλλαγή των διαδικασιών και
απώλειας συναντήσεων υπηρεσίας και εγκατάστασης.
8. Η Ε.Ε.Τ.Τ. θεσπίζει κανόνες για την αποζημίωση των τελικών χρηστών από τους παρόχους,
σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας, της αντικειμενικότητας και της
αποτελεσματικότητας στους τελικούς χρήστες από τους παρόχους σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης αυτών προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο,
συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων ή των καταχρήσεων στη μεταφορά από πάροχο
ή για λογαριασμό του ή καταχρήσεων στη μεταφορά και την αλλαγή των διαδικασιών και
απώλειας συναντήσεων υπηρεσίας και εγκατάστασης.
9. Επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του Παραρτήματος VIIΙ, η Ε.Ε.Τ.Τ.
εξασφαλίζει ότι οι τελικοί χρήστες ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με την ύπαρξη των
δικαιωμάτων αποζημίωσης που αναφέρονται στις παρ. 7 και 8.
Άρθρο 215
Δεσμοποιημένες προσφορές
(άρθρο 107 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Αν δέσμη υπηρεσιών ή δέσμη υπηρεσιών και τερματικού εξοπλισμού που προσφέρεται σε
καταναλωτή περιλαμβάνει τουλάχιστον υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο ή διαθέσιμη στο
κοινό υπηρεσία διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, εφαρμόζονται η παρ. 3 του
άρθρου 210, η παρ. 1 του άρθρου 211, το άρθρο 213 και η παρ. 1 του άρθρου 214 σε όλα τα
στοιχεία της δέσμης, συμπεριλαμβανομένων, τηρουμένων των αναλογιών, των στοιχείων
εκείνων που διαφορετικά δεν καλύπτονται από τις εν λόγω διατάξεις.
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2. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει δικαίωμα καταγγελίας, δυνάμει του ενωσιακού
δικαίου ή του εθνικού δικαίου σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο, οποιουδήποτε στοιχείου
της δέσμης που αναφέρεται στην παρ. 1, πριν από τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της
σύμβασης, λόγω αδυναμίας συμμόρφωσης με τη σύμβαση ή αδυναμίας παροχής, ο
καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση όσον αφορά όλα τα στοιχεία της
δέσμης.
3. Οποιαδήποτε συνδρομή σε πρόσθετες υπηρεσίες ή τερματικό εξοπλισμό που παρέχεται ή
διανέμεται από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή διαθέσιμων στο
κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών δεν οδηγεί σε παράταση της
αρχικής διάρκειας της σύμβασης, στην οποία προστίθενται οι εν λόγω υπηρεσίες ή ο
τερματικός εξοπλισμός, εκτός αν ο καταναλωτής συμφωνήσει ρητά για το αντίθετο κατά τη
σύναψη της συνδρομής σε πρόσθετες υπηρεσίες ή τερματικό εξοπλισμό.
4. Οι παρ. 1 και 3 εφαρμόζονται επίσης στους τελικούς χρήστες που είναι πολύ μικρές
επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις ή μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, εκτός εάν έχουν
συμφωνήσει ρητώς να παραιτηθούν από το σύνολο ή μέρη των εν λόγω διατάξεων.
Άρθρο 216
Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών
(άρθρο 108 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα υπηρεσιών φωνητικών
επικοινωνιών και υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο που παρέχονται μέσω των δημόσιων
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι πάροχοι υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα
μέτρα. Οι πάροχοι υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα
αναγκαία μέτρα ατελώς ώστε να εξασφαλίζουν αδιάλειπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης και αδιάλειπτη διαβίβαση προειδοποιήσεων του κοινού. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν
εισήγησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) και γνώμης
της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι ελάχιστες υποχρεώσεις προς τις οποίες οφείλουν να
συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις. Αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο των επιχειρήσεων
σχετικά με την τήρηση των ανωτέρω ελάχιστων υποχρεώσεων είναι η Α.Δ.Α.Ε., η οποία
δύναται για τον σκοπό αυτό να ζητά από τις επιχειρήσεις την παροχή σχετικών πληροφοριών.
Άρθρο 217
Επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης
(άρθρο 109 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Όλοι οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 2,
συμπεριλαμβανομένων των χρηστών των κοινόχρηστων τηλεφώνων, έχουν τη δυνατότητα
πρόσβασης στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης ατελώς
και χωρίς υποχρέωση χρήσης ουδενός μέσου πληρωμής, χρησιμοποιώντας τον ενιαίο
ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» και κάθε εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης που
ορίζεται στο Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης. Οι κλήσεις από τα Κέντρα Λήψης κλήσεων
έκτακτης ανάγκης (PSAP) προς τους πολίτες που επικοινωνούν με το 112 στο πλαίσιο
διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης πραγματοποιούνται ατελώς.
Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση και λειτουργία της Υπηρεσίας Επικοινωνιών Έκτακτης
Ανάγκης 112, που περιλαμβάνει υπηρεσίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του ενιαίου
ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

511

Η διεκπεραίωση της Υπηρεσίας Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης 112, πραγματοποιείται με
την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των καλούντων τον αριθμό «112», με τους κατά
περίπτωση και κατά τόπο αρμόδιους φορείς παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης
(ενδεικτικά Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Ε.Κ.Α.Β., Λιμενικό Σώμα) ανάλογα με
το είδος του συμβάντος που αναφέρει ο καλών καθώς και με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή
για τα Παιδιά SOS «1056» και την Ευρωπαϊκή Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή για Αγνοούμενα
Παιδιά «116000» όταν πρόκειται για περιστατικό παιδιού σε κίνδυνο ή παιδιού που έχει
εξαφανισθεί.
Στην περίπτωση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό
αλλά επιτρέπουν κλήσεις σε δημόσια δίκτυα, η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για το εν
λόγω δίκτυο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχεται πρόσβαση σε
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης
«112», ιδίως όταν δεν παρέχεται εναλλακτική και εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσία έκτακτης
ανάγκης.
2. Με απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
κατόπιν διαβούλευσης με την Ε.Ε.Τ.Τ., τους αρμόδιους φορείς παροχής υπηρεσιών έκτακτης
ανάγκης και τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβάνονται όλα τα
κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό
υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, όταν οι υπηρεσίες αυτές
επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να πραγματοποιούν κλήσεις προς έναν αριθμό σε εθνικό
ή διεθνές σχέδιο αριθμοδότησης, παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης με το πλέον κατάλληλο κέντρο λήψης κλήσεων
έκτακτης ανάγκης (PSAP).
3. Οι κλήσεις, τα μηνύματα μέσω της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων (SMS) και της
υπηρεσίας μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), καθώς και οι κλήσεις και τα μηνύματα από
οχήματα μέσω του συστήματος eCall, με χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης
έκτακτης ανάγκης «112», πραγματοποιούνται για εξερχόμενες εθνικές κλήσεις και μηνύματα
μέσω οποιασδήποτε επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ατελώς
στο σύνολό τους και χωρίς υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε μέσου πληρωμής.
4. Τα μηνύματα μέσω της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων (SMS) που μεταφέρουν δεδομένα
τοποθεσίας απαραίτητα για τον αυτόματο γεωεντοπισμό των χρηστών που επικοινωνούν με
τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» από συσκευή κινητής
τηλεφωνίας πραγματοποιούνται για εξερχόμενες εθνικές κλήσεις και μηνύματα μέσω
οποιασδήποτε επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ατελώς στο
σύνολό τους και χωρίς υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε μέσου πληρωμής.
5. Οι επιχειρήσεις εγκαθιστούν όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό στο δίκτυό τους
αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος προκειμένου να:
(α) διεκπεραιώνουν τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα μέσω της υπηρεσίας γραπτών
μηνυμάτων (SMS) και της υπηρεσίας μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), τις κλήσεις και τα
μηνύματα από οχήματα μέσω του συστήματος eCall προς τον αριθμό κλήσης έκτακτης
ανάγκης «112», καθώς και τα μηνύματα μέσω της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων (SMS) που
μεταφέρουν δεδομένα τοποθεσίας απαραίτητα για τον αυτόματο γεωεντοπισμό των
καλούντων τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» από συσκευή
κινητής τηλεφωνίας, όπου καθίσταται κατά περίπτωση αναγκαίο και μέσω εθνικής
περιαγωγής ή, για την περίπτωση κλήσεων φωνής, ακόμα και χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί
ταυτοποίηση της Κάρτας Ταυτοποίησης Χρήστη (SIM card).
(β) Διαθέτουν ατελώς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό της θέσης του
καλούντος στις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
αμέσως όταν η κλήση ληφθεί από τις εν λόγω αρχές για όλες τις κλήσεις στον ενιαίο
ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112».
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Όλες οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης
«112» απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και
τουλάχιστον τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και οι κλήσεις προς τον εθνικό αριθμό ή
τους εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.
6. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κατόπιν διαβούλευσης με την Ε.Ε.Τ.Τ.,
εξασφαλίζεται ότι η πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρίες σε υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης, ακόμα κι όταν πρόκειται για επισκέπτες από άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε., είναι
διαθέσιμη μέσω επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και ισότιμη με την πρόσβαση των άλλων
τελικών χρηστών, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για την εναρμόνιση των απαιτήσεων
προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και, όπου απαιτείται, η Ε.Ε.Τ.Τ., συνεργάζονται
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ρυθμιστικές ή/και αρμόδιες αρχές άλλων κρατών - μελών
της Ε.Ε., προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι, όταν ταξιδεύουν σε άλλο κράτος - μέλος, οι
τελικοί χρήστες με αναπηρίες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους τελικούς χρήστες, όπου είναι εφικτό χωρίς οποιαδήποτε
προεγγραφή. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην εξασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ των
κρατών - μελών και βασίζονται κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό στα ευρωπαϊκά πρότυπα ή
προδιαγραφές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147. Τα εν λόγω μέτρα δεν
εμποδίζουν να θεσπιστούν πρόσθετες απαιτήσεις προς επίτευξη των στόχων που ορίζονται
στο παρόν άρθρο.
7. Οι πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος καθίστανται διαθέσιμες στο πλέον
κατάλληλο κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP) χωρίς καθυστέρηση μετά την
ενεργοποίηση της επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες
εντοπισμού βάσει δικτύου και, όπου είναι διαθέσιμες, πληροφορίες για τον εντοπισμό του
καλούντος που αντλούνται βάσει χειροσυσκευής. Ο προσδιορισμός και η μετάδοση των
πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος είναι δωρεάν για τον τελικό χρήστη και το
κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης, όσον αφορά όλες τις επικοινωνίες έκτακτης
ανάγκης στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112». Με κοινή απόφαση, του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί
να επεκτείνεται η εν λόγω υποχρέωση, ώστε να καλύπτονται επίσης οι επικοινωνίες έκτακτης
ανάγκης σε εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Η Ε.Ε.Τ.Τ., σε συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εφόσον απαιτείται κατόπιν διαβούλευσης με τον BEREC,
καθορίζουν κριτήρια για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών για
τον εντοπισμό του καλούντος.
8. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι
αρμόδια για την ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα των προσώπων που ταξιδεύουν
μεταξύ των κρατών μελών και των τελικών χρηστών με αναπηρίες για την ύπαρξη και τη
χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και για τα
χαρακτηριστικά προσβασιμότητάς του. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε προσβάσιμους
μορφότυπους που αντιστοιχούν σε διάφορους τύπους αναπηρίας.
Άρθρο 218
Σύστημα προειδοποίησης του κοινού
(άρθρο 110 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Οι επιχειρήσεις παροχής δημόσιων κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν
να διασφαλίζουν ότι το δίκτυό τους υποστηρίζει την «Υπηρεσία Εκπομπής Κυψέλης» (Cell
Broadcast Service) σύμφωνα με το πρότυπο Τ23.041 της 3rd Generation Partnership Project
(3GPP), όπως ισχύει, μέσω της οποίας είναι δυνατή η ενημέρωση πολιτών που βρίσκονται
εντός ορισμένης γεωγραφικής περιοχής, με την αποστολή άμεσων μηνυμάτων σε κινητά
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τερματικά χρηστών. Το ως άνω σύστημα θα διασυνδέεται με την Υπηρεσία Επικοινωνιών
Έκτακτης Ανάγκης 112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, από την οποία θα
εξέρχονται τα εν λόγω μηνύματα ενημέρωσης πολιτών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή
επικίνδυνων φαινομένων ή συμβάντων, ενώ η παράδοσή τους θα γίνεται χωρίς χρέωση των
τελικών συνδρομητών. Η χρήση της Υπηρεσίας Εκπομπής Κυψέλης για ενημέρωση των
πολιτών με πληροφορίες που παρέχονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές στους παρόχους
δημοσίων κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών πραγματοποιείται ατελώς στο
σύνολό της, χωρίς καμία χρέωση ή επιβάρυνση για αυτές, αποκλειστικά και μόνο σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων ή συμβάντων. Η χρήση της ως
άνω υπηρεσίας πραγματοποιείται ατελώς για την Υπηρεσία Επικοινωνιών Έκτακτης Ανάγκης
112 σε κάθε περίπτωση.
Άρθρο 219
Ισότιμη πρόσβαση και επιλογές για τελικούς χρήστες με αναπηρίες
(άρθρο 111 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι
διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να
εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες με αναπηρίες:
α) έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των
σχετικών συμβατικών πληροφοριών που παρέχονται δυνάμει του άρθρου 210, ισοδύναμες
με τις παρεχόμενες στην πλειονότητα των τελικών χρηστών, και
β) έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών που διαθέτει
η πλειονότητα των τελικών χρηστών.
2. Τα μέτρα που λαμβάνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με την παρ. 1 βασίζονται κατά το
μέγιστο δυνατό βαθμό στα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές που καθορίζονται σύμφωνα με
το άρθρο 147.
Άρθρο 220
Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου
(άρθρο 112 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, που χορηγούν
αριθμούς από σχέδιο αριθμοδότησης, υποχρεούνται να ικανοποιούν κάθε εύλογο αίτημα για
τη διάθεση, στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών
καταλόγου και καταλόγων, των σχετικών πληροφοριών σε συμφωνημένη μορφή και κατά
τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό, κοστοστρεφή και αμερόληπτο.
Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο και το κόστος
διάθεσης των απαιτούμενων στοιχείων, υπό δίκαιους, αμερόληπτους και κοστοστρεφείς
όρους.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ με απόφασή της δύναται να επιβάλει υποχρεώσεις και όρους στις επιχειρήσεις
που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες για την παροχή υπηρεσιών
πληροφοριών καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 169. Αυτοί οι όροι και οι υποχρεώσεις είναι
αντικειμενικοί, ισότιμοι, διαφανείς και δεν εισάγουν διακρίσεις.
3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση των τελικών χρηστών κράτους - μέλους
άλλου πλην της Ελλάδας στην υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου, η οποία παρέχεται στην
Ελληνική Επικράτεια ή/και η πρόσβαση τελικών χρηστών στην Ελληνική Επικράτεια στην
υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου που παρέχεται σε άλλα κράτη - μέλη, μέσω τηλεφωνικής
κλήσης ή με αποστολή σύντομου μηνύματος (SMS), καταργείται κάθε υφιστάμενος σχετικός
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περιορισμός. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με απόφασή της να καθορίσει κατάλληλα μέτρα για την
εξασφάλιση της πρόσβασης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 205.
4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του ενωσιακού δικαίου
για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, και ιδίως
του άρθρου 12 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 12ης Ιουλίου 2002, το οποίο ενσωματώθηκε με τον ν. 3471/2006 (Α΄ 133) σχετικά με την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (L 201).
Άρθρο 221
Διαλειτουργικότητα ραδιοφωνικών δεκτών αυτοκινήτων και ραδιοφωνικών δεκτών
ευρείας κατανάλωσης και ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης
(άρθρο 113 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Οι ραδιοφωνικοί δέκτες αυτοκινήτων και ο ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός ευρείας
κατανάλωσης που διατίθενται στην αγορά προς πώληση ή μίσθωση είναι συμβατός με το
Παράρτημα XΙ.
2. Με απόφασή του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να θεσπίζει μέτρα για
να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα άλλων ραδιοφωνικών δεκτών ευρείας κατανάλωσης,
περιορίζοντας παράλληλα τον αντίκτυπο στην αγορά ραδιοφωνικών δεκτών εκπομπών
χαμηλής αξίας και διασφαλίζοντας ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται σε προϊόντα στα
οποία ο ραδιοφωνικός δέκτης είναι καθαρά δευτερεύον στοιχείο, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα,
και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες.
3. Οι πάροχοι ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών διασφαλίζουν, όταν ενδείκνυται, ότι ο
ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός που παρέχουν στους τελικούς χρήστες είναι
διαλειτουργικός έτσι ώστε, όταν είναι τεχνικά εφικτό, ο ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός
να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί με άλλους παρόχους ψηφιακών τηλεοπτικών
υπηρεσιών.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Η.Π.23615/651/Ε.103/8.5.2014 κοινής
απόφασης των Yπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 1184), με την καταγγελία της σύμβασης, οι τελικοί χρήστες έχουν τη
δυνατότητα να επιστρέψουν δωρεάν και εύκολα τον ψηφιακό τηλεοπτικό εξοπλισμό, εκτός
εάν ο πάροχος αποδείξει ότι είναι πλήρως διαλειτουργικός με τις υπηρεσίες ψηφιακής
τηλεόρασης άλλων παρόχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στους οποίους στράφηκε ο
τελικός χρήστης.
Με απόφασή του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να καθορίζει τους όρους
και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την θέση σε εφαρμογή των ανωτέρω.
Ο ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός ο οποίος συμμορφώνεται με εναρμονισμένα πρότυπα,
τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή με μέρη αυτών, θεωρείται ότι συμμορφώνεται με την απαίτηση
διαλειτουργικότητας που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο και καλύπτεται από τα εν λόγω
πρότυπα ή τα μέρη τους.
Άρθρο 222
Υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος»
(άρθρο 114 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού, στον
οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης μπορούν να επιβάλλονται εύλογες υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος», για τη
μετάδοση συγκεκριμένων καναλιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και συναφών
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συμπληρωματικών υπηρεσιών, ιδίως υπηρεσιών προσβασιμότητας για να καταστεί δυνατή
η δέουσα πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρίες και συνδεδεμένων τηλεοπτικών
υπηρεσιών και ηλεκτρονικών οδηγών προγραμμάτων (ΗΟΠ) που υποστηρίζουν δεδομένα, σε
επιχειρήσεις υπό τη δικαιοδοσία τους, οι οποίες παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για τη διανομή καναλιών ραδιοφωνικών
ή τηλεοπτικών εκπομπών στο κοινό, όταν σημαντικός αριθμός τελικών χρηστών των δικτύων
και των υπηρεσιών αυτών τα χρησιμοποιεί ως το κύριο μέσο λήψης καναλιών
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Οι εν λόγω υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνον όταν είναι
αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων γενικού συμφέροντος και είναι αναλογικές και
διαφανείς.
2. Οι υποχρεώσεις της παρ. 1 επανεξετάζονται ανά πενταετία από την έκδοσή τους.
3. Εάν προβλέπεται αποζημίωση για τις υποχρεώσεις της παρ. 1, αυτή καθορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου, για τη
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Υπουργού με βάση τις αρχές της
διαφάνειας και της αναλογικότητας εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι σε παρόμοιες
περιστάσεις δεν γίνονται διακρίσεις στη μεταχείριση παρόχων δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια για τον
υπολογισμό της εν λόγω αποζημίωσης.
Άρθρο 223
Παροχή πρόσθετων ευκολιών
(άρθρο 115 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1.Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 196, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από όλους τους
παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό
διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών να καθιστούν διαθέσιμο ατελώς το σύνολο ή
μέρος των πρόσθετων ευκολιών που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ του Μέρους Β, με την
επιφύλαξη της τεχνικής σκοπιμότητας, καθώς και το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων
ευκολιών που παρατίθενται στο Παράρτημα VΙ του Μέρους Α.
2. Κατά την εφαρμογή της παρ. 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. εφόσον το κρίνει αναγκαίο μπορεί να επεκταθεί
πέραν του καταλόγου των πρόσθετων ευκολιών στο Παράρτημα VI, Μέρη Α και Β,
προκειμένου να διασφαλίσει υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.
3. Στην περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει, αφού λάβει υπόψη της τις απόψεις των
ενδιαφερόμενων μερών, ότι υπάρχει επαρκής πρόσβαση στις ανωτέρω ευκολίες, δύναται να
μην επιβάλει τις υποχρεώσεις της παρ. 1 στο σύνολο ή σε μέρος της ελληνικής επικράτειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 224
Δημοσίευση πληροφοριών
(άρθρο 120 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίγραφο
του παρόντος Κώδικα κατά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Όλες οι συναφείς πληροφορίες για δικαιώματα, όρους, διαδικασίες, επιβαρύνσεις, τέλη
και αποφάσεις που αφορούν γενικές άδειες, δικαιώματα χρήσης και δικαιώματα χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών, δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, ειδικές υποχρεώσεις
που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις δυνάμει του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλης
πληροφορίας που συμβάλλει στη δημιουργία ανοικτής κι ανταγωνιστικής αγοράς,
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δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ. και ενημερώνονται με κατάλληλο τρόπο, ώστε οι
εν λόγω πληροφορίες να είναι ευχερώς προσιτές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό απόρρητο. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει, όπου απαιτούνται,
τους όρους πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα
παράγραφο, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για την παροχή της εν λόγω
πρόσβασης.
3. Όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 2 τηρούνται από διάφορες βαθμίδες της
διοίκησης, ιδίως οι πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες και τους όρους για
δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, η εκάστοτε αρμόδια αρχή καταβάλλει κάθε εύλογη
προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό κόστος, για την εκπόνηση εύχρηστης
επισκόπησης όλων αυτών των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά
με τις εκάστοτε αρμόδιες βαθμίδες της διοίκησης και τις υπεύθυνες αρχές, προκειμένου να
διευκολύνεται η υποβολή αιτήσεων για δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών.
4. Οι ειδικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις δυνάμει του παρόντος Κώδικα
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Τ. και προσδιορίζονται οι ειδικές αγορές προϊόντων
και υπηρεσιών και οι γεωγραφικές αγορές και ενημερώνονται με κατάλληλο τρόπο ώστε οι
εν λόγω πληροφορίες να είναι ευχερώς προσιτές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό απόρρητο.
5. Οι πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό σύμφωνα με την παρ. 4,
παρέχονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 225
Κοινοποίηση και παρακολούθηση
(άρθρο 121 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 21 Δεκεμβρίου 2020, και αμέσως,
εφόσον επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή μετά την ημερομηνία αυτή, τις επωνυμίες των
επιχειρήσεων που έχουν ορισθεί ότι έχουν υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας δυνάμει της
παρ. 2 του άρθρου 193, του άρθρου 194 ή του άρθρου 195.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ονόματα των επιχειρήσεων οι οποίες
ορίζονται ότι κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά για τους σκοπούς του παρόντος κώδικα
και της Οδηγίας 2018/1972, καθώς και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτούς δυνάμει
αυτών. Οποιαδήποτε αλλαγή επηρεάζει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις
ή τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θίγονται δυνάμει της παρούσας Οδηγίας,
κοινοποιείται αμελλητί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 226
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τυχόν διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται
από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ευρίσκονται σε εξέλιξη
ολοκληρώνονται σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη.
2. Ο καθορισμός και η ανάλυση σχετικών αγορών, καθώς και οι εν εξελίξει διαβουλεύσεις
ή/και κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες άρχισαν πριν τη θέση σε ισχύ του
παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
3. Προγενέστερες Αποφάσεις ή Πράξεις της Ε.Ε.Τ.Τ. και του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης παραμένουν εν ισχύ στο μέτρο που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του
παρόντος.
4. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν τη θέση σε ισχύος του παρόντος και
εκκρεμούν, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
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Άρθρο 227
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις του
ν. 4070/2012:
α) τα άρθρα 1 έως 3,
β) οι περ. α΄ έως ιη΄, κα΄, κδ΄ και κζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4,
γ) οι περ. α΄ έως ιθ΄, κα’ έως και κγ΄, κστ’ έως και κη΄, λα΄, λγ΄ έως και λε΄, μ΄, μβ΄ έως και
μστ΄ του άρθρου 12,
δ) τα άρθρα 16 έως 29 και 31 έως 39,
ε) οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 40,
στ) τα άρθρα 41 έως 74,
ζ) οι παρ. 1 έως 5 , 9 και 10 του άρθρου 75,
η) τα άρθρα 76 έως 78, και
θ) οι περ. α΄ και ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 80.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η υπ’ αρ. 3095/06-03-2018 απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Β΄ 915).
3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής
απόφασης η απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το
μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα Κώδικα
καταργείται.
Άρθρο 228
Τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 4070/2012
1. Η περ. ιθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, τροποποιείται
ως εξής:
«ιθ) Τον καθορισμό και τη χρηματοδότηση δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, που
σχετίζονται με την καινοτομία και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
αποκλειόμενης κάθε μορφής εμπορικής εκμετάλλευσης.»
2. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), ως ισχύει, προστίθενται νέα
εδάφια και η παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Τα μέλη και το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που
διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν εκ δόλου ή
παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14
του παρόντος νόμου ή παρέβησαν το καθήκον εχεμύθειας του άρθρου 26 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α΄ 26). Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορούν να
απολυθούν μόνον εφόσον δεν καλύπτουν, πλέον, τους απαιτούμενους όρους για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτοί καθορίζονται επακριβώς στα άρθρα 7, 8 και 9
του παρόντος νόμου. Η απόφαση απόλυσής τους πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, επί
ποινή ακυρότητας και τους κοινοποιείται, πρέπει δε απαραίτητα να λαμβάνει δημοσιότητα
κατά τη χρονική στιγμή της απόλυσής τους. Ομοίως, οι ίδιοι δικαιούνται να ζητήσουν τη
δημοσίευσή της, σε περίπτωση που αυτό δεν θα συνέβαινε διαφορετικά.
Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να παρέχεται νομική προστασία στα μέλη της ακόμη και
μετά τη λήξη της θητείας τους ή την αποχώρηση τους από την Υπηρεσία, σε περίπτωση
διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή όταν ενάγονται ή διώκονται ποινικά για πράξεις ή
παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η νομική
προστασία συνίσταται στην παροχή δικηγορικών υπηρεσιών από τους εργαζόμενους στην
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Ε.Ε.Τ.Τ. δικηγόρους ή/και από εξωτερικό δικηγόρο για την υπεράσπιση τους ή για ό,τι άλλο
κρίνεται αναγκαίο για το σκοπό αυτόν, με την επιφύλαξη ότι η δαπάνη δεν δύναται να
υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης
υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). Στις
ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. Η καταβολή των
ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον, για τις ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση,
με την οποία τα μέλη κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο
βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη
εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα
παραστατικά. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης
ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας.
Η νομική υποστήριξη συντελείται μετά από αίτηση του μέλους στη Διεύθυνση Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών της Ε.Ε.Τ.Τ., θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση της
Ε.Ε.Τ.Τ.. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ
των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία
τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο
βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους
ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.»

Άρθρο 229
Παραρτήματα
1. Στο Παράρτημα Ι περιλαμβάνεται ο κατάλογος όρων που είναι δυνατό να συνοδεύουν
γενικές άδειες, δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και δικαιώματα χρήσης πόρων
αριθμοδότησης.
2. Στο Παράρτημα ΙΙ προβλέπονται οι όροι πρόσβασης σε υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης
και ραδιοφώνου που μεταδίδονται σε θεατές και ακροατές.
3. Στο Παράρτημα ΙΙΙ προβλέπονται τα κριτήρια για τον καθορισμό των τελών τερματισμού
φωνητικών κλήσεων χονδρικής.
4. Στο Παράρτημα IV προβλέπονται τα κριτήρια για την αξιολόγηση προσφορών
συνεπένδυσης.
5. Στο Παράρτημα V προβλέπεται το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών, τις οποίες είναι ικανή να
υποστηρίξει η υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 192.
6. Στο Παράρτημα VΙ παρατίθεται περιγραφή των ευκολιών και υπηρεσιών που αναφέρονται
στο άρθρο 196 (έλεγχος δαπανών), στο άρθρο 223 (πρόσθετες ευκολίες) και στο άρθρο 214
(Αλλαγή παρόχου και φορητότητα αριθμού).
7. Στο Παράρτημα VΙΙ προβλέπεται ο υπολογισμός του τυχόν καθαρού κόστους των
υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας και ο καθορισμός τυχόν μηχανισμού αποζημίωσης ή
επιμερισμού σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198.
8. Στο Παράρτημαα VΙΙΙ προβλέπονται οι απαιτήσεις για τις πληροφορίες που πρέπει να
παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 210 (Απαιτήσεις πληροφοριών για συμβάσεις).
9. Στο Παράρτημα ΙΧ προβλέπονται οι πληροφοίες που πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα
με το άρθρο 211 (Διαφάνεια και δημοσίευση πληροφοριών).
10. Στο Παράρτημα Χ προβλέπονται οι παράμετροι της ποιότητας υπηρεσίας.
11. Στο Παράρτημα ΧΙ περιγράφεται η διαλειτουργικότητα των ραδιοφωνικών δεκτών
αυτοκινήτων και του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης που
αναφέρεται στο άρθρο 221.
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12. Όλα τα ως άνω Παραρτήματα Ι έως ΧΙ, τα οποία επισυνάπτονται στον παρόντα νόμο,
προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 230
Τροποποίηση του καταστατικού της Μ.Ο.Δ Α.Ε - Τροποποιήσεις του άρθρου 33 του
ν. 3614/2007
Στο άρθρο 1 «Σκοπός» του καταστατικού της ΜΟΔ Α.Ε, όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο
κείμενο με το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:
1. Προστίθεται περ. ιη΄, η οποία έχει ως εξής:
«ιη) αα. Μπορεί να αναλαμβάνει η ίδια διά της τεχνικής της υπηρεσίας, για φορείς του
δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά τους
πρόσωπα και τις ΑΜΚΕ, την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το
συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων ή από
άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα ή από άλλους πόρους. Για τους
φορείς που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, και μετά από σχετικό αίτημά τους, η ΜΟΔ
Α.Ε. δύναται να αναλαμβάνει τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, ως
αναθέτουσα αρχή και διευθύνουσα υπηρεσία, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.
ββ. Ο τρόπος προτεραιοποίησης και έγκρισης των αιτημάτων των υποστηριζόμενων φορέων,
τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν
για έργα και μελέτες καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια ορίζονται σε Κανονισμό
Λειτουργίας της τεχνικής υπηρεσίας, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο,
λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές κατευθύνσεις και τη στρατηγική για την προτεραιοποίηση
των αναγκών των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών πόρων. Στον ως άνω Κανονισμό
ορίζεται και ο τρόπος σύνταξης και τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος μελετών και
έργων της τεχνικής υπηρεσίας. Κάθε μελέτη ή/και έργο που εγγράφεται στο τεχνικό
πρόγραμμα αποτελεί ανά φορέα και ανά ενταγμένη πράξη διακριτό αντικείμενο το οποίο
ανατίθεται αυτοτελώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ανάθεση έργων και
μελετών.
γγ. Για την υποστήριξη της επίβλεψης έργων δύναται, πέραν του σώματος επιμετρητών της
παρ 3 του άρθρου 218 του ν. 4512/2018, να χρησιμοποιεί εξειδικευμένα στελέχη του
μητρώου που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014. Μέχρι την έκδοση
της απόφασης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014, η ΜΟΔ
Α.Ε. δύναται να συστήσει μητρώο φυσικών ή και νομικών προσώπων για την υλοποίηση των
κάθε είδους συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων που αναλαμβάνει. Η διαδικασία εγγραφής
τήρησης και επιλογής του Μητρώου εξειδικεύεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της τεχνικής
υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου. Η ΜΟΔ Α.Ε. έως την 31η.10.2021 συνάπτει
συμβάσεις μίσθωσης έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης ειδικότητας που έχουν
εγγραφεί στο Μητρώο για τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων κατά παρέκκλιση του άρθρου 6
του ν. 2527/1997 (Α’ 206).»
2. Αντικαθίσταται η περ. β΄ ως εξής:
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«β) Υποστηρίζει τον σχεδιασμό, διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των
συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων με την επεξεργασία
συστημάτων οργάνωσης και ειδικών εργαλείων, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη συνεχή
κατάρτιση του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων, χρησιμοποιώντας και συστήματα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων και τεχνικών
συναντήσεων που αναλαμβάνονται είτε με πρωτοβουλία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού είτε
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΟΧ για το σκοπό αυτόν.
Κάθε δράση που υλοποιεί η ΜΟΔ Α.Ε., στο πλαίσιο του σκοπού της για την υποστήριξη και
ενίσχυση των συστημάτων διοικητικής και λειτουργικής διαχείρισης έργων, αποτελεί
διακριτό και ξεχωριστό έργο ανά φυσικό αντικείμενο, το οποίο ανατίθεται αυτοτελώς, λόγω
της εξειδίκευσης και διαφοροποίησης του φυσικού αντικειμένου των συστημάτων
διοικητικής και λειτουργικής διαχείρισης.»
3. Αντικαθίσταται η περ. στ΄ ως εξής:
«στ) Υποστηρίζει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την οργάνωση των πληροφοριακών
συστημάτων των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε
συνεργασία με τις κατά περίπτωση επιχειρησιακά αρμόδιες Υπηρεσίες. Παρέχει τεχνική
υποστήριξη και επίλυση τυχόν προβλημάτων των κεντρικών και λοιπών πληροφοριακών
συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων αναβαθμίσεων του εξοπλισμού και
του κατά περίπτωση λογισμικού υποδομής που απαιτείται για την αποτελεσματική
διοικητική και πληροφοριακή παρακολούθηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ.
Παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και
εξυπηρετητών των πληροφοριακών συστημάτων των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων
αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Δύναται να παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης σε Δικαιούχους ΕΠ.
Κάθε δράση που υλοποιεί η ΜΟΔ Α.Ε., στο πλαίσιο του σκοπού της για την υποστήριξη
πληροφοριακών συστημάτων (όπως τεχνικό help desk, καταγραφή και διαχείριση
δεδομένων ) αποτελεί διακριτό και ξεχωριστό έργο ανά φυσικό αντικείμενο. Η υλοποίηση
ανατίθεται αυτοτελώς, λόγω της εξειδίκευσης και διαφοροποίησης του φυσικού
αντικειμένου και του απρόβλεπτου χρόνου υποβολής των αιτημάτων υποστήριξης και
έναρξης υλοποίησής τους.»
4. Αντικαθίστανται η περ. ιζ΄ ως εξής:
«ιζ) Μπορεί να υποστηρίζει φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα κατά την υλοποίηση έργων που
χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο ή εθνικό σκέλος του Προγράμματος
Δημόσιων Επενδύσεων ή από άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα ή
από άλλους πόρους. Ιδίως για την υποστήριξη των Δικαιούχων, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα
νομικά τους πρόσωπα, η ΜΟΔ Α.Ε. ως αναθέτουσα αρχή δύναται να παρέχει νομική
υποστήριξη είτε στην έδρα τους είτε εξ αποστάσεως για την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων έργων.».
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Άρθρο 231
Αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων
Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται η έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων και
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), η
αρμοδιότητα τελικής υπογραφής καθορίζεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 232
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το παρόν Παράρτημα παρέχει τον μέγιστο κατάλογο όρων που δύνανται να συνοδεύουν
γενικές άδειες για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός από υπηρεσίες
διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών (μέρος Α), δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (μέρος Β), υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός από υπηρεσίες
διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών (μέρος Γ), δικαιώματα χρήσης
ραδιοφάσματος (μέρος Δ) και δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης (μέρος Ε).
Α. Γενικοί όροι που δύνανται να συνοδεύουν γενική άδεια
1. Διοικητικές επιβαρύνσεις σύμφωνα με το άρθρο 124.
2. Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής ειδικά για τον
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το ν. 3471/2006.
3. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο διαδικασίας κοινοποίησης σύμφωνα
με το άρθρο 120 και για άλλους σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 129.
4. Δυνατότητα νόμιμης παρακολούθησης από αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και το ν. 3471/2006.
5. Όροι χρήσης για επικοινωνία των δημόσιων αρχών με το κοινό για προειδοποίηση του
κοινού σχετικά με επικείμενες απειλές και για τον περιορισμό των συνεπειών από μείζονες
καταστροφές.
6. Προδιαγραφή χρήσης, σε περίπτωση μείζονος καταστροφής ή εθνικής έκτακτης ανάγκης,
ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με τις αρχές.
7. Υποχρεώσεις πρόσβασης, πλην των προβλεπόμενων στο άρθρο 121 για τις επιχειρήσεις
που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
8. Μέτρα προοριζόμενα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα πρότυπα ή τις
προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 147.
9. Υποχρεώσεις διαφάνειας επί των παρόχων δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
ώστε να εξασφαλίζεται η διατερματική συνδεσιμότητα, σύμφωνα με τους στόχους και τις
αρχές που ορίζονται στο άρθρο 111 και, εφόσον είναι αναγκαίο και αναλογικό, πρόσβαση
των εθνικών αρμόδιων αρχών στις σχετικές πληροφορίες προς επαλήθευση της ακρίβειας
της εν λόγω ανακοίνωσης.
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B.
Ειδικοί όροι που είναι δυνατό να συνοδεύουν γενική άδεια για την παροχή δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών
1. Διασύνδεση δικτύων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
2. Υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
3. Μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που
προκαλούνται από δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο,
λαμβανομένης ιδιαιτέρως υπόψη της Σύστασης 1999/519/ΕΚ.
4. Διατήρηση της ακεραιότητας των δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, μεταξύ άλλων με όρους για την πρόληψη ηλεκτρονικών
παρεμβολών μεταξύ δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. οικ. 37764/873/Φ342/2016 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 1602).
5. Ασφάλεια δημόσιων δικτύων έναντι μη επιτρεπόμενης πρόσβασης σύμφωνα με το ν.
3471/2006.
6. Όροι για τη χρήση ραδιοφάσματος, σύμφωνα με το π.δ. 98/2017, όταν η εν λόγω χρήση
δεν εξαρτάται από τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο
154 παρ. 1 και το άρθρο 156.
Γ. Ειδικοί όροι που είναι δυνατό να συνοδεύουν γενική άδεια για την παροχή δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός από υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών
ανεξαρτήτως αριθμών
1. Διαλειτουργικότητα υπηρεσιών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
2. Προσβασιμότητα για τους τελικούς χρήστες όσον αφορά τους αριθμούς του εθνικού
σχεδίου αριθμοδότησης, τους αριθμούς από τους UIFN και, εφόσον είναι τεχνικά και
οικονομικά εφικτό, τους αριθμούς των σχεδίων αριθμοδότησης άλλων κρατών μελών, και
σχετικοί όροι σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
3. Κανόνες προστασίας των καταναλωτών ειδικά για τον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
4. Περιορισμοί σχετικά με τη μετάδοση παράνομου περιεχομένου σύμφωνα με το π.δ.
131/2003 (Α΄ 116) και περιορισμοί όσον αφορά τη μετάδοση επιβλαβούς περιεχομένου
σύμφωνα με το π.δ. 109/2010 (Α΄ 190).
Δ. Όροι που δύνανται να συνοδεύουν δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος
1. Υποχρέωση παροχής υπηρεσίας ή χρήσης τύπου τεχνολογίας εντός των ορίων του άρθρου
153, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, απαιτήσεων κάλυψης και ποιότητας
υπηρεσιών.
2. Πραγματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
3. Τεχνικοί και λειτουργικοί όροι που είναι αναγκαίοι για την αποφυγή επιβλαβών
παρεμβολών και για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι ηλεκτρομαγνητικών πεδίων,
λαμβανομένης ιδιαιτέρως υπόψη της Σύστασης 1999/519/ΕΚ, όταν οι όροι αυτοί διαφέρουν
από τους όρους που περιέχονται στη γενική άδεια.
4. Μέγιστη διάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 157, με την επιφύλαξη των τυχόν τροποποιήσεων
του Κανονισμού Όρων Χρήσης Ραδιοφάσματος της Ε.Ε.Τ.Τ. , λαμβανομένων υπόψη των
διατάξεων του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ..
5. Μεταβίβαση ή χρονομίσθωση δικαιωμάτων με πρωτοβουλία του κατόχου των
δικαιωμάτων και όροι για την εν λόγω μεταβίβαση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
6. Τέλη για δικαιώματα χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 150.
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7. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η επιχείρηση, η οποία αποκτά τα
δικαιώματα χρήσης, στο πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης ή ανανέωσης άδειας, πριν από
τη χορήγηση της άδειας ή, κατά περίπτωση, την πρόσκληση για αίτηση χορήγησης
δικαιωμάτων χρήσης.
8. Υποχρεώσεις για τη συγκέντρωση ή τον μερισμό ραδιοφάσματος ή για να επιτρέπεται η
πρόσβαση στο ραδιοφάσμα για άλλους χρήστες σε συγκεκριμένες περιφέρειες ή σε εθνικό
επίπεδο.
9. Υποχρεώσεις δυνάμει σχετικών διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη χρήση ζωνών
ραδιοφάσματος.
10. Υποχρεώσεις που διέπουν την πειραματική χρήση ζωνών ραδιοφάσματος.
E. Όροι που δύνανται να συνοδεύουν δικαιώματα πόρων αριθμοδότησης
1. Καθορισμός της υπηρεσίας για την οποία χρησιμοποιείται ο αριθμός,
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε απαιτήσεων που συνδέονται με την παροχή της εν
λόγω υπηρεσίας και, για λόγους σαφήνειας, αρχές τιμολόγησης και ανώτατες τιμές που
μπορούν να ισχύσουν στη συγκεκριμένη περιοχή αριθμών προς εξασφάλιση της προστασίας
των καταναλωτών σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 111.
2. Πραγματική και αποδοτική χρήση πόρων αριθμοδότησης σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
3. Απαιτήσεις φορητότητας του αριθμού σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
4. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών καταλόγου τελικών χρηστών για τους σκοπούς του
άρθρου 220.
5. Μέγιστη διάρκεια σύμφωνα με το άρθρο 202, με την επιφύλαξη των τυχόν τροποποιήσεων
του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης.
6. Μεταβίβαση δικαιωμάτων με πρωτοβουλία του κατόχου των δικαιωμάτων και όροι για
την εν λόγω μεταβίβαση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, συμπεριλαμβανομένου
οποιουδήποτε όρου σύμφωνα με τον οποίο το δικαίωμα χρήσης αριθμού πρέπει να είναι
δεσμευτικό για όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες μεταφέρονται τα δικαιώματα.
7. Τέλη για δικαιώματα χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 203.
8. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η επιχείρηση, η οποία αποκτά τα
δικαιώματα χρήσης κατά τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής.
9. Υποχρεώσεις δυνάμει σχετικών διεθνών συμφωνιών που αφορούν τη χρήση αριθμών.
10. Υποχρεώσεις που αφορούν την εξωεδαφική χρήση αριθμών εντός της Ε.Ε. ώστε να
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με κανόνες προστασίας των καταναλωτών και άλλους
σχετικούς με αριθμούς κανόνες σε άλλα κράτη μέλη εκτός από το κράτος μέλος του κωδικού
χώρας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΠΟΥ
ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ
ΜΕΡΟΣ I
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 170 ΠΑΡ. 1
Για την υπό όρους πρόσβαση των θεατών και ακροατών της επικράτειας σε υπηρεσίες
ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης, ισχύουν οι
ακόλουθοι όροι:
α) όλες οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης υπό όρους, ανεξάρτητα από τον
τρόπο μετάδοσης, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης σε υπηρεσίες ψηφιακής
τηλεόρασης και ραδιοφώνου και από τις υπηρεσίες πρόσβασης των οποίων εξαρτώνται οι
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς μετάδοσης, προκειμένου να είναι προσιτοί σε οποιαδήποτε ομάδα
των δυνητικών θεατών ή ακροατών τους:
— προσφέρουν σε όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, σε δίκαιη, εύλογη και αμερόληπτη
βάση η οποία συνάδει με το δίκαιο περί ανταγωνισμού, τεχνικές υπηρεσίες που επιτρέπουν
τη λήψη των ψηφιακών υπηρεσιών των ραδιοτηλεοπτικών φορέων από θεατές ή ακροατές
μέσω αποκωδικοποιητών τους οποίους διαθέτουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών και τηρούν
το δίκαιο ανταγωνισμού,
— τηρούν χωριστά λογιστικά βιβλία για τις δραστηριότητές τους ως πάροχοι υπηρεσιών υπό
όρους πρόσβασης,
β) όταν οι κάτοχοι των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικά με συστήματα και
προϊόντα υπό όρους πρόσβασης χορηγούν άδειες στους κατασκευαστές εξοπλισμού ευρείας
κατανάλωσης, οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι αυτό γίνεται υπό δίκαιους, εύλογους και
αμερόληπτους όρους. Λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς και εμπορικούς παράγοντες, οι
κάτοχοι δικαιωμάτων δεν εξαρτούν τη χορήγηση αδειών από όρους με τους οποίους
απαγορεύεται, αποτρέπεται ή αποθαρρύνεται η συμπερίληψη, στο ίδιο προϊόν:
— κοινής διεπαφής που επιτρέπει τη σύνδεση με διάφορα άλλα συστήματα πρόσβασης ή
— συγκεκριμένων μέσων άλλου συστήματος πρόσβασης, εφόσον ο αποδέκτης της άδειας
πληροί τις σχετικές εύλογες προϋποθέσεις που εγγυώνται, σε ό,τι τον αφορά, την ασφάλεια
των συναλλαγών των φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων υπό όρους πρόσβασης.
ΜΕΡΟΣ II
ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 169 ΠΑΡ. 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δ)
α) Πρόσβαση σε ΔΠΕ,
β) Πρόσβαση σε ΗΟΠ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
Αρχές, κριτήρια και παράμετροι για τον καθορισμό των τελών τερματισμού φωνητικών
κλήσεων χονδρικής σε αγορές σταθερών και κινητών επικοινωνιών, που αναφέρονται στο
άρθρο 183 παρ. 1:
α) τα τέλη βασίζονται στην ανάκτηση του κόστους που επιβαρύνει έναν αποδοτικό φορέα
εκμετάλλευσης· η αποτίμηση του αποδοτικού κόστους βασίζεται σε τρέχουσες τιμές
κόστους· η μεθοδολογία κοστολόγησης για τον υπολογισμό του αποδοτικού κόστους
βασίζεται σε μια προσέγγιση ανάπτυξης υποδειγμάτων από τη βάση προς την κορυφή με
χρήση μακροπρόθεσμου, οριακού και σχετικού με την κίνηση κόστους παροχής της
υπηρεσίας τερματισμού φωνητικών κλήσεων χονδρικής σε τρίτους,
β) το σχετικό οριακό κόστος της υπηρεσίας τερματισμού φωνητικών κλήσεων χονδρικής
καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ του συνολικού μακροπρόθεσμου κόστους ενός φορέα
εκμετάλλευσης που παρέχει το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών του και του συνολικού
μακροπρόθεσμου κόστους του εν λόγω φορέα χωρίς παροχή υπηρεσιών τερματισμού
φωνητικών κλήσεων χονδρικής σε τρίτους,
γ) μόνο εκείνο το σχετικό με την κυκλοφορία κόστος που θα αποφεύγονταν σε περίπτωση μη
παροχής υπηρεσίας τερματισμού φωνητικών κλήσεων χονδρικής λογίζεται στη σχετική
πρόσθετη παροχή τερματισμού,
δ) το κόστος που σχετίζεται με την πρόσθετη χωρητικότητα δικτύου περιλαμβάνεται μόνο στον
βαθμό που οφείλεται στην ανάγκη αύξησης της χωρητικότητας για σκοπούς εξυπηρέτησης
πρόσθετης κυκλοφορίας τερματισμού φωνητικών κλήσεων χονδρικής,
ε) τα τέλη για το ραδιοφάσμα εξαιρούνται από την πρόσθετη παροχή τερματισμού
φωνητικών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας,
στ) περιλαμβάνεται μόνο εκείνο το εμπορικό κόστος χονδρικής που σχετίζεται άμεσα με την
παροχή της υπηρεσίας τερματισμού φωνητικών κλήσεων χονδρικής σε τρίτους,
ζ) όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης σταθερών δικτύων θεωρείται ότι παρέχουν υπηρεσίες
τερματισμού φωνητικών κλήσεων στο ίδιο μοναδιαίο κόστος με τον αποδοτικό φορέα
εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους,
η) για τους φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων, η ελάχιστη αποδοτική κλίμακα ορίζεται σε
μερίδιο αγοράς όχι κάτω του 20 %,
θ) η κατάλληλη προσέγγιση για την απομείωση της αξίας πάγιων στοιχείων είναι η
οικονομική απομείωση και
ι) η τεχνολογική επιλογή των μοντελοποιημένων δικτύων έχει μακρόπνοο χαρακτήρα, με βάση
κεντρικό δίκτυο IP, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων τεχνολογιών που ενδέχεται να
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του μέγιστου τέλους· στην
περίπτωση σταθερών δικτύων, οι κλήσεις θεωρούνται αποκλειστικά κλήσεις
πακετομεταγωγής.

526

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Κατά την αξιολόγηση προσφοράς συνεπένδυσης σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 1, η Ε.Ε.Τ.Τ.
ελέγχει αν πληρούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια: Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να εξετάσει
πρόσθετα κριτήρια στον βαθμό που είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η
προσβασιμότητα δυνητικών επενδυτών στη συνεπένδυση, λαμβάνοντας υπόψη τις
συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες και τη δομή της αγοράς:
α) Η προσφορά συνεπένδυσης είναι ανοιχτή για κάθε επιχείρηση κατά τη διάρκεια ζωής του
δικτύου που κατασκευάζεται στο πλαίσιο προσφοράς συνεπένδυσης χωρίς διακρίσεις. Η
επιχείρηση που έχει οριστεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά μπορεί να
περιλαμβάνει στην προσφορά εύλογους όρους όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
δυνατότητες κάθε επιχείρησης, ώστε, για παράδειγμα, οι δυνητικοί συνεπενδυτές να πρέπει
να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να πραγματοποιούν τμηματικές πληρωμές βάσει των
οποίων προγραμματίζεται η ανάπτυξη, την αποδοχή στρατηγικού σχεδίου βάσει του οποίου
καταρτίζονται τα μεσοπρόθεσμα σχέδια ανάπτυξης και ούτω καθεξής.
β) Η προσφορά συνεπένδυσης είναι διαφανής:
— η προσφορά είναι διαθέσιμη και εύκολα αναγνωρίσιμη στον δικτυακό τόπο της επιχείρησης
που έχει οριστεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά,
— διατίθενται πλήρεις και λεπτομερείς όροι χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε κάθε
δυνητικό προσφέροντα που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων η νομική μορφή της
συμφωνίας συνεπένδυσης και, κατά περίπτωση, οι βασικοί όροι των κανόνων
διακυβέρνησης του οχήματος συνεπένδυσης, και
— η διαδικασία, όπως και ο χάρτης πορείας για τον καθορισμό και την ανάπτυξη του έργου
συνεπένδυσης, καθορίζεται εκ των προτέρων, επεξηγείται με σαφήνεια γραπτώς σε κάθε
δυνητικό συνεπενδυτή και όλα τα σημαντικά σημεία αναφοράς κοινοποιούνται με σαφήνεια
σε όλες τις επιχειρήσεις χωρίς καμία διάκριση.
γ) Η προσφορά συνεπένδυσης περιλαμβάνει όρους για δυνητικούς συνεπενδυτές που ευνοούν
τον βιώσιμο ανταγωνισμό μακροπρόθεσμα, ιδίως:
— Προσφέρονται σε όλες τις επιχειρήσεις δίκαιοι και εύλογοι όροι και προϋποθέσεις που δεν
εισάγουν διακρίσεις για τη συμμετοχή στη συμφωνία συνεπένδυσης σε σχέση με τη χρονική
στιγμή προσχώρησής τους, μεταξύ άλλων και όσον αφορά το οικονομικό αντάλλαγμα που
απαιτείται για την απόκτηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων, την προστασία που παρέχεται
στους συνεπενδυτές από τα δικαιώματα αυτά τόσο κατά τη διάρκεια του σταδίου
κατασκευής όσο και κατά το στάδιο εκμετάλλευσης, για παράδειγμα με τη χορήγηση
αναφαίρετων δικαιωμάτων χρήσης (ΑΔΧ) για την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του δικτύου
που αφορά η συνεπένδυση, καθώς και τους όρους προσχώρησης στη συμφωνία
συνεπένδυσης και, ενδεχομένως, λύσης της. Στο πλαίσιο αυτό, οι όροι που δεν εισάγουν
διακρίσεις δεν συνεπάγονται ότι προσφέρονται σε όλους τους δυνητικούς συνεπενδυτές
ακριβώς οι ίδιοι όροι, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών όρων, αλλά ότι όλες οι
διαφοροποιήσεις των προσφερόμενων όρων είναι αιτιολογημένες με βάση τα ίδια
αντικειμενικά, διαφανή και προβλέψιμα κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις, όπως ο
αριθμός γραμμών για τελικούς χρήστες για τις οποίες υπάρχει δέσμευση.
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— Η προσφορά επιτρέπει ευελιξία όσον αφορά την αξία και το χρονοδιάγραμμα της δέσμευσης
που αναλαμβάνει κάθε συνεπενδυτής, για παράδειγμα μέσω συμφωνημένου και δυνητικώς
αυξανόμενου ποσοστού του συνόλου των γραμμών για τελικούς χρήστες σε δεδομένη
περιοχή, για το οποίο οι συνεπενδυτές έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύονται σταδιακά και
το οποίο καθορίζεται σε επίπεδο μονάδας ώστε να επιτρέπεται στους μικρότερους
συνεπενδυτές με περιορισμένους πόρους να εισέρχονται στη συνεπένδυση σε ευλόγως
ελάχιστη κλίμακα και να αυξάνουν σταδιακά τη συμμετοχή τους, διατηρώντας παράλληλα
επαρκή επίπεδα αρχικής δέσμευσης. Ο προσδιορισμός του οικονομικού ανταλλάγματος που
πρέπει να παρέχεται από κάθε συνεπενδυτή πρέπει να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι
πρώιμοι επενδυτές αποδέχονται μεγαλύτερους κινδύνους και δεσμεύουν κεφάλαιο
νωρίτερα.
— Θεωρείται δικαιολογημένη η καταβολή αντιτίμου αυξανόμενου με την πάροδο του χρόνου
για υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται σε μεταγενέστερα στάδια και για νέους συνεπενδυτές
που προσχωρούν στη συνεπένδυση μετά την έναρξη του έργου, ώστε να αντικατοπτρίζεται
η μείωση των κινδύνων και να αντισταθμίζονται τυχόν κίνητρα παρακράτησης κεφαλαίων
κατά τα προηγούμενα στάδια.
— Η συμφωνία συνεπένδυσης επιτρέπει την εκχώρηση κεκτημένων δικαιωμάτων από
συνεπενδυτές σε άλλους συνεπενδυτές, ή σε τρίτους που επιθυμούν να προσχωρήσουν στη
συμφωνία συνεπένδυσης, με την προϋπόθεση η επιχείρηση προς την οποία γίνεται η
μεταβίβαση να υποχρεώνεται να εκπληρώσει όλες τις αρχικές υποχρεώσεις του εκχωρούντος
στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεπένδυσης.
— Οι συνεπενδυτές χορηγούν ο ένας στον άλλο αμοιβαία δικαιώματα υπό δίκαιους και
εύλογους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης στις υποδομές που αφορά η συνεπένδυση
για σκοπούς παροχής υπηρεσιών σε επόμενο στάδιο, μεταξύ άλλων και στους τελικούς
χρήστες, σύμφωνα με διαφανείς συνθήκες που πρέπει να αναφέρονται με διαφάνεια στην
προσφορά και την επακόλουθη συμφωνία συνεπένδυσης, ιδίως όταν οι συνεπενδυτές είναι
μεμονωμένα και ξεχωριστά υπεύθυνοι για την ανάπτυξη συγκεκριμένων τμημάτων του
δικτύου. Αν δημιουργηθεί όχημα συνεπένδυσης, αυτό παρέχει πρόσβαση στο δίκτυο για
όλους τους συνεπενδυτές, άμεσα ή έμμεσα, βάση ισοδυναμίας εισροών και σύμφωνα με
δίκαιους και εύλογους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών όρων
που αντικατοπτρίζουν τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου που αποδέχονται οι επιμέρους
συνεπενδυτές.
δ) Η προσφορά συνεπένδυσης εξασφαλίζει βιώσιμη επένδυση που ενδέχεται να ανταποκριθεί
σε μελλοντικές ανάγκες, αναπτύσσοντας νέα στοιχεία δικτύου που συμβάλλουν σημαντικά
στην ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 192 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΗ
ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
2)
μηχανές αναζήτησης που καθιστούν δυνατή την αναζήτηση και ανεύρεση
πληροφοριών κάθε είδους
3)
διαδικτυακά εργαλεία βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
4)
διαδικτυακές εφημερίδες ή ειδήσεις
5)
αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου
6)
αναζήτηση εργασίας και εργαλεία αναζήτησης εργασίας
7)
επαγγελματική δικτύωση
8)
τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου
9)
χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
10)
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων
11)
κλήσεις και εικονοκλήσεις (συνηθισμένης ποιότητας)
1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 196
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ), ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 223 (ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 214
(ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ)
ΜΕΡΟΣ A΄
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 196 ΚΑΙ 223
Το παρόν Μέρος Α ισχύει για τους καταναλωτές και για άλλες κατηγορίες καταναλωτών στο
πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 196 παρ. 2 και 3.
Το παρόν μέρος Α ισχύει για τις κατηγορίες τελικών χρηστών που έχουν καθοριστεί στο
πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 223, εκτός από τα στοιχεία γ), δ) και ζ) του παρόντος μέρους
που ισχύουν μόνο για τους καταναλωτές.
α) Αναλυτικοί λογαριασμοί
Η Ε.Ε.Τ.Τ., σε συνεργασία ιδίως με την Α.Π.Δ.Π.Χ., με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της
σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της
ιδιωτικής ζωής, μπορούν να καθορίζουν το βασικό επίπεδο ανάλυσης λογαριασμών που
παρέχεται ατελώς από τους παρόχους στους τελικούς χρήστες, ώστε οι τελευταίοι να
μπορούν:
i) να επαληθεύουν και να ελέγχουν τη χρέωσή τους για τη χρήση υπηρεσιών πρόσβασης στο
διαδίκτυο ή υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών, ή υπηρεσιών διαπροσωπικών
επικοινωνιών βάσει αριθμών, στην περίπτωση του άρθρου 223, και ii) να παρακολουθούν
κατάλληλα τη χρήση και τις δαπάνες τους, ελέγχοντας έτσι σε εύλογο βαθμό τους
λογαριασμούς τους.
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Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, είναι δυνατόν να προσφέρεται στους τελικούς χρήστες
λεπτομερέστερη ανάλυση του λογαριασμού με εύλογη επιβάρυνση ή δωρεάν.
Οι εν λόγω αναλυτικοί λογαριασμοί περιλαμβάνουν ρητή αναφορά της ταυτότητας του
προμηθευτή και της διάρκειας των υπηρεσιών που χρεώνονται από τυχόν αριθμούς
πρόσθετου τέλους, εκτός αν ο τελικός χρήστης έχει ζητήσει να μην αναφέρονται οι εν λόγω
πληροφορίες.
Κλήσεις οι οποίες είναι δωρεάν για τον καλούντα τελικό χρήστη, περιλαμβανομένων των
κλήσεων σε γραμμές βοήθειας, δεν απαιτείται να εμφανίζονται στον αναλυτικό λογαριασμό
του καλούντος τελικού χρήστη.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά από τους φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν αναγνώριση
καλούσας γραμμής δωρεάν.
β) Δωρεάν επιλεκτική φραγή για εξερχόμενες κλήσεις ή SMS ή μηνύματα με πολυμέσα (MMS)
πρόσθετου τέλους ή, όπου είναι τεχνικά εφικτό, για άλλα είδη παρεμφερών εφαρμογών,
δωρεάν
Πρόκειται δηλαδή για τη διευκόλυνση βάσει της οποίας ο τελικός χρήστης, κατόπιν
αιτήματος στους παρόχους υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών
διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, στην περίπτωση του άρθρου 223, μπορεί να
φράσσει δωρεάν εξερχόμενες κλήσεις ή SMS ή μηνύματα με πολυμέσα (MMS) πρόσθετου
τέλους ή άλλα είδη παρεμφερών εφαρμογών, από ή προς συγκεκριμένες κατηγορίες
αριθμών.
γ) Συστήματα προπληρωμής
Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από τους παρόχους να παρέχουν τα μέσα ώστε οι
καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να προπληρώνουν την πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη χρήση υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών ή υπηρεσιών
πρόσβασης στο διαδίκτυο ή υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, στην
περίπτωση του άρθρου 223.
δ) Σταδιακή αποπληρωμή τελών σύνδεσης
Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τη δυνατότητα να απαιτεί από τους παρόχους να παρέχουν στους
καταναλωτές τη δυνατότητα καταβολής των τελών σύνδεσης με το δημόσιο δίκτυο
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη βάση χρονικά κατανεμημένων πληρωμών.
ε) Μη εξόφληση λογαριασμών
Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει συγκεκριμένα αναλογικά, αμερόληπτα και δημοσιευμένα μέτρα για να
καλυφθεί η μη εξόφληση λογαριασμών των παρόχων. Τα εν λόγω μέτρα διασφαλίζουν ότι ο
τελικός χρήστης προειδοποιείται δεόντως για κάθε επικείμενη διακοπή υπηρεσίας ή
αποσύνδεση. Εκτός από τις περιπτώσεις απάτης, επανειλημμένης καθυστέρησης εξόφλησης
ή μη εξόφλησης των λογαριασμών, τα εν λόγω μέτρα διασφαλίζουν, στον βαθμό που αυτό
είναι τεχνικά εφικτό, ότι η διακοπή υπηρεσίας περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη
υπηρεσία. Η αποσύνδεση λόγω μη εξόφλησης λογαριασμών πραγματοποιείται μόνο εφόσον
ο τελικός χρήστης έχει ειδοποιηθεί δεόντως. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να καθορίζει μια περίοδο
περιορισμένης εξυπηρέτησης πριν από την πλήρη αποσύνδεση, στη διάρκεια της οποίας
επιτρέπονται μόνον οι κλήσεις που δεν γίνονται με χρέωση των τελικών χρηστών (π.χ. οι
κλήσεις προς τον αριθμό «112») και ελάχιστο επίπεδο υπηρεσίας των υπηρεσιών πρόσβασης
στο διαδίκτυο.
στ) Συμβουλές σχετικά με τα τιμολόγια
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Η ευκολία δηλαδή με την οποία οι τελικοί χρήστες μπορούν να ζητούν από τον πάροχο
ενημέρωση σχετικά με χαμηλότερα τιμολόγια, αν υπάρχουν.
ζ) Έλεγχος του κόστους
Το μέσο δηλαδή που επιτρέπει στους παρόχους να προσφέρουν άλλους τρόπους, αν το κρίνει
σκόπιμο η Ε.Ε.Τ.Τ., για τον έλεγχο του κόστους των υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών ή
πρόσβασης στο διαδίκτυο, ή υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών, στην
περίπτωση του άρθρου 223, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν αποστολής ειδοποιήσεων
προς τους καταναλωτές σε περίπτωση διαπίστωσης συστηματικά αφύσικης και υπερβολικής
κατανάλωσης.
η) Ευκολία απενεργοποίησης της χρέωσης τρίτου μέρους
Ευκολία δηλαδή με την οποία οι τελικοί χρήστες απενεργοποιούν τη δυνατότητα ενός τρίτου
μέρους που είναι πάροχος υπηρεσιών να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό παρόχου υπηρεσίας
πρόσβασης στο διαδίκτυο ή παρόχου διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας διαπροσωπικών
επικοινωνιών να χρεώνει για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του.
ΜΕΡΟΣ B΄
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 223
α) Αναγνώριση καλούσας γραμμής
Ο αριθμός που καλεί δηλαδή εμφανίζεται στον δέκτη της κλήσης πριν την αποκατάσταση της
κλήσης.
Η συγκεκριμένη ευκολία παρέχεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, ιδίως το ν. 3471/2006.
Στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν δεδομένα και σήματα
για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης καλούντος και της δομικής επιλογής για υπεραστικές
συνδιαλέξεις μεταξύ κρατών μελών.
β) Προώθηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πρόσβαση σε μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου μετά την καταγγελία της σύμβασης με πάροχο υπηρεσίας πρόσβασης στο
διαδίκτυο.
Η ευκολία αυτή επιτρέπει, κατόπιν αιτήματος και δωρεάν, στους τελικούς χρήστες που
καταγγέλλουν τη σύμβασή τους με πάροχο υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο να μπορούν
είτε να έχουν πρόσβαση στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους που έλαβαν στην ή
στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βάση την εμπορική ονομασία ή το εμπορικό
σήμα του προηγούμενου παρόχου, στη διάρκεια περιόδου που η Ε.Ε.Τ.Τ. θεωρεί απαραίτητη
και αναλογική, είτε να μεταφέρουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
στάλθηκαν στην εν λόγω διεύθυνση ή στις εν λόγω διευθύνσεις κατά την περίοδο αυτή σε
νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία καθορίζει ο τελικός χρήστης.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 214
Η απαίτηση όλοι οι τελικοί χρήστες με αριθμούς τηλεφώνου από το Εθνικό Σχέδιο
Αριθμοδότησης να μπορούν, εφόσον το ζητήσουν, να διατηρήσουν τους αριθμούς τους,
ανεξαρτήτως της επιχείρησης παροχής της υπηρεσίας, εφαρμόζεται:
α) εφόσον πρόκειται για γεωγραφικούς αριθμούς, σε συγκεκριμένο τόπο και
β) εφόσον πρόκειται για μη γεωγραφικούς αριθμούς, σε οποιονδήποτε τόπο.
Το παρόν Μέρος δεν ισχύει για τη μεταφορά αριθμών μεταξύ δικτύων που παρέχουν
υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις και δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΧΟΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΧΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Η ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 197 ΚΑΙ 198
ΜΕΡΟΣ A΄
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Ως υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας νοούνται οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε μια
επιχείρηση και αφορούν την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στα άρθρα 192 ως
195.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει όλα τα μέσα προκειμένου να εξασφαλίζει τα κατάλληλα κίνητρα στις
επιχειρήσεις (καθορισμένες ή όχι) ώστε να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις Καθολικής
Υπηρεσίας με τρόπο οικονομικά αποδοτικό. Κατά τη διεξαγωγή ενός υπολογισμού, το
καθαρό κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ
του καθαρού κόστους της λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης με υποχρεώσεις
Καθολικής Υπηρεσίας και της λειτουργίας της χωρίς υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας.
Αποδίδεται η δέουσα προσοχή στην ορθή εκτίμηση του κόστους που κάθε επιχείρηση θα
προσπαθούσε να αποφύγει εάν δεν έφερε καμιά υποχρέωση καθολικών υπηρεσιών. Ο
υπολογισμός του καθαρού κόστους συνεκτιμά τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των άυλων
οφελών, που αποκομίζει ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας.
Ο υπολογισμός βασίζεται στο κόστος που προκύπτει από τα ακόλουθα:
i)
στοιχεία των καθορισμένων υπηρεσιών οι οποίες μπορούν να παρέχονται μόνο με
ζημία ή με συνθήκες κόστους που δεν εμπίπτουν στα συνήθη εμπορικά πρότυπα.
Η κατηγορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία υπηρεσιών όπως: πρόσβαση σε
τηλεφωνικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, παροχή ορισμένων κοινόχρηστων τηλεφώνων,
παροχή ορισμένων υπηρεσιών ή εξοπλισμού για τελικούς χρήστες με αναπηρίες και ούτω
καθεξής,
ii)
ειδικούς τελικούς χρήστες ή ομάδες τελικών χρηστών οι οποίοι, λόγω του κόστους
παροχής του συγκεκριμένου δικτύου και της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των παραγόμενων
εσόδων και της τυχόν γεωγραφικής στάθμισης των τιμών που επιβάλλονται από το κράτος
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μέλος, μπορούν να εξυπηρετούνται μόνο με ζημία ή με συνθήκες κόστους που δεν εμπίπτουν
στα συνήθη εμπορικά πρότυπα.
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τους τελικούς χρήστες ή τις ομάδες τελικών χρηστών που
δεν θα εξυπηρετούνταν από έναν εμπορικό πάροχο, ο οποίος δεν θα είχε υποχρέωση
παροχής Καθολικής Υπηρεσίας.
Ο υπολογισμός του καθαρού κόστους των ειδικών πτυχών των υποχρεώσεων Καθολικής
Υπηρεσίας διενεργείται χωριστά, προκειμένου να μην υπολογίζονται διπλά τα τυχόν άμεσα
ή έμμεσα οφέλη ή δαπάνες. Το συνολικό καθαρό κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής
Υπηρεσίας για κάθε επιχείρηση υπολογίζεται ως το σύνολο του καθαρού κόστους που
προκύπτει από τα επιμέρους στοιχεία των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας,
λαμβανομένων υπόψη των τυχόν άυλων οφελών. Η ευθύνη για την επαλήθευση του
καθαρού κόστους ανήκει στην Ε.Ε.Τ.Τ..

ΜΕΡΟΣ B΄
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η ανάκτηση ή χρηματοδότηση οποιουδήποτε καθαρού κόστους των υποχρεώσεων
Καθολικής Υπηρεσίας μπορεί να απαιτεί την αποζημίωση των επιχειρήσεων που
επιβαρύνονται με υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας για τις υπηρεσίες που παρέχουν υπό
μη εμπορικές συνθήκες. Καθώς η αποζημίωση αυτή συνεπάγεται μεταφορές κεφαλαίων,
διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω μεταφορές πραγματοποιούνται με αντικειμενικό, διαφανή,
αμερόληπτο και αναλογικό τρόπο. Τούτο σημαίνει ότι οι μεταφορές προκαλούν τις ελάχιστες
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και στη ζήτηση των χρηστών.
Σύμφωνα με το άρθρο 198 παρ. 3, ένας μηχανισμός επιμερισμού μέσω Ταμείου χρησιμοποιεί
διαφανή και ουδέτερα μέσα για την είσπραξη των εισφορών, ώστε να αποφεύγεται ο
κίνδυνος διπλής καταβολής εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και για τις εισροές των
επιχειρήσεων.
Ο ανεξάρτητος φορέας διαχείρισης του Ταμείου είναι αρμόδιος για την είσπραξη των
εισφορών από τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς για τη
χρηματοδότηση του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας και
εποπτεύει τη μεταφορά των οφειλόμενων ποσών ή διοικητικών πληρωμών προς τις
επιχειρήσεις που δικαιούνται πληρωμών από το Ταμείο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 210
(ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
Α. Απαιτήσεις πληροφοριών για τους παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών πλην των υπηρεσιών μετάδοσης που χρησιμοποιούνται για
την παροχή υπηρεσιών μηχανής προς μηχανή.
Οι πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών πλην των
υπηρεσιών μετάδοσης που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μηχανής προς
μηχανή παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
1)
Ως μέρος των κύριων χαρακτηριστικών κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας, τα τυχόν
ελάχιστα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, στον βαθμό που αυτά προσφέρονται, και, για
υπηρεσίες πλην των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, τις εξασφαλισμένες ειδικές
παραμέτρους ποιότητας.
Όταν δεν προσφέρονται ελάχιστα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, γίνεται σχετική μνεία.
2)
Ως μέρος των πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, εφόσον και στον βαθμό που
εφαρμόζονται, τις αντίστοιχες τιμές για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και για οποιαδήποτε περιοδικά ή καταναλωτικά τέλη.
3)
Ως μέρος των πληροφοριών για τη διάρκεια της σύμβασης και τους όρους για
ανανέωση και καταγγελία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τελών καταγγελίας,
καθ’ όσον εφαρμόζονται αυτοί οι όροι:
i)
την τυχόν ελάχιστη απαιτούμενη χρήση ή διάρκεια για να επωφεληθεί κανείς από
όρους προσφορών,
ii)
τις τυχόν επιβαρύνσεις σχετικά με την αλλαγή παρόχου και τις ρυθμίσεις για
αποζημίωση και επιστροφή λόγω καθυστέρησης ή κατάχρησης της αλλαγής παρόχου, καθώς
και πληροφορίες σχετικά με τις αντίστοιχες διαδικασίες,
iii)
πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα των καταναλωτών που χρησιμοποιούν
προπληρωμένες υπηρεσίες σε επιστροφή, κατόπιν αιτήματος, κάθε πιστωτικού υπόλοιπου
σε περίπτωση αλλαγής παρόχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 214 παρ. 6,
iv)
τα τυχόν τέλη λόγω πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων
πληροφοριών για το ξεκλείδωμα του τερματικού εξοπλισμού και της τυχόν ανάκτησης
κόστους όσον αφορά τερματικό εξοπλισμό,
4)
κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και επιστροφή, συμπεριλαμβανομένης, κατά
περίπτωση, ρητής αναφοράς στα δικαιώματα των καταναλωτών, η οποία εφαρμόζεται σε
περίπτωση αθέτησης της σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών ή
ανεπαρκή αντίδραση του παρόχου έναντι περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια ή
απειλών και τρωτών σημείων,
5)
το είδος των ενεργειών στις οποίες ενδέχεται να προβεί η επιχείρηση ως αντίδραση
σε συμβάντα ασφάλειας, ή σε απειλές ή τρωτά σημεία.
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B. Απαιτήσεις πληροφοριών για παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και
διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών
I.
Επιπλέον των απαιτήσεων που ορίζονται στο μέρος Α, οι πάροχοι υπηρεσιών
πρόσβασης στο διαδίκτυο και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών
επικοινωνιών παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
1)
ως μέρος των κύριων χαρακτηριστικών κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας:
i)
τα τυχόν ελάχιστα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, στον βαθμό που αυτά
προσφέρονται, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC που
εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 212 παρ. 2 όσον αφορά:
— για τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο: τουλάχιστον τον χρόνο αναμονής, τις
διακυμάνσεις χρόνου επιστροφής πακέτων, την απώλεια πακέτων,
— για παρόχους διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών, όταν ασκούν
έλεγχο επί τουλάχιστον ορισμένων στοιχείων του δικτύου ή έχουν συμφωνία σε επίπεδο
υπηρεσιών για τον σκοπό αυτόν με επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση στο δίκτυο:
τουλάχιστον τον χρόνο παροχής της αρχικής σύνδεσης, την πιθανότητα αποτυχίας, τις
καθυστερήσεις στη σηματοδότηση της κλήσης σύμφωνα με το Παράρτημα Χ, και
ii)
με την επιφύλαξη του δικαιώματος των τελικών χρηστών να χρησιμοποιούν
τερματικό εξοπλισμό της επιλογής τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Kανονισμού (ΕΕ)
2015/2120, τυχόν όρους, συμπεριλαμβανομένων των τελών που επιβάλλονται από τον
πάροχο στη χρήση του παρεχόμενου τερματικού εξοπλισμού,
2)
ως μέρος των πληροφοριών σχετικά με τις τιμές, εφόσον και στον βαθμό που
εφαρμόζονται, τις αντίστοιχες τιμές για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και για οποιαδήποτε περιοδικά ή καταναλωτικά τέλη,
i)
τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου τιμολογιακού προγράμματος ή προγραμμάτων
βάσει της σύμβασης και, για κάθε εν λόγω τιμολογιακό πρόγραμμα, τους τύπους υπηρεσιών
που παρέχονται, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των όγκων επικοινωνιών (όπως
MB, λεπτά, μηνύματα) που περιλαμβάνονται ανά περίοδο τιμολόγησης, και την τιμή για
συμπληρωματικές μονάδες επικοινωνίας,
ii)
στην περίπτωση τιμολογιακού προγράμματος ή προγραμμάτων με προκαθορισμένο
όγκο επικοινωνιών, τη δυνατότητα των καταναλωτών να μεταφέρουν τυχόν μη
χρησιμοποιημένο όγκο από την προηγούμενη περίοδο τιμολόγησης στην επόμενη, όταν η
δυνατότητα αυτή περιλαμβάνεται στη σύμβαση,
iii)
τις διευκολύνσεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας των λογαριασμών και την
παρακολούθηση του επιπέδου κατανάλωσης,
iv)
τις τιμολογιακές πληροφορίες σχετικά με οποιουσδήποτε αριθμούς ή υπηρεσίες που
υπόκεινται σε ιδιαίτερους όρους τιμολόγησης· σε ό,τι αφορά επιμέρους κατηγορίες
υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί επιπλέον την παροχή τέτοιων πληροφοριών αμέσως
πριν από τη σύνδεση της κλήσης ή τη σύνδεση στον πάροχο της υπηρεσίας,
v)
για δέσμες υπηρεσιών και δέσμες που περιλαμβάνουν τόσο υπηρεσίες όσο και
τερματικό εξοπλισμό, την τιμή των επιμέρους στοιχείων της δέσμης στον βαθμό που
διατίθενται επίσης στην αγορά χωριστά,
vi)
τις λεπτομέρειες και τους όρους, συμπεριλαμβανομένων των τελών, ενδεχομένων
υπηρεσιών μετά την πώληση, συντήρησης και υποστήριξης πελατών και,
vii)
τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό να λαμβάνονται επικαιροποιημένες
πληροφορίες σχετικά με όλα τα εφαρμοζόμενα τιμολόγια και τέλη συντήρησης,
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ως μέρος των πληροφοριών για τη διάρκεια της σύμβασης για δέσμες υπηρεσιών και
τους όρους για ανανέωση και καταγγελίας της σύμβασης, κατά περίπτωση, τους όρους λήξης
της δέσμης ή των στοιχείων της,
4)
με την επιφύλαξη του άρθρου 13 του Kανονισμού (ΕΕ) 2016/679, πληροφορίες
σχετικά με το ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται πριν από την εκτέλεση της
υπηρεσίας ή συλλέγονται στο πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας,
5)
τις λεπτομέρειες για προϊόντα και υπηρεσίες σχεδιασμένες για τελικούς χρήστες με
αναπηρίες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατό να λαμβάνονται επικαιροποιήσεις
των εν λόγω πληροφοριών,
6)
τα μέσα κίνησης των διαδικασιών επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των
εθνικών και διασυνοριακών διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 133.
II.
Επιπλέον των απαιτήσεων του Μέρους Α΄ και του σημείου Ι, οι πάροχοι διαθέσιμων
στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθμών παρέχουν επίσης τις
ακόλουθες πληροφορίες:
1)
τους τυχόν περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
ή τις πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος λόγω έλλειψης δυνατότητας τεχνικής
εφαρμογής, εφόσον η υπηρεσία επιτρέπει σε τελικούς χρήστες να πραγματοποιούν κλήσεις
προς έναν αριθμό σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο τηλεφωνικής αριθμοδότησης,
2)
το δικαίωμα των τελικών χρηστών να αποφασίζουν εάν επιθυμούν να περιληφθούν
τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε δημόσιο κατάλογο συνδρομητών,
καθώς και τα είδη των στοιχείων αυτών, σύμφωνα με τον ν. 3471/2006.
III.
Επιπλέον των απαιτήσεων που ορίζονται στο μέρος Α΄ και στο σημείο Ι, οι πάροχοι
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο παρέχουν επίσης τις απαιτούμενες πληροφορίες,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120.
3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 211
(ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ)
Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει τη δημοσίευση των πληροφοριών που ορίζονται
στο παρόν παράρτημα, σύμφωνα με το άρθρο 211. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίζει ποιες πληροφορίες
είναι σκόπιμο να δημοσιεύονται από τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή
διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών, και ποιες πληροφορίες
πρέπει να δημοσιεύονται από την ίδια, προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα όλων
των τελικών χρηστών να κάνουν τις επιλογές τους με πλήρη ενημέρωση. Εάν κρίνεται
κατάλληλο, οι αρμόδιες αρχές σε συντονισμό, κατά περίπτωση, με τις εθνικές ρυθμιστικές
αρχές, μπορούν να προωθούν μέτρα αυτορρύθμισης ή συρρύθμισης πριν από την επιβολή
οποιασδήποτε υποχρέωσης.
1.
Στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης
2.
Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών
2.1.
Πεδίο εφαρμογής των προσφερόμενων υπηρεσιών και τα κύρια χαρακτηριστικά
κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρεχόμενων ελάχιστων
επιπέδων ποιότητας υπηρεσιών όπου προσφέρονται και τυχόν περιορισμών που
επιβάλλονται από τον πάροχο για τη χρήση του παρεχόμενου τερματικού εξοπλισμού.
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Τιμολόγια των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών
σχετικά με όγκους επικοινωνιών (όπως οι περιορισμοί της χρήσης δεδομένων, ο αριθμός των
λεπτών φωνητικής επικοινωνίας, ο αριθμός των μηνυμάτων) συγκεκριμένων τιμολογιακών
προγραμμάτων και τα εφαρμοστέα τιμολόγια για πρόσθετες μονάδες επικοινωνίας,
αριθμούς ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε ιδιαίτερους όρους τιμολόγησης, τέλη πρόσβασης
και συντήρησης, όλα τα είδη των τελών χρήσης, ειδικά και στοχοθετημένα τιμολογιακά
καθεστώτα, καθώς και τυχόν πρόσθετα τέλη και οι δαπάνες που αφορούν τον τερματικό
εξοπλισμό.
2.3.
Παρεχόμενες υπηρεσίες μετά την πώληση, υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης
πελατών, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
2.4.
Τυποποιημένοι συμβατικοί όροι, στους οποίους περιλαμβάνονται η συμβατική
περίοδος, τα οφειλόμενα τέλη σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης,
δικαιώματα που σχετίζονται με τη λύση προσφορών σε δέσμες ή των στοιχείων των δεσμών
και οι διαδικασίες και τα άμεσα τέλη που σχετίζονται με τη φορητότητα αριθμών και άλλων
αναγνωριστικών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.
2.5.
Αν η επιχείρηση είναι πάροχος υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει
αριθμών, πληροφορίες για την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και πληροφορίες
εντοπισμού του καλούντος ή οποιονδήποτε περιορισμό σχετικά με την τελευταία περίπτωση.
Αν η επιχείρηση είναι πάροχος υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως
αριθμών, πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης μπορεί να υποστηρίζεται ή όχι.
2.6.
Λεπτομέρειες προϊόντων και υπηρεσιών, όπου συμπεριλαμβάνονται λειτουργίες,
πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας
ειδικά σχεδιασμένες για τελικούς χρήστες με αναπηρίες σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για
την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.
3.
Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, περιλαμβανομένων διαδικασιών που έχουν
αναπτυχθεί από την επιχείρηση.
2.2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Παράμετροι, ορισμοί και μέθοδοι μέτρησης της ποιότητας της υπηρεσίας που αναφέρονται
στο άρθρο 212
Για παρόχους πρόσβασης σε δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
(Σημείωση 1)
Χρόνος παροχής της αρχικής
σύνδεσης
Ποσοστό βλαβών ανά γραμμή
πρόσβασης
Χρόνος επισκευής βλαβών

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Για παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών που ασκούν έλεγχο επί
τουλάχιστον ορισμένων στοιχείων του δικτύου ή έχουν συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσιών
για τον σκοπό αυτό με επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση στο δίκτυο:
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
(Σημείωση 2)

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Χρόνος αποκατάστασης κλήσης

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Καταγγελίες για λάθη σε
λογαριασμούς

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Ποιότητα φωνητικής σύνδεσης

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Ποσοστό κλήσεων που διακόπηκαν

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Αναλογία ανεπιτυχών κλήσεων
(Σημείωση 2)
Πιθανότητα αποτυχίας

Καθυστερήσεις στη σηματοδότηση
της κλήσης
Ο αριθμός έκδοσης του ETSI EG 202 057-1 είναι 1.3.1 (Ιούλιος 2008)
Για τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Χρόνος αναμονής (καθυστέρηση)

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617

Διακύμανση χρόνου επιστροφής
πακέτων

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617
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Απώλεια πακέτων

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617

Σημείωση 1
Οι παράμετροι επιτρέπουν την ανάλυση των επιδόσεων σε περιφερειακό επίπεδο (δηλαδή
τουλάχιστον στο επίπεδο 2 της Ονοματολογίας των Στατιστικών Εδαφικών Μονάδων (NUTS)
της Eurostat).
Σημείωση 2
Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να αποφασίσει να μην απαιτείται η τήρηση επικαιροποιημένων
πληροφοριών για τις επιδόσεις που αφορούν τις εν λόγω δύο παραμέτρους, εφόσον από τα
στοιχεία προκύπτει ότι οι επιδόσεις στους δύο αυτούς τομείς είναι ικανοποιητικές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 221
Κοινός αλγόριθμος κρυπτογράφησης και ελεύθερη λήψη
Ο εξοπλισμός ευρείας κατανάλωσης για τη λήψη ψηφιακών τηλεοπτικών σημάτων (δηλαδή
επίγεια, καλωδιακή ή δορυφορική μετάδοση), ο οποίος προορίζεται για πώληση ή μίσθωση
ή άλλου είδους διάθεση στην Ένωση και δύναται να αποκρυπτογραφεί ψηφιακά τηλεοπτικά
σήματα, πρέπει να μπορεί:
α) να επιτρέπει την αποκρυπτογράφηση των σημάτων αυτών σύμφωνα με κοινό ευρωπαϊκό
αλγόριθμο κρυπτογράφησης, όπως τον διαχειρίζεται ένας αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός
οργανισμός τυποποίησης (επί του παρόντος το ETSI),
β) να παρουσιάζει σήματα που έχουν μεταδοθεί χωρίς κρυπτογράφηση, υπό τον όρο ότι, σε
περίπτωση μισθωμένου εξοπλισμού, ο μισθωτής συμμορφώνεται με τη σχετική συμφωνία
μίσθωσης.
2.
Διαλειτουργικότητα ψηφιακών τηλεοπτικών συσκευών
Οι ψηφιακές συσκευές τηλεοράσεως με οθόνη ολικής απεικόνισης ορατής διαγωνίου
μεγαλύτερης των 30 cm, οι οποίες διατίθενται στην αγορά προς πώληση ή μίσθωση στην
ελληνική αγορά, πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τουλάχιστον μία πρίζα ανοικτής διεπαφής
(είτε τυποποιημένη, είτε σύμφωνη προς πρότυπα που θεσπίζει αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός
οργανισμός τυποποίησης, είτε σύμφωνη με γενικά ισχύουσες προδιαγραφές του τομέα) η
οποία επιτρέπει την απλή σύνδεση περιφερειακών και η οποία μπορεί να μεταφέρει όλα τα
συναφή στοιχεία του σήματος ψηφιακής τηλεόρασης, περιλαμβανομένων των πληροφοριών
που αφορούν τις διαλογικές και τις υπό όρους παρεχόμενες υπηρεσίες.
3.
Διαλειτουργικότητα των ραδιοφωνικών δεκτών αυτοκινήτων
Οποιοσδήποτε ραδιοφωνικός δέκτης αυτοκινήτων είναι ενσωματωμένος σε καινούργιο
όχημα κατηγορίας Μ το οποίο διατίθεται στην αγορά προς πώληση ή μίσθωση στην ελληνική
αγορά από τις 21 Δεκεμβρίου 2020 περιλαμβάνει δέκτη ο οποίος επιτρέπει τη λήψη και
αναπαραγωγή τουλάχιστον ραδιοφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω ψηφιακής
επίγειας ραδιοφωνικής μετάδοσης. Οι δέκτες που συμμορφώνονται με εναρμονισμένα
πρότυπα τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με μέρη αυτών θεωρείται ότι συμμορφώνονται με την εν λόγω
απαίτηση και καλύπτεται από τα εν λόγω πρότυπα ή τα μέρη τους.
1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙI
Κατάλογος θεματικών κατηγοριών συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας του άρθρου 71.
1. Γεωχωρικές πληροφορίες
2. Γεωσκόπηση και περιβάλλον
3. Μετεωρολογικές πληροφορίες
4. Στατιστικές
5. Εταιρείες και ιδιοκτησιακό καθεστώς εταιρειών
6. Κινητικότητα

540

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Οικισμός

Δημοτική Ενότητα

Δήμος

Περιφερειακή Ενότητα

Λυσιμάχεια
Καμαρούλα,η
Κάτω Μακρινού,η
Καψοράχη,η
Σπολάιτα,η
Παντάνασσα,η
Παραβόλα,η
Καστράκι
Λεπενού,η
Μοναστηράκιον,το
Θύριον,το
Πλαγιά,η
Βαρετάδα,η
Στάνος
Περδικάκιον,το
Αβαρίκος,ο
Διάσελλον,το
Δοκίμια,τα
Δοσούλα,η
Θέρμον,το
Καημένα
Αμπέλια,τα
Κάτω
Χρυσοβίτσα,η
Κονίσκα,η
Κουλούρια,τα
Κόφτρα,η
Λιβάδι,το
Μάραθος,ο
Μαραθούλα,η
Μελίγκοβα,η
Νεροχώριον,το
Παλαιόμυλος,ο
Παλιουριά,η
Πέρεβος,ο
Πίνη,η
Πριοναίικα,τα
Χρυσοβίτσα,η

ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΑΚΤΙΟΥ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΙΝΑΧΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ

ΘΕΡΜΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ

ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

37 Λεσίνιον,το

ΟΙΝΙΑΔΩΝ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Κοκκινοχώριον,το
Άνω Αφροξυλιά,η
Βλαχομάνδρα,η
Καστράκι
Καστράκιον,το
Κάτω Αφροξυλιά,η
Παλαιοχωράκι
Πιτσιναίικα,τα
Ριγάνιον,το
Λουτρά Στάχτης
Παλαιόπυργος
Σίμος
Σίμος,ο
Στράνωμα
Στράνωμα,η
Στύλια
Φαμίλα
Φαμίλα,η
Γαβρολίμνη,η
Πρόδρομος,ο
Χρυσόβιτσα,η
Σταυρός,ο
Συνέτι
Άνω Γαύριο
Κάτω Κατάκοιλος,η
Ελληνικόν
Κόκλα
Κρύα Βρύση
Αχλαδόκαμπος,ο
Καπαρέλλιον,το
Προσύμνα
Δήμαινα,η
Λυγούριον,το
Νέα Επίδαυρος,η
Αραχναίον,το

ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΥΛΛΗΝΗΣ
ΧΑΛΚΕΙΑΣ
ΑΣΤΑΚΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
ΚΟΡΘΙΟΥ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
ΥΔΡΟΥΣΑΣ
ΑΡΓΟΥΣ
ΑΡΓΟΥΣ
ΑΡΓΟΥΣ
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ
ΛΥΡΚΕΙΑΣ
ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΜΙΔΕΑΣ

73
74
75
76
77
78
79

Καστρίον,το
Βυτίνα,η
Μαγούλιανα
Καλλιάνιον,το
Κρυόνερον,το
Απιδίτσα,η
Κάτω Μακρύσι,το

ΑΣΤΡΟΥΣ
ΒΥΤΙΝΑΣ
ΒΥΤΙΝΑΣ
ΤΡΟΠΑΙΩΝ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Μακρύσιον,το
Μαλλωτά,τα
Παραδείσια,τα
Ραψομμάτης,ο
Φαναΐτη,η
Χωρέμης,ο
Αναβρυτόν,το
Ανεμοδούριον,το
Γραικός,ο
Λεπτίνιον,το
Νεοχώριον,το
Σκορτσινός,ο
Τουρκολέκας,ο
Βαλτέτσι
Καλτεζές
Κεραστάρη
Κουβέλια
Νεοχώριον,το
Χωτούσσα,η
Μάκρη (η)
Λουκάς,ο
Βλαχοκερασέα,η
Λιμίνη,η
Έλατος,ο
Παντάνασσα
Ροδαυγή,η

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
ΚΟΡΥΘΙΟΥ
ΛΕΒΙΔΙΟΥ
Μάκρη
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΣ

ΠΕΤΑ
ΑΙΓΙΟΥ
ΑΚΡΑΤΑΣ
ΕΡΙΝΕΟΥ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΑΣ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΑΣ
ΤΡΙΤΑΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Αθαμάνιον,το

ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

Βουργαρέλι,το

ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

Μεγάρχη
Κουνινά,η
Πλάτανος,ο
Νέος Ερινεός,ο
Μάγειρας,ο
Άγιος Κωνσταντίνος
Νεραντζιές
Καρπέτα,το
Κάτω Αγία
Μαρίνα,η
Πηγάδια,τα
Πτέρη,η
Σταυροδρόμιον,το

ΤΡΙΤΑΙΑΣ
ΤΡΙΤΑΙΑΣ
ΤΡΙΤΑΙΑΣ
ΤΡΙΤΑΙΑΣ

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ

ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
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120
121
122
123
124

Καταρράκτης,ο
Ρογοί,οι
Σιγούνιον,το
Αργυρά,η
Άσκρη,η

ΦΑΡΡΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΡΙΟΥ
ΘΕΣΠΙΕΩΝ

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Δίστομον,το
Δίστομον,το
Ελλοπία,η
Πρόδρομος,ο
Άγιος Γεώργιος,ο
Άνω Σούρπη,η
Άνω Σούρπη,η
Άνω Σούρπη,η
Άνω Εκκλησία,η
Κυδωνίαι,αι
Κυπαρίσσιον,το
Παλαιοχώριον,το
Ποντινή,η
Κρανέα,η
Πηγαδίτσα,η
Σιταράς,ο
Αγάπη,η
Βατόλακκος,ο
Καλόχιον,το
Κιβωτός,η
Κληματάκιον,το
Λάβδας,ο
Μαυραναίοι,οι
Μοναχίτιον,το
Παρόρειον,το
Σπήλαιον,το
Μεσολούριον,το
Αμπελάκια
Μικροχώριον,το
Μοναστηράκιον,το
Νέα Σεβάστεια
Τιμόθεος
Καλλίφυτος
Καλός αγρός
Πανόραμα
Κουδούνια

ΔΙΣΤΟΜΟΥ
ΘΙΣΒΗΣ
ΘΙΣΒΗΣ
ΘΙΣΒΗΣ
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΒΕΝΤΖΙΟΥ
ΒΕΝΤΖΙΟΥ
ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ
ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ
ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ
ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ
ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ
ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ
ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΔΙΣΤΟΜΟΥΑΡΑΧΟΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ
ΘΗΒΑΙΩΝ
ΘΗΒΑΙΩΝ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
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161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Μαυροβάτος
Βαθύλακκος
Μυλοπόταμος
Νικοτσάρας
Μεταμόρφωση Σωτήρος
Ξηροπόταμος
Χωριστή
Κάτω Βροντού,η
Λευκόγεια,τα
Περιθώριον,το

Αγνάντια (η)
171
172 Κίρκη (η)
Λουτρά Τράίανουπόλεως
173 (τα)
174 Λουτρός (ο)
175 Μάκρη (η)
176 Πεύκα (τα)
177 Γεμιστή (η)
178 Δορίσκος (ο)
179 Ιτέα (η)
180 Καβησός (η)
181 Κήποι (οι)
182 Καρωτή (η)
183 Σιτοχώριον (το)
184 Καβύλη,η
185 Καστανέαι,αι
186 Ρίζια,τα
187 Δίκαια (τα)
188 Δίλοφος (ο)
189 Θεραπειό (το)
190 Μηλέα (η)
191 Ορμένιον (το)
192 Θέρμα (τα)
193 Λάκκωμα (το)
194 Ξηροπόταμος (ο)
195 Σαμοθράκη (η)
196 Αλώνια,τα
197 Άνω Μεριά,η
198 Καμαριώτισσα,η
199 Κάτω Καρυώται,οι
200 Παλαιόπολις,η
201 Αγριάνη (η)

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΕΡΩΝ
ΦΕΡΩΝ
ΦΕΡΩΝ
ΦΕΡΩΝ
ΦΕΡΩΝ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΒΥΣΣΑΣ
ΒΥΣΣΑΣ
ΒΥΣΣΑΣ
ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΟΡΦΕΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
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202 Αμόριον (το)
203 Γονικόν (το)

ΟΡΦΕΑ
ΟΡΦΕΑ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Κόρυμβος (ο)
204
205 Κυριακή (η)
206 Λάβαρα (τα)
207 Μάνδρα (η)

ΟΡΦΕΑ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΟΡΦΕΑ
ΟΡΦΕΑ
ΟΡΦΕΑ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Μαυροκκλήσιον (το)

ΟΡΦΕΑ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Μέγα Δέρειον (το)
Μικρόν Δέρειον (το)
Πετρόλοφος (ο)
Πρωτοκκλήσιον (το)
Ρούσσα (η)
Σιδηροχώριον (το)
Λυκόφως (το)

ΟΡΦΕΑ
ΟΡΦΕΑ
ΟΡΦΕΑ
ΟΡΦΕΑ
ΟΡΦΕΑ
ΟΡΦΕΑ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Γλυφάδα,η

ΔΙΡΦΥΩΝ

Θεολόγος,ο

ΔΙΡΦΥΩΝ

208
209
210
211
212
213
214
215

218 Καμπιά,τα

ΔΙΡΦΥΩΝ

219 Στενή Δίρφυος,η

ΔΙΡΦΥΩΝ

220 Στενή Δίρφυος,η

ΔΙΡΦΥΩΝ

221
222
223
224
225
226
227
228

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΑΥΛΩΝΟΣ
ΔΙΣΤΥΩΝ
ΔΙΣΤΥΩΝ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΔΙΡΦΥΩΝΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
ΚΥΜΗΣ
ΚΥΜΗΣ
ΚΥΜΗΣ
ΚΥΜΗΣ
ΤΑΜΥΝΕΩΝ

ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

216
217

229
230
231
232
233
234
235
236

Άτταλη,η
Κάτω Σέτα
Κάτω Σέτα,η
Αετός,ο
Καλύβια,τα
Μουρτερή,η
Αργυρόν,το
Ζάρακες,οι
Άνω
Κουρούνιον,το
Μακρυχώριον,το
Μανίκια,τα
Μισόκαμπος,ο
Πύργος,ο
Ταξιάρχαι,οι
Ταξιάρχες
Θαρούνια,τα

ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
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237 Κουρκουλοί,οι

ΕΛΥΜΝΙΩΝ

238
239
240
241
242

Πήλιον,το
Τραχύ,το
Άγιος Νικόλαος,ο
Αλικανάς,ο
Άγιοι Πάντες,οι

ΚΗΡΕΩΣ
ΣΚΥΡΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΛΥΚΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ

Καλλιθέα,η

ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ

243

Κάτω
244 Αμυγδαλιές,οι

ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ

245 Διάσελλα,τα

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

Σαμικόν,το

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

Τρυπητή,η
Ηράκλεια,η
Λιναριά,η
Μουριά,η
Πλάτανος,ο
Πανόπουλος,ο
Νεράιδα
Νεράιδα,η
Γιαννιτσοχώριον,το
Λέπρεον,το
Σχίνοι
Πετράλωνα,τα
Άγιος Ιωάννης,ο
Γεράκι
Περιστέριον,το
Βουλιαγμένη,η
Οινόη,η
Επιτάλιον,το
Ξυλοκέρα,η
Χανάκια,τα
Κολίριον,το
Άγιος Γεώργιος,ο
Καράτουλας,ο
Κλινδιά
Λατζόι

ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΛΑΣΙΩΝΟΣ
ΦΟΛΟΗΣ
ΦΟΛΟΗΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
ΠΗΝΕΙΑΣ
ΒΩΛΑΚΟΣ
ΙΑΡΔΑΝΟΥ
ΙΑΡΔΑΝΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΩΛΕΝΗΣ
ΩΛΕΝΗΣ
ΩΛΕΝΗΣ
ΩΛΕΝΗΣ

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ
ΑΝΝΑΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ
ΑΝΝΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΗΛΙΔΑΣ
ΗΛΙΔΑΣ
ΗΛΙΔΑΣ
ΗΛΙΔΑΣ
ΗΛΙΔΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
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272 Μαγούλα
273 Μουζάκι
274 Φυτεία,η

ΩΛΕΝΗΣ
ΩΛΕΝΗΣ
ΔΟΒΡΑ

275 Επάνω Αρχάναι,αι

ΑΡΧΑΝΩΝ

276 Τεφέλιον,το

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

Πεζά,τα
Αγία Βαρβάρα,η
Καστέλλιον,το
Αυγενική,η
Βενεράτον,το
Μονοναύτης,ο
Κορφές
Κρουσών,ο
Αηδονοχώρι
Αστυράκιον,το
Γωνίαι,αι
Μάραθος,ο

ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΚΟΦΙΝΑ
ΠΑΛΙΑΝΗΣ
ΠΑΛΙΑΝΗΣ
ΓΑΖΙΟΥ
ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΤΥΛΙΣΟΥ
ΤΥΛΙΣΟΥ
ΤΥΛΙΣΟΥ
ΤΥΛΙΣΟΥ

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

Σμάριον,το
Αντισκάριον,το
Πηγαϊδάκια,τα
Καμάραι,αι
Σταλίς,η
Καλλιράχη,η
Παναγία
Ποτός,ο
Πρίνος,ο
Κρυόβρυση,η
Λάκκα,η
Πυργίον,το
Σπαθαραίοι,οι
Άγιος Γεώργιος,ο
Γεροπλάτανος,ο
Βουνίστρα,η
Καραβοστάσι,το
Πέρδικα,η
Πλαταριά
Πλαταριά,η
Αγορά,η
Ποταμιά,η

ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
ΜΟΙΡΩΝ
ΜΟΙΡΩΝ
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΜΑΛΙΩΝ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΣΥΒΟΤΩΝ
ΣΥΒΟΤΩΝ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ

ΠΥΡΓΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΡΧΑΝΩΝΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΑΡΧΑΝΩΝΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΑΡΧΑΝΩΝΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΜΙΝΩΑ
ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΦΑΙΣΤΟΥ
ΦΑΙΣΤΟΥ
ΦΑΙΣΤΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΕΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΑΣΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

548

311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

Άγιος Γεώργιος,ο
(Δ.Κ.Παραμυθίας)
Άγιος Γεώργιος,ο
(Τ.Κ.Νεοχωρίου)
Άγιος Δονάτος,ο
Βρυσοπούλα,η
Καλλιθέα,η
Καρβουνάριον,το
Καριώτιον,το
Κεφαλόβρυσον,το
Κρυσταλλοπηγή,η
Κυρά Παναγιά,η
Νεράιδα,η
Ξηρόλοφος,ο
Παγκράται,οι
Προδρόμιον,το
Αετός
Αμπελώνας
Αχλαδιά
Βαβούρι
Γαρδίκι
Κάτω Ξέχωρο
Κερασοχώρι
Κεφαλοχώρι
Κοκκινολιθάρι
Κουρεμάδιον
Λεπτοκαρυά
Λία
Λίστα
Άνω Παλαιοκκλήσι
Κάτω Παλαιοκκλήσι
Πηγαδούλια
Ραβένη
Ρίζο
Φανερωμένη
Βρυσέλλα,η
Καλλιθέα,η
Κεραμίτσα,η
Κεφαλοχώριον,το
Κοκκινιά,η
Κυπάρισσον,το
Λίστα,η
Χαραυγή

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΣΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΑΕΤΟΥ
ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ
ΑΧΛΑΔΕΑΣ
ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟΥ
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ
ΚΟΥΡΕΜΑΔΙΟΥ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΛΙΑΣ
ΛΙΣΤΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ
ΡΑΒΕΝΗΣ
ΡΙΖΟΥ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΥΓΗΣ

ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
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352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393

Ανοιξιά
Φιλαδέλφιον
Ρεντίνα,η
Σταυρός,ο
Άγιος Χαράλαμπος
Αδάμ,ο
Ζαγκλιβέρι
Καλαμωτό
Μεσόκωμο
Πετροκέρασα
Σαρακήνα
Μεσαίο, το
Μονόλοφος
Ν. Φιλαδέλφεια
Πετρωτό
Μελισσοχώρι
Περίσσα
Καμάρι, (το)
Άγιος Πολύκαρπος
Αρεθούσα
Φοίνικας
Δάφνη,η
Καραβόσταμον,το
Ξάνθη
Μαγγανίτης
Περδίκι
Βρακάδες
Προεσπέρα
Προφήτης Ηλίας
Χριστός
Άγιος Ιωάννης Θερμαστής,
(ο)
Άγιος Μηνάς, ο (νησίς)
Δαφνολιές, (οι)
Θύμαινα, η (νησίς)
Καμάρι, (το)
Καμπί Φούρνων, (το)
Καμπί Χρυσομηλέας, (το)
Κεραμειδού, (η)
Μπαλί, (το)
Πλαγιά, (η)
Φούρνοι, (οι)
Χρυσομηλέα, (η)

ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
ΡΕΝΤΙΝΑΣ
ΡΕΝΤΙΝΑΣ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΟΥ
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ
ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ
ΕΥΔΗΛΟΥ
ΕΥΔΗΛΟΥ
ΕΥΔΗΛΟΥ
ΜΑΓΓΑΝΙΤΟΥ
ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ
ΡΑΧΩΝ
ΡΑΧΩΝ
ΡΑΧΩΝ
ΡΑΧΩΝ

ΒΟΛΒΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ

-

ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

-

ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
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394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

Κάτω Κρυφοβόν,το
Νέα Μουσιωτίτσα
Μαντείον,το
Καρυαί,αι
Μηλιωτάδες,οι
Σκαμνέλλιον,το
Πρωτόπαππας,ο
Βροσίνα
Ζωοδόχος,η
Ασβεστοχώριον,το
Κουτσελιόν,το
Πέραμα,το
Ανήλιον,το
Παρακάλαμος,ο
Δελβινάκιον,το
Ποντικάται
Καλπάκιον,το
Μονή Βελλάς
Βρίστοβο
Διμοκόριον
Κάτω Λαβδάνη
Ψηλόκαστρο
Αντιφίλιπποι,οι
Κοκκινόχωμα,το
Παναγιά,η
Νέα Ηρακλίτσα,η
Φίλιπποι,οι
Μεγάλο Χωριό, (το)
Μικρό Χωριό, (το)
Βαθύ, (το)
Λιβάδια, (τα)
Ψέριμος, η (νησίς)
Άργος,το
Λειψοί, (οι)
Ξηρόκαμπος,ο
Αρκοί, οι (νησίς)
Γρίγος, (ο)
Κάμπος, (ο)
Μάραθος, η (νησίς)
Αμάραντος,ο
Βατσουνιά,η
Βλοχός,ο

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
ΖΙΤΣΑΣ
ΜΟΛΟΣΣΩΝ
ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ
(ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ)
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΟΥ
ΛΑΒΔΑΝΗΣ
ΛΑΒΔΑΝΗΣ
ΛΑΒΔΑΝΗΣ
ΛΑΒΔΑΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΛΕΡΟΥ
ΙΤΑΜΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΛΑΜΑ

ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΖΙΤΣΑΣ
ΖΙΤΣΑΣ
ΖΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΛΕΙΨΩΝ
ΛΕΡΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΛΑΜΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
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436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472

Κτιμένη
Κέδρος
Ρεντίνα
Όθος,το
Όλυμπος

ΚΤΙΜΕΝΗΣ
ΜΕΛΕΝΑΙΔΑΣ
ΡΕΝΤΙΝΑΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΟΛΥΜΠΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
ΑΚΡΙΤΩΝ
ΑΚΡΙΤΩΝ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΚΑΣΟΥ
ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΚΑΣΟΥ
ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΚΑΣΟΥ
ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΚΑΣΟΥ
ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΚΑΣΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αγία Μαρίνα, (η)

-

Αρβανιτοχώριον, (το)

-

Παναγία, (η)

-

Πόλιον, (το)

-

Φρύ, (το)

-

Κορομηλέα,η
Μανιάκοι,οι
Δενδροχώριον,το
Καλή Βρύση,η
Πολυάνεμον,το
Αγία Άννα,η
Άργος
Ορεστικόν,το
Μελάνθιον,το
Βογατσικό,το
Νέα Λεύκη,η
Πεντάβρυσον,το
Άγιος Συμεών,ο
Κορησσία,η
Κύθνος,η
Κάτω Γαρούνα
Νύμφαι,αι
Πελεκητόν,το
Γιμάρι
Χλοματιανά,τα
Άνω Κορακιάνα,
Σκριπερόν
Βιρός,ο
Αργυράδες,οι
Μαραθιάς,ο
Πετριτή,η
Άγιος Ματθαίος,ο
Δουκάδες,οι

ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΚΕΑΣ
ΚΕΑΣ
ΚΥΘΝΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
ΘΙΝΑΛΙΟΥ
ΘΙΝΑΛΙΟΥ
ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ
ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
ΦΑΙΑΚΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ
ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΕΑΣ
ΚΕΑΣ
ΚΥΘΝΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κέρκυρας
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
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473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513

Πέλεκας,ο
Κάτω Άγιος Μάρκος,ο
Αγκώνας
Αφράτο
Θηναία
Λουρδάτα
Μηνιά
Μηνιά
Νύφι/Νύφιο
Σβορωνάτα
Τρωιανάτα
Φαρακλάτα
Αγία Ειρήνη
Άγιος Νικόλαος
Ξενόπουλο
Αγία Ειρήνη,η
Καρυά
Κομιτάτα
Πλαγιά
Βαλσαμάτα,τα
Αθέρας
Αγία Ευφημία
Γεωργακάτα
Δρακάτα
Μακρυώτικα
Μπεκατωράτα
Ξεροπόταμος/Ξηροπόταμος
Ποταμιανάτα
Γριζάτα
Καμπάνης,ο
Μεγάλη Βρύση,η
Ακροποταμιά
Άνω Ποταμιά
Κάτω Ποταμιά
Λειψύδριον
Μαυρονέριον,το
Ποντοηράκλεια,η
Πεντάλοφος,ο
Ρύμνιο
Χρώμιο
Λιβερά

ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΦΑΙΑΚΩΝ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ
ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ
ΕΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΝΝΩΝ
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ
ΕΡΙΣΟΥ
ΕΡΙΣΟΥ
ΕΡΙΣΟΥ
ΟΜΑΛΩΝ
ΠΑΛΛΙΚΗΣ
ΠΥΛΑΡΕΩΝ
ΠΥΛΑΡΕΩΝ
ΠΥΛΑΡΕΩΝ
ΠΥΛΑΡΕΩΝ
ΠΥΛΑΡΕΩΝ
ΠΥΛΑΡΕΩΝ
ΠΥΛΑΡΕΩΝ
ΣΑΜΗΣ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ
ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΥ
ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΥ
ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΥ
ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΥ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΑΙΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΒΟΪΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

553

514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534

Ποντοκώμη,η
Αυγή
Αλωνάκια
Ανθότοπος
Κηπάρι
Κοίλα
Μεταμόρφωση
Ελάτη,η
Λιβαδερόν,το
Νεράιδα,η
Πλατανόρρευμα
Σέρβια
Πλατανόρρευμα,το
Χαλκείο
Αθίκια,τα
Αγγελόκαστρον,το
Άγιος Βασίλειος
Σπαθοβούνι
Βαμβακές
Μαυρολίμνη
Σχίνος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΣΕΡΒΙΩΝ
ΒΟΧΑΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
ΤΕΝΕΑΣ
ΤΕΝΕΑΣ
ΠΙΣΙΩΝ
ΠΙΣΙΩΝ
ΠΙΣΙΩΝ

535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554

Παναρίτιον,το
Δροσοπηγή,η
Καλιανοί,οι
Καρτέρι
Καστανέα,η
Κιόνια,τα
Στυμφαλία,η
Αμυγδαλέα
Αρχαία Φενεός,η
Σοφικόν,το
Χιμάρα,η
Αιγίαι,αι
Καρβελάς,ο
Λίμνη,η
Σιδηρόκαστρον,το
Προσήλιο
Αστέριον,το
Απιδέα
Ιέραξ,ο
Παραλία,η

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
ΦΕΝΕΟΥ
ΦΕΝΕΟΥ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
ΓΥΘΕΙΟΥ
ΓΥΘΕΙΟΥ
ΓΥΘΕΙΟΥ
ΣΜΥΡΝΟΥΣ
ΕΛΟΥΣ
ΝΙΑΤΩΝ
ΖΑΡΑΚΑ
ΖΑΡΑΚΑ

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΒΕΛΟΥΣ - ΒΟΧΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΕΥΡΩΤΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

554

555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583

Πιστάματα,τα
Μονεμβασια
Τάλαντα,τα
Βορδόνια
Βελιαί,αι
Μεταξοχώρι
Καρίτσα
Ομόλιο
Παλαιόπυργος
Στόμιο
Άκρη
Κρανέα
Ελασσόνος,η
Λουτρόν,το
Δολίχη
Λιβάδι
Γόννοι,οι
Δαμάσιον,το
Επάνω Ελούντα,η
Επάνω Πιναί,αι
Κάτω Ελούντα,η
Κάτω Πιναί,αι
Σχίσμα,το
(Δ.Κ.Ελούντας)
Φλαμουριανά,τα
Βραχάσιον,το

ΖΑΡΑΚΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ
ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ
ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΛΙΒΑΔΙΟΥ
ΓΟΝΝΩΝ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΤΕΜΠΩΝ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Άγιος Γεώργιος

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Μέσα Απίδιον,το
Μεσότοπος,ο
Σίγριον,το
Χίδηρα,τα

ΛΕΥΚΗΣ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ

584 Πηγή,η
585
586
587
588
589
590
591
592

Πύργοι Θερμής,οι
Κάπη,η
Μόρια
Μόρια,η
Βασιλικά,τα
Βρίσα,η
Λισβόριον,το
Κλειώ,η

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ

555

593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611

Μαραντοχώριον,το
Πλάκα,η
Κάσπακας,ο
Αχίλλειον,το
Συκή,η
Μάκρενα,η
Φοινικούς,ο
Αλυκή
Γούπα
Δέκας
Καλαμίτσι
Καράς
Κίμωλος,η
Μπονάτσα
Οκτώς
Πράσσα
Ρέμα
Κλουβάς
Ορνός,ο
Παραλία
612 Θολαρίων,η

ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΜΟΥΔΡΟΥ
ΜΥΡΙΝΑΣ
ΑΦΕΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
ΜΕΘΩΝΗΣ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΗΛΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΜΟΡΓΟΥ

ΝΑΞΟΥ

613 Άνω Ποταμιά,η

ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

614 Δανακός,ο

ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

615 Κλειδώ,η

ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

616 Κόρωνος,η

ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

617 Λιώνας,ο

ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

ΑΜΟΡΓΟΥ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

618

Φιλότιον,το

ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

619 Εγγαραί,αι

ΝΑΞΟΥ

620 Κάτω Ποταμιά,η

ΝΑΞΟΥ

621 Κινίδαρος,ο

ΝΑΞΟΥ

622 Μέλανες,οι

ΝΑΞΟΥ

623 Μέση Ποταμιά,η
624 Λιμενάρια,τα

ΝΑΞΟΥ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ

ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΗΣΩΝ

556

625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667

Άνω Λιβάδιον,το
Κάλαμος,ο
Κανάκια,τα
Στενόν,το
Καλλονή
Αιμόνιον (το)
Άνω Θέρμαι (αι)
Διάσπαρτον (το)
Θέρμαι (αι)
Ιαματικαί Πηγαί (αι)
Κίδαρις (η)
Κοττάνη (η)
Μέδουσα (η)
Μέσαι Θέρμαι (αι)
Δημάριον (το)
Κοτύλη (η)
Πάχνη (η)
Αιώρα (η)
Άλμα (το)
Άνω Ζουμπούλιον (το)
Άνω Κίρρα (η)
Αχλαδιά (η)
Βασιλοχώριον (το)
Γλαύκη (η)
Γοργόνα (η)
Διάφορον (το)
Εχίνος (ο)
Ζουμπούλιον (το)
Θεοτόκος (η)
Καπνόανθος (ο)
Κένταυρος (ο)
Κίρρα (η)
Κορυφή (η)
Κότινον (το)
Κουτσομύτης (ο)
Κρανιά (η)
Κύκνος (ο)
Μάνταινα (η)
Μελίβοια (η)
Μύκη (η)
Όασις (η)
Πανέριον (το)
Προσήλιον (το)

ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ
ΘΕΡΜΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ
ΘΕΡΜΩΝ
ΚΟΤΥΛΗΣ
ΚΟΤΥΛΗΣ
ΚΟΤΥΛΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ

ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ

ΝΗΣΩΝ
ΝΗΣΩΝ
ΝΗΣΩΝ
ΝΗΣΩΝ
ΝΗΣΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
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668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710

Πύργος (ο)
Ράχη (η)
Ρεύμα (το)
Σιρόκον (το)
Σμίνθη (η)
Σούλα (η)
Σταμάτιον (το)
Στήριγμα (το)
Τρίγωνο (το)
Χρυσόν (το)
Ωραίον (το)
Ακραίος (ο)
Γιδότοπος (ο)
Δουργούτιον (το)
Καλότυχον (το)
Λυκότοπος (ο)
Πολύσκιον (το)
Ποταμοχώριον (το)
Ρεματιά (η)
Σάτραι (αι)
Τέμενος (το)
Τσαλαπετεινός (ο)
Γέρακας
Ισαία
Δαφνώνας
Καρυόφυτο
Καστανίτης
Λειβαδίτης
Κομνηνά
Ιωνικό
Νεοχώρι
Σιδηρόπετρα
Σταυροχώρι
Μέγα Εύμοιρον (το)
Δρυμνιά
Μυρτούσα
Πασχαλιά
Χαλέπι
Γέρακας (ο)
Ισαία (η)
Άνω Καρυόφυτον (το)
Δασικό Χωριό (το)
Δαφνών (ο)

ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΣΑΤΡΩΝ
ΓΕΡΑΚΑ
ΓΕΡΑΚΑ
ΔΑΦΝΩΝΟΣ
ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ
ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ
ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ
ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ

558

711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753

Δρυμιά (η)
Ιωνικόν (το)
Καλλιθέα
Καλλιθέα (η)
Καλύβα (η)
Καστανίτης (ο)
Κάτω Ιωνικόν (το)
Κάτω Καρυόφυτον (το)
Κομνηνά (τα)
Λειβαδίτης (ο)
Λυκοδρόμιο
Λυκοδρόμιον (το)
Μαργαρίτι
Μαργαρίτιον (το)
Νεοχώριον (το)
Ορεστινή (η)
Πασχαλιά (η)
Πίλημα (το)
Σταυρούπολη
Σταυρούπολις (η)
Σταυροχώριον (το)
Χαλέπιον (το)
Καμάριον
Πρωτόργια
Άγιος Χαράλαμπος
Άσπρον Χωρίον,το
Βουνιά
Έλητας
Κουκουμαυλές
Πάρος
Χωριουδάκι
Άψαλος,η
Ξιφιανή,η
Αρχάγγελος,ο
Άγρας,ο
Βρυτά,τα
Κερασέαι,αι
Νεοκαισάρεια,η
Μοσχοχώριον,το
Ριζοβούνιον,το
Δρυόφυτον,το
Κερασώνα
Βουβοπόταμος,ο

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΗΣ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΕΤΡΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΖΗΡΟΥ
ΖΗΡΟΥ
ΖΗΡΟΥ
ΠΑΡΓΑΣ

ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
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754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794

Αγιά,η
Κυψέλη,η
Ακούμια,τα
Σπήλιον,το
Σελλία,τα
Αποδούλου,το
Αλφά,η
Αποδούλου,το
Μαργαρίται,αι
Μελιδόνιον,το
Πέραμα,το
Χάνιον
Αλεξάνδρου,το
Χάνιον
Αλεξάνδρου,το
Αλόιδες
Αλόιδες,αι
Αξός,η
Απλαδιανά,τα
Βενίον,το
Δοξαρόν,το
Λιβάδα,η
Μακρυγιάννης,ο
Χάνι Αλοΐδων,το
Χώνος,ο
Αρμένοι,οι
Ανώγεια,τα
Αγιοχώριον (το)
Δαρμένη (η)
Ήπιον (το)
Κίνυρα (τα)
Νέδα (η)
Νικηταί (οι)
Πλαγιά (η)
Σκάλωμα (το)
Στροφή (η)
Άνω Καμπή (η)
Βούρλα (τα)
Κάμπος (ο)
Κερασιά (η)
Κέχρος (ο)
Μικρός Κέχρος (ο)
Μοναστήριον (το)

ΠΑΡΓΑΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΛΑΜΠΗΣ
ΛΑΜΠΗΣ
ΦΟΙΝΙΚΑ
ΚΟΥΡΗΤΩΝ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΖΩΝΙΑΝΩΝ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ

560

795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816

Τσούκκα (η)
Χαμηλόν (το)
Χαράδρα (η)
Χλόη (η)
Άνω Κάρδαμος (ο)
Βυρσίνη (η)
Δρανιά (η)
Καλύβια (τα)
Κάρδαμος (ο)
Κάτω Βυρσίνη (η)
Κόβαλον (το)
Κύμη (η)
Μυρτίσκη (η)
Οργάνη (η)
Σμιγάδα (η)
Άγρα (η)
Άνω Δροσινή (η)
Αρδεία (η)
Δροσιά (η)
Δρύμη (η)
Εσοχή (η)
Κάτω Δροσινή (η)

ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ
ΚΕΧΡΟΥ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΗΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ

Νέον Καλλυντήριον (το)

ΦΙΛΛΥΡΑΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΡΟΔΟΠΗΣ

Νεύρα (τα)
Πατερμά (τα)
Ραγάδα (η)
Σκιάδα (η)
Παγούρια,τα
Κρητηνία,η
Ψίνθος,η
Πεύκοι,οι
Λαχανιά,η
Εμπορειός, (ο)
Ξίσος, (το)
Πανορμίτης, (ο)

ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΦΙΛΛΥΡΑΣ
ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΤΑΒΥΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΛΙΝΔΙΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
-

ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΣΥΜΗΣ
ΣΥΜΗΣ
ΣΥΜΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ

Άγιος Αντώνιος, (ο)

-

ΤΗΛΟΥ

Έριστος, (η)
831
832 Λιβάδια, (τα)

-

ΤΗΛΟΥ

-

ΤΗΛΟΥ

Μεγάλον Χωρίον, (το)
833
834 Χάλκη, (η)

-

ΤΗΛΟΥ

-

ΧΑΛΚΗΣ

817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830

ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ

561

835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877

Αγία Ζώνη,η
Άγιος Δημήτριος,ο
Πύργος
Νέα Κερδύλια,τα
Παλαιοκώμη,η
Σιτοχώριον,το
Άγιος Δημήτριος,ο
Δαφνούδι
Μεσορράχη,η
Αχλαδοχώριον
Βυρώνεια,η
Γόνιμον,το
Μεγαλοχώριον,το
Σιδηρόκαστρον,το
Στρυμονοχώριον,το
Σχιστόλιθος,ο
Χαροπόν,το
Χορτερόν,το
Νέο Κλήμα,το
Υστέρνια,τα
Πάνορμος,ο
Αγία Βαρβάρα,η
Βασιλική,η
Διάβα,η
Ασπροκκλησιά,η
Θεόπετρα
Βλαχάβα
Ορθοβούνι
Καλομοίρα
Καλογριανή
Φλαμπουρέσι
Αγιόφυλλο
Αγναντιά
Γάβρος
Κακοπλεύρι
Ξηρόκαμπος
Οξύνεια
Σταγιάδες
Γοργογύριον,το
Αρδάνιον,το
Ράξα,η
Περδικορράχη,η
Οιχαλία,η

ΒΑΘΕΟΣ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΑΧΙΝΟΥ
ΤΡΑΓΙΛΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΧΑΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
ΤΥΜΦΑΙΩΝ
ΧΑΣΙΩΝ
ΧΑΣΙΩΝ
ΧΑΣΙΩΝ
ΧΑΣΙΩΝ
ΧΑΣΙΩΝ
ΧΑΣΙΩΝ
ΧΑΣΙΩΝ
ΚΟΖΙΑΚΑ
ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)

ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

562

878 Γριζάνον,το
879 Ζάρκος,ο

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

880 Αμφίκλεια,η

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899

Παλαιοχώριον,το
Αγριλιά,η
Καλαμάκιον,το
Παύλιανη,η
Αμαλώτα
Αργυροχώριον,το
Λυχνόν,το
Μεξιάται,αι
Μεσοχώριον,το
Περιστέρι
Πύργος,ο
Ροδωνιά,η
Μαρτίνον,το
Αρχάνιον,το
Καστρίον,το
Ροβολιάριον,το
Γαρδίκιον,το
Κανάλια,τα
Φτέρη,η

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
ΥΠΑΤΗΣ
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ

Κόμνινα

ΜΩΛΟΥ

Λέχοβον,το
Φιλώτας
Φιλώτας,ο
Φλάμπουρον,το
Άγιος
Κωνσταντίνος,ο
Μοναστήριον,το
Πεντεόρια,τα
Καλοσκοπή,η
Καστέλλια,τα
Μαριολάτα,η
Οινοχώριον,το
Σκλήθρον,το
Χρισσό,το
Άγιος Νικόλαος,ο
Δεσφίνα,η
Στενός,ο

900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916

ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΛΕΧΟΒΟΥ
ΦΙΛΩΤΑ
ΦΙΛΩΤΑ
ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΗΣ
ΑΜΦΙΣΣΗΣ
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
ΓΡΑΒΙΑΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΔΕΣΦΙΝΑΣ

ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ

ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
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917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951

Καστριώτισσα,η
Μαυρολιθάριον,το
Πενταγιοί
Πενταγιοί,οι
Τρίστενον,το
Υψηλόν Χωρίον,το
Ευπάλιον,το
Αμυγδαλιά,η
Διακόπιον,το
Λευκαδίτιον,το
Στανός,ο
Ολυμπιάς,η
Δουμπιά,τα
Παλαιοχώρα,η
Ριζά,τα
Άγιος
Πρόδρομος,ο
Ταξιάρχης
Άγιος Νικόλαος,ο
Παλιούριον,το
Βρύσες,οι
Ασή Γωνιά,η
Άμπελος,η
Άγιος Γεώργιος,ο
Γραμβουσά,η
Ζαχαριανά
Πλάτανος,ο
Κακόπετρος,ο
Νέον Χωρίον,το
Πανέθημος,η
Αλικιανός,ο
Αποθήκαι,αι
Μανολιόπουλον,το
Παλαιόν
Γεράνιον,το

ΚΑΛΛΙΕΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΩΝ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
ΑΡΝΑΙΑΣ
ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

ΔΕΛΦΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ
ΓΑΥΔΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΓΑΥΔΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΩΝ

Αντίψαρα, τα (νησίς)

-

Ψαρά, (τα)

-

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΨΑΡΩΝ
ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΨΑΡΩΝ

ΑΜΑΝΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

ΑΜΑΝΗΣ

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

Αγιάσματα,τα
952 (Τ.Κ.Κεράμου)
Αγιάσματα,τα
953 (Τ.Κ.Κεράμου)

ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ

564

954
955
956
957
966
958
959
960
961
962
963
964
965

Αφροδίσια,τα
Μελανιός,ο
Χάλανδρα,τα
Καταρράκτης,ο
Καταρράκτης,ο
Καρδάμυλα,τα
Μάρμαρον,το
Πιτυούς,η
Αρμόλια,τα
Ελάτα,η
Πατρικά
Συκιάδα,η
Καρφάς,ο

ΑΜΑΝΗΣ
ΑΜΑΝΗΣ
ΑΜΑΝΗΣ
ΙΩΝΙΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Χρ. Σταϊκούρας

Σ.-Αδ.

Μ. Χρυσοχοΐδης

Γεωργιάδης

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ν. Παναγιωτόπουλος

Ν. Κεραμέως

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ι. Βρούτσης

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Β. Κικίλιας

Κων. Χατζηδάκης

Σ. Μενδώνη

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κων. Τσιάρας

Π. Θεοδωρικάκος

Κων. Καρραμανλής
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι. Πλακιωτάκης

Μ. Βορίδης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θ. Θεοχάρης

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Γ. Γεραπετρίτης

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Κ. Πιερρακάκης

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. Σκυλακάκης

Μ. Βαρβιτσιώτης

567

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Σ. Πέτσας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ε. Αυγενάκης

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1024) - Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ενσωμάτωση
στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους υλοποίησης των επιμέρους
δράσεων για την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας
(ιδίως, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Προσωπικού Αριθμού και λοιπών
ψηφιακών υποδομών), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 10 παρ.2, 11 παρ.4 και 26.
2.
Δαπάνη από:
α) την εφαρμογή της πολιτικής υπολογιστικού νέφους και την παροχή
ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσω αυτού, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις
των άρθρων 85 - 87. Η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται στο ποσό των 23,5 εκατ.
ευρώ περίπου (7,9 εκατ. ευρώ περίπου για τα έτη 2021 - 2022 και 15,6 εκατ.
ευρώ περίπου για τα έτη 2023 - 2026), για την προμήθεια υπηρεσιών και του
απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού,
β) τη δημιουργία και τη συντήρηση Μητρώου Διαλειτουργικότητας,
Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών καθώς και Μητρώου Δικτυακών Τόπων.
(άρθρα 89 παρ.1, 90 και 91)
3.
Δαπάνη από την αύξηση της δημόσιας επιχορήγησης ανά δικαιούχο
νοικοκυριό σχετικά με την εξασφάλιση της πρόσβασης κατοίκων Περιοχών
Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (Π.Ε.Τ.Κ.) στους ελληνικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και από την ένταξη
περισσότερων περιοχών στις Π.Ε.Τ.Κ. (άρθρο 95 παρ.3 και 5)
Δαπάνη από την:
α) καταβολή αποζημίωσης στους εμπειρογνώμονες - ιδιώτες της
Συντονιστικής Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός μετακινήσεων των
μελών/εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής κ.λπ.) (άρθρο 7 παρ.4),
β) υλοποίηση της συνεργασίας με πανεπιστημιακούς και λοιπούς
ερευνητικούς φορείς, για την ανάπτυξη οδηγών εφαρμογής ψηφιακής
προσβασιμότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 47,
γ) κάλυψη του κόστους διενέργειας γεωγραφικών ερευνών για την
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 130.

4.
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5.
Δαπάνη από τη χρηματοδότηση του ενεργητικού του συνιστώμενου
Ταμείου «Φαιστός», με ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των εσόδων του
Δημοσίου από τον διαγωνισμό για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων σε συγκεκριμένες ζώνες. (άρθρο 94 παρ.2)
6.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την κάλυψη τυχόν πρόσθετου κόστους
συντήρησης και ανάπτυξης του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)
(επαλήθευση στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών μέσω διαλειτουργικότητας κ.λπ.). (άρθρα 84 και 96)
7.
Ενδεχόμενη δαπάνη, σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης στα μέλη
της συνιστώμενης Επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για ζητήματα από τη
συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα, προγράμματα και τις δραστηριότητες της
ESA. (άρθρο 119 παρ.9 περ.Δ) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από
την έκδοση υπουργικής απόφασης.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.
ΙΙ.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών
φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση

1.
Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους της:
α) προμήθειας πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών για τη
διασφάλιση της ψηφιακής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία (άρθρο 3
παρ.4),
β) περαιτέρω χρήσης δυναμικών δεδομένων μέσω κατάλληλων διεπαφών
προγραμματισμού εφαρμογών (Application ProgrammingInterface - APIs)
(άρθρο 63 παρ.5),
γ) εκπόνησης μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων, η οποία συνοδεύει
κάθε νέο πληροφοριακό σύστημα των φορέων του δημόσιου τομέα (άρθρο 85
παρ.2),
δ) εγκατάστασης υποχρεωτικά στα Κυβερνητικά Νέφη Τομέα Έρευνας και
Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και Τομέα Υγείας (H-Cloud), έως την τασσόμενη
προθεσμία, όλων των ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών
πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και του Υπουργείου Υγείας, των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας και τη
μετέπειτα συντήρηση ή επέκταση των ανωτέρω και στα τρία Κυβερνητικά
Νέφη (άρθρο 87 παρ.5 και 6),
ε) τήρησης από τους φορείς του Δημόσιου Τομέα, μητρώου των
πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδομών και συστημάτων, του
λογισμικού καθώς και των κατηγοριών αρχείων και δεδομένων που
χρησιμοποιούν ή τηρούν (άρθρο 88 παρ.1),
στ) υποχρεωτικής μεταφοράς στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (Ε.Ψ.Π.) της
Δημόσιας Διοίκησης, όλων των πλατφορμών και υπερσυνδέσμων παροχής
ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. (άρθρο 105 παρ.1)
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2.
Ενδεχόμενη δαπάνη από την αποζημίωση του παρόχου υπηρεσιών
εμπιστοσύνης προς τον κάτοχο εγκεκριμένου πιστοποιητικού, σε περίπτωση
που ο πάροχος ανακάλεσε με δόλο ή βαριά αμέλεια και χωρίς να συντρέχουν
οι οριζόμενες προϋποθέσεις, το εν λόγω πιστοποιητικό. (άρθρο 55 παρ.4) Το
ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (έκταση και
βαρύτητα προκαλούμενης ζημίας κ.λπ.).
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.
ΙΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ./φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

1.
Δαπάνη από την: α) κάλυψη του κόστους δημιουργίας και συντήρησης
του ανεξάρτητου εργαλείου πρόσβασης, με το οποίο οι τελικοί χρήστες
μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογούν υπηρεσίες πρόσβασης στο
διαδίκτυο και υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών (άρθρο 211 παρ.2),
β) παροχή νομικής προστασίας στα μέλη της Αρχής, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. (άρθρο 228 παρ.2)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της Ε.Ε.Τ.Τ.
2.
Μείωση εσόδων από την ανάπτυξη και λειτουργία σημείων ασύρματης
πρόσβασης μικρής εμβέλειας, χωρίς να απαιτείται άδεια από την Ε.Ε.Τ.Τ. και
χωρίς την καταβολή τελών, σύμφωνα με το άρθρο 165 παρ.5.
3.
Μείωση εσόδων από τη μη καταβολή τιμήματος για την παραχώρηση
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος 5G, στο πλαίσιο πιλοτικών εφαρμογών,
με παράλληλη εξοικονόμηση των προϋπολογισμών των οικείων φορέων
(Πανεπιστήμια, ερευνητικοί φορείς κ.λπ.). (άρθρο 92)
Η κατά τα ανωτέρω μείωση εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές
εσόδων του προϋπολογισμού της Αρχής.
IV.

Επί του προϋπολογισμού της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.
(ΚτΠ Α.Ε./φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την ανάθεση, με σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, σε
Α.Ε.Ι., ερευνητικούς, τεχνολογικούς και λοιπούς φορείς, της εκτέλεσης έργων
συναφών με τους σκοπούς τους, η οποία θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού της ΚτΠ Α.Ε. (άρθρο 98)
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V.

Επί του προϋπολογισμού της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και
Περιουσίας Α.Ε.» (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε./φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

1.
Δαπάνη, ύψους 100 χιλ. ευρώ, από την καταβολή του μετοχικού
κεφαλαίου για τη σύσταση της θυγατρικής εταιρείας, «Συμμετοχές 5G Α.Ε.»,
(άρθρο 93 παρ.1 και 6)
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη, ύψους 3 εκατ. ευρώ, από την κάλυψη, με ισόποσο
δάνειο, του ελάχιστου ύψους του ενεργητικού για τη σύσταση του «Ταμείου
Φαιστός», σε περίπτωση που το εν λόγω Ταμείο ιδρυθεί πριν από τη διενέργεια
σχετικού διαγωνισμού για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
(άρθρο 94 παρ.2)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.
VI.

Επί του προϋπολογισμού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. (Μ.Ο.Δ. Α.Ε./φορέας Γενικής
Κυβέρνησης)

Δαπάνη από τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με
μηχανικούς για την υποστήριξη της επίβλεψης έργων κατά τη διάρκεια
εκτέλεσής τους. (άρθρο 230)
Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εκτιμάται μέχρι του ποσού των
40 χιλ. ευρώ περίπου, για το έτος 2020 και μέχρι του ποσού των 160 χιλ. ευρώ
περίπου, για το έτος 2021, θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.
Αθήνα, 8η Σεπτεμβρίου 2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ειδ. Κώδικες Ψηφιακής Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών – ΚΤ
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-9098600
E-MAIL: a.giannakaki@mindigital.gr

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
ΚΩΔΙΚΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΚΑΙ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1024) –
ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/1972) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ι. Ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης στοχεύει : α) στην κωδικοποίηση διατάξεων
τουλάχιστον 15 ετών, οι οποίες αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στον τρόπο
που το δημόσιο συναλλάσσεται με τους πολίτες, β) στη δημιουργία του βασικού νομοθετικού
κειμένου πάνω στο οποίο θα εξελιχθεί το Ψηφιακό Κράτος την επόμενη δεκαετία με βασικά
ζητούμενα τη δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής του στις ταχέως εξελισσόμενες
τεχνολογικές εξελίξεις, τη δυνατότητα του να αποτελέσει επιταχυντή των εξελίξεων τόσο στο
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, τη δυνατότητα εύρεσης χρυσών τομών μεταξύ
φαινομενικά αντικρουόμενων ζητημάτων όπως την αναγκαία ομοιομορφία στην ψηφιακή,
κρατική παρουσία σε αντιδιαστολή με την αναγκαία διαφοροποίηση βάσει δημόσιας
πολιτικής και ομάδων στόχων. Περαιτέρω, ο νέος Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
αποτελεί το αναγκαίο συμπλήρωμα του Επιτελικού Κράτους, καθώς μετά τη θεσμική
θωράκιση της Ελληνικής Δημοκρατίας θέτει τις βάσεις για την τεχνολογική θωράκιση με
βιώσιμο τρόπο. Τέλος, ο νέος Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει έντονα αναπτυξιακό
χαρακτήρα καθώς πέραν των αμιγώς αναπτυξιακών διατάξεων (π.χ. ανοικτά δεδομένα), η
απελευθέρωση των τεχνολογικών δυνατοτήτων της δημόσιας διοίκησης μειώνει τα
διοικητικά βάρη προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και ενδυναμώνει το ΑΕΠ της χώρας.
ΙΙ. Ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία (ΕΕ)
2018/1972 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών (προθεσμία ενσωμάτωσης: 21/12/2020) και αντικαθιστά το μεγαλύτερο μέρος
του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και
άλλες διατάξεις» (Α’ 82).
Ο Κώδικας εκσυγχρονίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο θεσπίζοντας σαφείς και ενιαίους κανόνες με
τους ακόλουθους στόχους: (α) προώθηση των επενδύσεων στα δίκτυα πολύ υψηλής
χωρητικότητας, (β) τόνωση του ανταγωνισμού και ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, και (γ) προστασία των τελικών χρηστών - καταναλωτών, ώστε πολίτες και
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επιχειρήσεις να μπορούν να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα και αυξημένη
επιλογή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, σε ανταγωνιστικές τιμές.
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΝΟΜΟΥ:
Περιλαμβάνονται επιπλέον ρυθμίσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της ΜΟΔ.

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά αναγκαία
την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Η πανσπερμία διατάξεων στην ελληνική έννομη τάξη και η απουσία σύγχρονων θεσμικών
εργαλείων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνολογική ανάπτυξη του κράτους
καθιστούν αδήριτη ανάγκη τη θέσπιση ενός ενιαίου νομοθετικού κειμένου για την ψηφιακή
διακυβέρνηση και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Παράλληλα, από την πρώτη θέσπιση δέσμης κανόνων για την ψηφιακή διακυβέρνηση, η
ποσότητα των δημόσιων υπηρεσιών που υποστηρίζονται ψηφιακά έχει μεγαλώσει
σημαντικά, ενώ παράλληλα η ποσότητα των υπό επεξεργασία δεδομένων
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων δεδομένων, έχει αυξηθεί εκθετικά, ενώ παράγονται
και συλλέγονται νέοι τύποι δεδομένων. Παράλληλα, είμαστε μάρτυρες της συνεχούς εξέλιξης
στον τομέα των τεχνολογιών και επικοινωνιών που διευκολύνουν την εφαρμογή νέων
μεθόδων και τεχνολογιών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της ψηφιακής διακυβέρνησης. Την
ίδια στιγμή οι απαιτήσεις της κοινωνίας για ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες ψηφιακής
διακυβέρνησης έχουν αυξηθεί ραγδαία, ενώ και η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει κινηθεί προς
την ίδια κατεύθυνση.
Συγχρόνως, το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας
δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Η θέσπιση του Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εξοπλίζει νομοθετικά τη
χώρα, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στην εισαγωγή των τεχνολογιών πέμπτης γενιάς.
Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να ενοποιηθούν όλες οι ρυθμίσεις ψηφιακής
διακυβέρνησης και ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε έναν ολοκληρωμένο Κώδικα Ψηφιακής
Διακυβέρνησης-Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος αποτελεί το νομοθετικό
σημείο αναφοράς για τους φορείς του δημόσιου τομέα, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Περαιτέρω, η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 230 στοχεύει σε βελτιώσεις που κρίνονται
απαραίτητες για την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η ΜΟΔ ΑΕ στο πλαίσιο του
σκοπού της, και για την λειτουργία αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αμεσότητα
ανταπόκρισης που καλείται να επιδείξει ενόψει των απρόσμενων συνθηκών και των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πρόσφατης πανδημίας καθώς και την επιτακτική ανάγκη για
επιτάχυνση και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του
ΕΣΠΑ και των εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Σημειώνεται ότι η ΜΟΔ ΑΕ καλείται να
ανταπεξέλθει αποτελεσματικά και ευέλικτα στον επιτελικό της ρόλο, υποστηρίζοντας τις
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επείγουσες δράσεις που παρέχονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως
Εποπτεύουσα Αρχή της καθώς και των δράσεων που σκοπεύουν στην ενίσχυση των
κλάδων/φορέων της οικονομίας που πλήττονται λόγω των συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόµου που συνιστά το πλαίσιο εμβάθυνσης και ανάπτυξης της
ψηφιακής διακυβέρνησης επιδιώκεται η δηµιουργία των θεσµικών προϋποθέσεων για την
επικοινωνία και συναλλαγή των πολιτών και των επιχειρήσεων µε τους φορείς του δηµόσιου
τοµέα µε χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η αναδιοργάνωση των
εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών των φορέων του δηµόσιου τοµέα επί τη βάσει της
πλήρους αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η ευχερέστερη
άσκηση των δικαιωµάτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων και
επιχειρήσεων έναντι των Φορέων του Δηµόσιου Τοµέα, η άρση κανονιστικών εµποδίων για
την ταχεία, αποτελεσµατική και απομακρυσμένη πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες και
πληροφορίες, η εµπέδωση της εµπιστοσύνης και της διαφάνειας µε την επέκταση των
ψηφιακών εφαρµογών.
Ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εκσυγχρονίζει το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο
θεσπίζοντας σαφείς και ενιαίους κανόνες με τους ακόλουθους στόχους: (α) προώθηση των
επενδύσεων στα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, (β) τόνωση του ανταγωνισμού και
ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και (γ) προστασία των τελικών χρηστών καταναλωτών, ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μπορούν να απολαμβάνουν υψηλής
ποιότητας συνδεσιμότητα και αυξημένη επιλογή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, σε
ανταγωνιστικές τιμές.
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου θεσπίζει εναρμονισμένο πλαίσιο κανόνων για: (α) τη ρύθμιση
των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβάνοντας υπόψη τις
τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς, (β) τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και των άλλων αρμόδιων – κατά περίπτωση – αρχών, (γ)
την ενσωμάτωση των επικαιροποιημένων ορισμών της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
επαναλαμβάνοντας, για λειτουργικούς λόγους, τους ορισμούς που ήδη προβλέπονται στο
ελληνικό δίκαιο (ν. 4070/2012).
Το κράτος αποκτά ενιαίο πρόσωπο απέναντι στους πολίτες. Μακροπρόθεσμο στόχο αποτελεί
η ριζική μεταβολή της σχέσης κράτους – πολίτη μέσα από την εμπέδωση της χρήσης
τεχνολογικών μέσων στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και την καθημερινότητα των
πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και η εξασφάλιση της ελεύθερης παροχής δικτύων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Ειδικότερα, αναφορικά με το προτεινόμενο άρθρο 230 σχετικά με την τροποποίηση του
καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ και την προσθήκη νέων διατάξεων επισπεύδεται η διαδικασία
υλοποίησης και λοιπών ενεργειών /δράσεων που άπτονται στην διαχείριση και υποστήριξη
των πληροφοριακών συστημάτων των αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και των
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λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς
και στην ενίσχυση της υποστήριξης των συστημάτων διοικητικής και λειτουργικής
διαχείρισης, ως διακριτά και ξεχωριστά έργα ανά φυσικό αντικείμενο, τα οποία ανατίθενται
αυτοτελώς.

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα
και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο της
επιρροής.
α. Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις που αφορούν στον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης
επηρεάζουν θετικά τους διοικουμένους (πολίτες και επιχειρήσεις) καθώς καταλαμβάνουν
όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα και τα συναλλασσόμενα με αυτούς φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες , διότι μέσω αυτών δημιουργείται ένα ενιαίο πλέον θεσμικό
κείμενο για την ψηφιακή διακυβέρνηση και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
β. Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις που αφορούν στον Κώδικα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ο
οποίος υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), αφορά άμεσα τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κι
έμμεσα τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτά τα δίκτυα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και
τους καταναλωτές αυτών.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
Τα μέτρα του παρόντος εντάσσονται σε μια συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισης
παθογενειών και προβλημάτων.
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
Δεν υπάρχουν.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να
εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε
για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της
Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου προβλέπεται η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και
κανονιστικών πράξεων ως εξής:
5 παρ. 1

Υπουργική Απόφαση Υπουργός
(ΥΑ)
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Η εθνική ψηφιακή στρατηγική
αποτυπώνεται, με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
στη
Βίβλο
Ψηφιακού
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5 παρ. 4

8 παρ. 4

18 παρ. 2

35 παρ. 7

Μετασχηματισμού, η οποία έχει
τετραετή
ορίζοντα
και
επικαιροποιείται ετησίως, ανάλογα
με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις
τεχνολογικές εξελίξεις. Η ετήσια
επικαιροποίηση της Βίβλου αποτελεί
αναπόσπαστο
μέρος
του
Ενοποιημένου
Προγράμματος
Κυβερνητικής Πολιτικής του ν.
4622/2019 και είναι δεσμευτική για
όλους τους φορείς του δημόσιου
τομέα, τους οποίους αφορά.
προγραμματικές
Υπουργός
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της
συμβάσεις,
Ψηφιακής
Βίβλου
και
των
ειδικότερων
συμφωνίες
και Διακυβέρνησης + αρμοδιοτήτων του, ο Υπουργός
μνημόνια
καθ’
ύλην Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύναται
συνεργασίας
αρμόδιος
να
συνάπτει
προγραμματικές
Υπουργός
ή συμβάσεις, συμφωνίες και μνημόνια
όργανο διοίκησης συνεργασίας
με
Ανώτατα
Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα
και
γενικότερα με τους φορείς του
Δημοσίου Τομέα και του ευρύτερου
Δημοσίου Τομέα, καθώς και με
ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.
ΥΑ
Υπουργός
Ως Κεντρικός Συντονιστής του
Ψηφιακής
Δικτύου, ορίζεται με απόφαση του
Διακυβέρνησης
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ένας εκ των Γενικών Γραμματέων του
Υπουργείου
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ο οποίος μεριμνά για
τη συνεχή, ορθή και πλήρη
ενημέρωση
του
κεντρικού
πληροφοριακού συστήματος που
αποτυπώνει την εξέλιξη των δράσεων
του ψηφιακού μετασχηματισμού.
ΥΑ
Υπουργός
Οι όροι ασφαλείας που πρέπει να
Ψηφιακής
τηρούνται για τη διακίνηση εγγράφων
Διακυβέρνησης
μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,
καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
ΥΑ
Υπουργός
Η εξαίρεση από την υποχρέωση της
Ψηφιακής
περ. γ’ της παρούσας παραγράφου
Διακυβέρνησης
επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική
έγκριση που παρέχεται με απόφαση
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95 παρ. 3

YA

95 παρ. 4

ΥΑ

95 παρ. 6

ΚΥΑ

του
Υπουργού
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, η οποία αναρτάται
στη Διαύγεια, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου,
ανεξαρτήτως εάν η ψηφιακή δημόσια
υπηρεσία απαιτεί αυθεντικοποίηση
του χρήστη.
Υπουργός
Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι
Ψηφιακής
κάτοικοι των Περιοχών Εκτός
Διακυβέρνησης
Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της
ελληνικής επικράτειας, όπως αυτές
προσδιορίζονται στο Παράρτημα του
παρόντος.
Με
απόφαση
του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
μπορεί
να
τροποποιείται
το
Παράρτημα και να ρυθμίζεται κάθε
σχετικό με την εφαρμογή του θέμα.
Υπουργός
Η χρονική διάρκεια της παροχής των
Ψηφιακής
υπηρεσιών πρόσβασης της παρ. 2
Διακυβέρνησης
ορίζεται οκταετής με δυνατότητα
τροποποίησής της με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Υπουργός
Ο προϋπολογισμός του έργου
Ψηφιακής
καθορίζεται και τροποποιείται με
Διακυβέρνησης + απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
καθ’
ύλην Διακυβέρνησης και των κατά
αρμόδιος
περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών
και περιλαμβάνει:
α) το ποσό της επιχορήγησης
δικαιούχου για το σύνολο των
νοικοκυριών των Περιοχών Εκτός
Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της
ελληνικής επικράτειας, όπως αυτές
ορίζονται στο Παράρτημα του
παρόντος,
β) το κόστος υλοποίησης και
λειτουργίας του πληροφοριακού
συστήματος που απαιτείται για την
εκτέλεση του έργου,
γ) το κόστος των απαραίτητων
ενεργειών δημοσιότητας του έργου
και ενημέρωσης των δικαιούχων
αυτού,
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95 παρ. 8

ΚΥΑ

KYA
107 παρ. 1

107 παρ. 2

ΥΑ

δ) τυχόν λοιπές δαπάνες που
βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την
υλοποίησή του.
Υπουργός
Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των
Ψηφιακής
εμπλεκόμενων φορέων του άρθρου 3
Διακυβέρνησης + του
παρόντος,
τα
επιμέρους
καθ’
ύλην χαρακτηριστικά/προδιαγραφές των
αρμόδιος
παρεχόμενων υπηρεσιών της παρ. 2
υπουργός
του άρθρου 5 του παρόντος, ο
ακριβής καθορισμός της διαδικασίας
υλοποίησης του Έργου, η διαδικασία
και τα κριτήρια υποβολής αιτήσεων
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης και μέσω
εξουσιοδοτημένων χρηστών των ΚΕΠ,
η διαδικασία και οι προθεσμίες
επεξεργασίας και έγκρισης αιτήσεων
των μονίμων κατοίκων ΠΕΤΚ, θέματα
για την παροχή των υπηρεσιών, η
διαδικασία πληρωμής των παρόχων,
οι προθεσμίες συμμόρφωσης των
παρόχων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό με την υλοποίηση του έργου
θέμα ορίζονται με κοινή απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και
των
κατά
περίπτωση
συναρμόδιων Υπουργών.
Υπουργός
Ψηφιακής
Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Διακυβέρνησης + Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
καθ’
ύλην οικείου Υπουργού δύναται φορείς του
αρμόδιος
δημοσίου τομέα να εξαιρούνται ή να
Υπουργός
προστίθενται στο πεδίο εφαρμογής
του παρόντος Κώδικα ή επιμέρους
διατάξεων αυτού.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται
Διακυβέρνησης
ο τρόπος πρόσβασης στα ηλεκτρονικά
έγγραφα, τα μέσα και όροι για την
μελέτη των ηλεκτρονικών εγγράφων
και την χορήγηση αντιγράφων με
χρήση ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων
των υποστηρικτικών τεχνολογιών, τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του
αιτούντος και κάθε σχετικό θέμα.
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107 παρ. 3

ΥΑ

107 παρ. 4

ΥΑ

107 παρ. 5

ΥΑ

107 παρ. 6

πδ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
ρυθμίζονται το περιεχόμενο της
βεβαίωσης συνάφειας και της
προέγκρισης
τεχνικών
δελτίων,
σύμφωνα με το άρθρο 6, τα κριτήρια
και οι δείκτες βάσει των οποίων αυτές
παρέχονται,
καθώς
και
οι
υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων
φορέων
και
περιγράφονται
αναλυτικά οι σχετικές διαδικασίες.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεσπίζεται
Διακυβέρνησης
ο Κανονισμός Λειτουργίας της
Συντονιστικής Επιτροπής Ψηφιακού
Μετασχηματισμού και ρυθμίζεται
κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο
για την επιτυχή εκπλήρωση του έργου
της.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Διακυβέρνησης
καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι
του
διαγωνισμού
βραβείων
ψηφιακής διακυβέρνησης, ο χρόνος
διεξαγωγής, η αποδοχή και διάθεση
χορηγιών για τους σκοπούς του
διαγωνισμού,
ο
ορισμός
της
επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 10,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών
Οικονομικών
και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν
να καθορίζονται χρηματικά έπαθλα
για τους νικητές του διαγωνισμού.
Πρόεδρος
της Με προεδρικό διάταγμα που
Δημοκρατίας
εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και ύστερα από
γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
καθορίζονται τα μέτρα, οι εγγυήσεις
και οι μηχανισμοί ασφαλείας για την
πρόληψη και την αντιμετώπιση των
κινδύνων για την προστασία των
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107 παρ. 7

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

προσωπικών
δεδομένων
των
φυσικών προσώπων, η διαδικασία
χορήγησης του Προσωπικού Αριθμού,
και
ιδίως
οι
υπηρεσίες
διεκπεραίωσης, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και οι υπηρεσίες
ελέγχου αυτών, οι λόγοι αναστολής
του, το χρονοδιάγραμμα που
προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου
11, η διαδικασία έκδοσης του ΠΑ, οι
όροι και η διαδικασία για την παροχή
υπηρεσιών επαλήθευσης ταυτότητας
των φυσικών προσώπων προς τους
φορείς του δημόσιου τομέα και για
την αντιστοίχιση των ΠΑ με τους
αναγνωριστικούς αριθμούς των
μητρώων
(ειδικούς τομεακούς
αριθμούς) των φορέων του δημόσιου
τομέα, ιδίως ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, , τα
ειδικότερα ζητήματα για την τήρηση
του Μητρώου Προσωπικού Αριθμού,
τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που
τηρεί η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., τα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα που τηρούν οι
φορείς του δημοσίου τομέα που
επεξεργάζονται τον ΠΑ μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της
ΓΓΠΣΔΔ, καθώς και κάθε τεχνική ή
άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του άρθρου 11.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται
τα τεχνικά θέματα, τα πρότυπα και οι
ελάχιστες προδιαγραφές μορφής και
αναγκαίων
στοιχείων
των
ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων,
οι διαδικασίες που απαιτούνται σε
περίπτωση που ένα ηλεκτρονικό
δημόσιο έγγραφο ή ένα σχέδιο
εγγράφου προσυπογράφεται από
περισσότερους
υπαλλήλουςλειτουργούς διάφορων ιεραρχικών
βαθμίδων, οι διαδικασίες, οι τεχνικές
και κάθε ειδικότερο θέμα για την
ψηφιοποίηση
και
καταστροφή
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107 παρ. 8

ΥΑ

107 παρ. 9

ΥΑ

107 παρ. 10

ΚΥΑ

107 παρ. 11

ΥΑ

έντυπων εγγράφων, ο χρόνος
αποθήκευσης των ηλεκτρονικών
εγγράφων και η διαγραφή αυτών, οι
εξαιρέσεις από την εφαρμογή του
άρθρου 13 σε ειδικές περιπτώσεις,
καθώς
και
οι
λεπτομέρειες
εφαρμογής του άρθρου 13.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται
Διακυβέρνησης
οι διαδικασίες για την ισχύ των
εκτυπώσεων της παρ. 4 του άρθρου
14, οι διαδικασίες για την επικύρωση
της εκτύπωσης από οποιαδήποτε
διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο,
καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για
την εφαρμογή του άρθρου 14.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Διακυβέρνησης
ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την
επικύρωση
της
εκτύπωσης
ηλεκτρονικού ιδιωτικού εγγράφου,
καθώς και κάθε τεχνικό και
λεπτομερειακό
θέμα για
την
εφαρμογή του άρθρου 15.
Υπουργός
Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
Διακυβέρνησης + αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται
καθ’
ύλην ειδικότερα θέματα για τη λειτουργία
αρμόδιος
των
συστημάτων
ηλεκτρονικής
Υπουργός
διακίνησης εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) κάθε
φορέα
και
τον
τρόπο
αυθεντικοποίησης για τη χρήση τους.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Διακυβέρνησης
καθορίζονται τα κοινά πρότυπα
διασύνδεσης
και
διαλειτουργικότητας
των
συστημάτων
ηλεκτρονικής
διακίνησης εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.), οι
διαδικασίες
και
τα
σχέδια
διασύνδεσης με το κεντρικό σύστημα
ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων
(Κ.Σ.Η.Δ.Ε.), η ημερομηνία έναρξης
της παραγωγικής λειτουργίας του
Κ.Σ.Η.Δ.Ε., καθώς και κάθε ειδικότερο
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107 παρ. 12

ΠΔ
μετά
από Υπουργός
πρόταση του ΥΨΔ
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 13

ΠΔ
μετά
από Υπουργός
πρόταση του ΥΨΔ Ψηφιακής
και
γνώμη
της Διακυβέρνησης
ΑΠΔΠΧ

107 παρ. 14

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

θέμα για την εφαρμογή του άρθρου
18.
Με προεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται μετά από πρόταση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
καθορίζονται τα ζητήματα που
αναφέρονται
στη
συγκρότηση,
τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση,
διατήρηση,
ευρετηρίαση
και
αναζήτηση ηλεκτρονικών εγγράφων
και αρχείων και ιδίως οι τεχνικές
προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα μέσα
τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα
ηλεκτρονικής
διαχείρισηςαρχειοθέτησης
και
αναζήτησης
εγγράφων και δεδομένων, οι
κατευθύνσεις
για
τα
μέτρα
οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας,
κάθε θέμα για την κατάθεση φυσικών
αρχείων, ηλεκτρονικών εγγράφων ή
ψηφιοποιημένων
ηλεκτρονικών
αντιγράφων στα Γενικά Αρχεία του
Κράτους, οι περιπτώσεις εξαίρεσης
από την υποχρεωτική τήρηση
ηλεκτρονικών αρχείων, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Με προεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται μετά από πρόταση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και γνώμη της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
ορίζονται οι μέθοδοι, οι διαδικασίες
και τα μέσα με τα οποία καθίστανται
ανώνυμα τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, οι μέθοδοι στατιστικής
επεξεργασίας των στοιχείων και
δεδομένων και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται
η διαδικασία υποβολής της αίτησης
της παρ. 1 του άρθρου 23 και της
έγκρισης αυτής, καθορίζονται τα
απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τις
πλατφόρμες μέσω των οποίων
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107 παρ. 15

ΥΑ

107 παρ. 16

ΥΑ

107 παρ. 17

ΚΥΑ

107 παρ. 18

ΥΑ

παρέχονται οι ψηφιακές δημόσιες
υπηρεσίες
και
ορίζονται
τα
ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του
άρθρου 23.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Διακυβέρνησης
καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά
και λεπτομερειακά ζητήματα που
αναφέρονται στην ταυτοποίηση και
την έκδοση διαπιστευτηρίων από την
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), η διαδικασία για την
έκδοση διαπιστευτηρίων, οι όροι και
οι
διαδικασίες
για
την
αυθεντικοποίηση των χρηστών, η
διαδικασία παροχής εξουσιοδότησης
από τον χρήστη σε τρίτο πρόσωπο για
την
υποβολή
αιτήσεων
για
λογαριασμό
του
χρήστη
και
ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για
την εφαρμογή των άρθρων 24 και 25.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται
Διακυβέρνησης
η διαδικασία ταυτοποίησης των περ.
β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 25,
καθώς και κάθε τεχνικό και ειδικότερο
θέμα για την εφαρμογή του άρθρου
25.
Υπουργός
Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
Διακυβέρνησης + αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται η
καθ’
ύλην τήρηση θυρίδας στην ΕΨΠ σε κάθε
αρμόδιος
φορέα του δημοσίου τομέα, η έναρξη
Υπουργός
παραγωγικής
λειτουργίας
κάθε
θυρίδας και κάθε τεχνικό και
ειδικότερο ζήτημα.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Διακυβέρνησης
ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για
την έκδοση εγγράφων μέσω της ΕΨΠ,
τις τεχνικές λεπτομέρειες και τους
όρους ασφαλείας για τη χρήση
θυρίδων από τους χρήστες, τη
διαδικασία
και
τους
όρους
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107 παρ. 19

ΚΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης +
καθ’
ύλην
αρμόδιος
Υπουργός

107 παρ. 20

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 21

ΚΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης +
καθ’
ύλην
αρμόδιος
Υπουργός

107 παρ. 22

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

πρόσβασης
στις
θυρίδες,
τη
διαδικασία
επαλήθευσης
του
περιεχομένου εγγράφου, καθώς και
κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του άρθρου 27.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού
προσδιορίζονται
ειδικότερα
οι
αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται
ηλεκτρονικά,
το
περιεχόμενο και ο τύπος τους, η
λειτουργία κάθε ειδικής ηλεκτρονικής
εφαρμογής και η διασύνδεσή της με
την ΕΨΠ, καθώς και οι λεπτομέρειες
για
την
ψηφιοποίηση
κάθε
διοικητικής διαδικασίας.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται
κάθε τεχνικό θέμα ως προς τις
προδιαγραφές και τα πρότυπα για τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση του
συστήματος επίδοσης ή κοινοποίησης
με χρήση ΤΠΕ δημοσίου εγγράφου, με
τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στο
σκοπό της εξακρίβωσης του ακριβούς
χρόνου αποστολής και παραλαβής
ενός εγγράφου και πρόσβασης στο
περιεχόμενο του, καθώς και κάθε
ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή
του άρθρου 29.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών,
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού
καθορίζεται η διαδικασία και η
προθεσμία για την ηλεκτρονική
υποβολή
αιτήσεων,
δηλώσεων,
δικαιολογητικών, όταν για την
αποδοχή τους απαιτείται η καταβολή
τελών, παραβόλων ή οφειλών προς το
Δημόσιο.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
ρυθμίζονται
ειδικότερα
οι
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107 παρ. 23

ΥΑ

107 παρ. 24

ΚΥΑ

διαδικασίες αυτόματης και μη
αυτόματης
ηλεκτρονικής
επιβεβαίωσης
παραλαβής,
τα
στοιχεία
καταχώρισης
στο
ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέμα για την
εφαρμογή του άρθρου 30.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αρωγό,
Διακυβέρνησης
όπου απαιτείται, την Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) ως εθνικής
αρχής αντιμετώπισης ηλεκτρονικών
επιθέσεων, ρυθμίζονται οι τεχνικές, οι
μέθοδοι, οι όροι ασφαλείας και κάθε
ειδικότερο ζήτημα για την παροχή
ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών, την
έκδοση δημοσίων εγγράφων και την
εκπλήρωση
αιτημάτων
με
αυτοματοποιημένο τρόπο από τους
φορείς του δημόσιου τομέα. Με
όμοια απόφαση καθορίζονται οι
διοικητικές διαδικασίες, στις οποίες
δύναται να εφαρμόζεται το άρθρο 31.
Υπουργός
Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ψηφιακής
Οικονομικών,
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης + Διακυβέρνησης και του εκάστοτε
καθ’
ύλην συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται
αρμόδιος
οι φόροι, τα παράβολα, τα τέλη, τα
Υπουργός
ένσημα και τα χαρτόσημα που
μπορούν να καταβληθούν και
εισπραχθούν
ηλεκτρονικά,
οι
αποδιδόμενοι σε κάθε περίπτωση
κωδικοί υποχρέωσης, ο τρόπος, οι
μέθοδοι, οι διαδικασίες, τα τεχνικά
μέτρα και οι όροι ασφαλείας για τις
ηλεκτρονικές πληρωμές και κάθε
άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με τη
διεξαγωγή,
ολοκλήρωση
και
επιβεβαίωση
της
επιτυχούς
ηλεκτρονικής πληρωμής ή την
ενημέρωση για τη μη επιτυχή
ολοκλήρωση αυτής, καθώς και η
μορφή και το περιεχόμενο του
αποδεικτικού πληρωμής και η
διαδικασία επαλήθευσης του.
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107 παρ. 25

ΚΥΑ

107 παρ. 26

ΥΑ

107 παρ. 27

ΚΥΑ

107 παρ. 28

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης +
καθ’
ύλην
αρμόδιος
Υπουργός

Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών,
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και του εκάστοτε
συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται
ο τρόπος, οι μέθοδοι, οι διαδικασίες,
τα τεχνικά μέτρα και οι όροι
ασφαλείας και κάθε άλλο τεχνικό
θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή,
ολοκλήρωση και επιβεβαίωση της
επιτυχούς συναλλαγής ή την
ενημέρωση για τη μη επιτυχή
ολοκλήρωση της συναλλαγής, όταν
διενεργείται ηλεκτρονική καταβολή
οφειλών των δημόσιων φορέων.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Διακυβέρνησης
προσδιορίζονται τα πρότυπα, οι
γενικοί όροι και οι λειτουργικές
προδιαγραφές, οι γενικοί όροι
χρήσης, καθώς και οι γενικοί όροι ως
προς την πολιτική ασφάλειας και την
πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας
των δικτυακών τόπων που διατηρούν
οι φορείς του δημόσιου τομέα.
Υπουργός
Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ψηφιακής
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
και
Διακυβέρνησης + Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία
Υπουργός
εκδίδεται ύστερα από γνώμη της
Παιδείας
και Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Θρησκευμάτων
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), μπορεί να
εξαιρούνται από την εφαρμογή των
διατάξεων
ψηφιακής
προσβασιμότητας ιστότοποι και
εφαρμογές για φορητές συσκευές
σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών
σταθμών, πλην του περιεχομένου που
σχετίζεται με βασικές επιγραμμικές
(on line) διοικητικές λειτουργίες, και
με
την
προϋπόθεση
ότι
διασφαλίζονται τα δικαιώματα των
παιδιών με αναπηρία.
Υπουργός
Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για
Ψηφιακής
φορητές συσκευές οργανισμών του
Διακυβέρνησης
δημόσιου τομέα εντάσσονται στο
ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. με απόφαση του
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107 παρ. 29

107 παρ. 30

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ. Με
όμοια απόφαση γίνεται η διαγραφή
από το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. ιστότοπων και
εφαρμογών για φορητές συσκευές
οργανισμών του δημόσιου τομέα,
που δεν πληρούν τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας, καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο
ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., η μορφή και η
διαδικασία
χορήγησης
της
γνωμοδότησης της Ε.Σ.Α.μεΑ., τα
όργανα διαχείρισης της ηλεκτρονικής
βάσης, οι τεχνικές και λειτουργικές
απαιτήσεις και προδιαγραφές της,
καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέμα
σχετικό με την εφαρμογή του
ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.
Απόφαση οργάνου Απόφαση οργάνου Με απόφαση του οργάνου διοίκησης
Διοίκησης
Διοίκησης
κάθε οργανισμού του δημόσιου
τομέα που εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής των διατάξεων ψηφιακής
προσβασιμότητας,
η
οποία
κοινοποιείται στην Γενική Γραμματεία
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
και
Απλούστευσης Διαδικασιών, ορίζεται
ένας (1) υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ
Πληροφορικής για την τεχνική,
διαδικαστική
και
οργανωτική
υποστήριξη του οργανισμού ως προς
την εφαρμογή του παρόντος, καθώς
και για τη συνεργασία με τις αρμόδιες
οργανικές μονάδες των Υπουργείων
της παρούσας παραγράφου.
ΚΥΑ
Υπουργός
Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ψηφιακής
Εσωτερικών
και
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης + Διακυβέρνησης,
ύστερα
από
Υπουργός
εισήγηση
του
Διοικητικού
Εσωτερικών
Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της
Ε.Σ.Α.μεΑ.,
καθορίζονται
το
περιεχόμενο των προγραμμάτων
κατάρτισης και επιμόρφωσης του
προσωπικού των φορέων του
δημόσιου
τομέα
σε
θέματα
προσβασιμότητας των δικτυακών
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107 παρ. 31

ΥΑ

107 παρ. 32

ΚΥΑ

107 παρ. 33

ΥΑ

107 παρ. 34

ΥΑ

107 παρ. 35

Κανονισμός ΕΕΤΤ

τόπων και των εφαρμογών για
φορητές συσκευές, οι προϋποθέσεις
κατάρτισης και επιμόρφωσης και
κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα
προγράμματα αυτά.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν
Διακυβέρνησης
εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ρυθμίζονται
ειδικότερα
τα
ζητήματα
των
υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
Διακυβέρνησης + εκάστοτε
αρμόδιου
Υπουργού
καθ’
ύλην ορίζονται οι φορείς του δημόσιου
αρμόδιος
τομέα, στους οποίους καθίσταται
Υπουργός
υποχρεωτική
η
χρήση
της
ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης
παράδοσης στις συναλλαγές τους με
φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατόπιν
Διακυβέρνησης
εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται οι
υποχρεώσεις
των
παρόχων
υπηρεσιών
εμπιστοσύνης,
η
διαδικασία χορήγησης έγκρισης, η
έναρξη
νέων
υπηρεσιών
εμπιστοσύνης, καθώς και κάθε
σχετικό θέμα για την εφαρμογή του
άρθρου 52.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν
Διακυβέρνησης
εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται
ειδικότερα τα ζητήματα αναστολής
ισχύος
και
ανάκλησης
των
πιστοποιητικών
υπηρεσιών
εμπιστοσύνης,
καθώς
και
τα
ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής των
άρθρων 54 και 55.
Κανονισμός ΕΕΤΤ
Με
Κανονισμό
της
Ε.Ε.Τ.Τ.
εξειδικεύονται τα ζητήματα σχετικά
με την επιβολή των διοικητικών
κυρώσεων του άρθρου 56 για την
παραβίαση
των
διατάξεων
υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
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604

107 παρ. 36

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 37

ΚΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης +
καθ’
ύλην
αρμόδιος
Υπουργός

107 παρ. 38

ΚΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης +
καθ’
ύλην
αρμόδιος
Υπουργός

107 παρ. 39

ΥΑ ή Απόφαση του Απόφαση του καθ’
αρμόδιου οργάνου ύλην
αρμόδιου
διοίκησης
Υπουργού ή του
αρμόδιου οργάνου
διοίκησης
του
νομικού
προσώπου ή της
ανεξάρτητης αρχής

Τα πρότυπα και οι απαιτήσεις για τη
μέθοδο εξ αποστάσεως ταυτοποίησης
φυσικών προσώπων, με σκοπό την
έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας
εμπιστοσύνης, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή
του
άρθρου
57,
ρυθμίζονται με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
της Ε.Ε.Τ.Τ.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού
καθορίζονται οι Υποκείμενες Αρχές
Πιστοποίησης, οι Αρχές Εγγραφής και
τα Εντεταλμένα Γραφεία, που
συναπαρτίζουν
την
Αρχή
Πιστοποίησης
του
Ελληνικού
Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) του άρθρου 58. Ο
Κανονισμός
Πιστοποίησης
της
Α.Π.Ε.Δ. εκδίδεται και τροποποιείται
με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των
καθ’ ύλην αρμοδίων υπουργών
προσδιορίζονται οι φορείς του
δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στην
εξαίρεση της περ. α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 64.
Το τελικό ύψος των τελών που
επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο
64, συμπεριλαμβανομένης της βάσης
υπολογισμού των εν λόγω τελών,
καθορίζονται με απόφαση του καθ’
ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του
αρμόδιου οργάνου διοίκησης του
νομικού
προσώπου
ή
της
ανεξάρτητης αρχής. Οι αποφάσεις
του πρώτου εδαφίου κοινοποιούνται
στον
Υπουργό
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και αναρτώνται στο
διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr
και στην ιστοσελίδα του οικείου
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605

107 παρ. 40

ΥΑ ή Απόφαση του Απόφαση του καθ’
αρμόδιου οργάνου ύλην
αρμόδιου
διοίκησης
Υπουργού ή του
αρμόδιου οργάνου
διοίκησης
του
νομικού
προσώπου ή της
ανεξάρτητης αρχής

107 παρ. 41

ΥΑ

Καθ’
αρμόδιος
Υπουργός

107 παρ. 42

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

ύλην

φορέα. Τα κριτήρια που λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό του
ύψους των τελών που επιβάλλονται
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
64, καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Οι όροι για την περαιτέρω χρήση
εγγράφων που βρίσκονται στην
κατοχή των φορέων που εμπίπτουν
στις διατάξεις για τα ανοικτά
δεδομένα καθορίζονται με απόφαση
του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή
του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του
νομικού
προσώπου
ή
της
ανεξάρτητης
αρχής,
η
οποία
κοινοποιείται
στον
Υπουργό
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
και
αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο
www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα
του οικείου φορέα.
Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου
υπουργού στις ομάδες διοίκησης
έργου
του
«Προγράμματος
Διαύγεια», οι οποίες προβλέπονται
στην παρ. 1 του άρθρου 80 του
παρόντος Κώδικα, μπορεί να
ορίζονται ως μέλη στελέχη από τους
φορείς του άρθρου 67 προς
υποβοήθηση του έργου τους.
Μετά την έκδοση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή των προβλεπόμενων στην
παρ. 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας
(ΕΕ)
2019/1024
εκτελεστικών
πράξεων
με
αντικείμενο
την
εκπόνηση καταλόγου συγκεκριμένων
συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας
που ανήκουν στις κατηγορίες που
αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙI και
που έχουν στην κατοχή τους οι φορείς
του Κεφαλαίου Ι’ και τον καθορισμό
των ρυθμίσεων δημοσίευσης και
περαιτέρω χρήσης των εν λόγω
συνόλων δεδομένων, με απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης εξειδικεύονται οι εν
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606

107 παρ. 43

ΚΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης +
υπουργός
που,
κατά περίπτωση,
εποπτεύει
την
οικεία
δημόσια
επιχείρηση

107 παρ. 44

ΚΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης +
καθ’
ύλην
αρμόδιος
Υπουργός

λόγω ρυθμίσεις και ρυθμίζεται κάθε
σχετικό θέμα για την εφαρμογή του
άρθρου 72.
Μετά την έκδοση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή των σχετικών εκτελεστικών
πράξεων, με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
υπουργού που, κατά περίπτωση,
εποπτεύει την οικεία δημόσια
επιχείρηση, κατά την έννοια της περ.
3 του άρθρου 60, εξειδικεύονται τα
σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας στα
οποία, κατά παρέκκλιση από τα
οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 72,
δεν εφαρμόζεται η αρχή της δωρεάν
διαθεσιμότητας, εφόσον η δωρεάν
διάθεση των εν λόγω συνόλων
δεδομένων
θα
οδηγούσε
σε
σημαντική
στρέβλωση
του
ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού
μπορούν να προσδιορίζονται οι
φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι
εξαιρούνται από την υποχρέωση να
καθιστούν τα σύνολα δεδομένων
υψηλής αξίας που εκδίδουν ή
κατέχουν διαθέσιμα δωρεάν, εφόσον
η
δωρεάν
διάθεση
συνόλων
δεδομένων υψηλής αξίας από αυτούς
θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στον
προϋπολογισμό τους ενόψει της
υποχρέωσής τους να παράγουν
έσοδα για την κάλυψη σημαντικού
μέρους των δαπανών σε σχέση με την
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. Η
διάρκεια της ανωτέρω εξαίρεσης δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη
από την έναρξη ισχύος της οικείας
εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
1 του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024.
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107 παρ. 45

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 46

πδ
μετά
από Υπουργός
πρόταση
του Ψηφιακής
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Διακυβέρνησης

107 παρ. 47

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Με την επιφύλαξη ειδικότερων
ρυθμίσεων στα άρθρα των διατάξεων
για τα ανοικτά δεδομένα, με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
καθορίζονται
ειδικότερα ζητήματα, καθώς και
ζητήματα τεχνικού ή λεπτομερειακού
χαρακτήρα ή διαδικαστικά ζητήματα
για την εφαρμογή της αρχής της
ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω
χρήσης εγγράφων του δημόσιου
τομέα, σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως
70. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι
κανόνες, τα πρότυπα, τα μέσα και οι
προδιαγραφές για τη λειτουργία του
διαδικτυακού τόπου data.gov.gr και
του Μητρώου Ανοικτών Δεδομένων
του Δημοσίου.
Με σκοπό την εναρμόνιση της αρχής
της διαφάνειας με την αρχή της
ελαχιστοποίησης των δεδομένων με
προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται
μετά από πρόταση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά από
γνώμη της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
ορίζονται οι κατηγορίες δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που ανάλογα
με το είδος της προς ανάρτηση
πράξης δεν απαιτείται να αναρτώνται
στο Διαδίκτυο.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
ρυθμίζονται τα λεπτομερειακά και
τεχνικά θέματα για την εφαρμογή των
διατάξεων
για
την
ψηφιακή
διαφάνεια και το «Πρόγραμμα
Διαύγεια», ιδίως αυτά που αφορούν
τη συλλογή, ταξινόμηση, καταχώριση
και επεξεργασία προς ανάρτηση των
κειμένων των νόμων, προεδρικών
διαταγμάτων και πράξεων που
λαμβάνονται προς ανάρτηση, την
έκδοση
κωδικού
αριθμού
διαδικτυακής ανάρτησης, τη λήψη και
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107 παρ. 48

ΚΥΑ

107 παρ. 49

ΥΑ

107 παρ. 50

ΥΑ

107 παρ. 51

ΥΑ

καταχώριση του κωδικού αριθμού
δημοσίευσης και στοιχείων του
Φύλλου
της
Εφημερίδας
της
Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις που
προβλέπεται από το νόμο και η
δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως,
τις
τεχνικές
λεπτομέρειες της ανάρτησης στους
δικτυακούς τόπους των φορέων και
οργάνων που κατά τις ανωτέρω
διατάξεις υποχρεούνται σε ανάρτηση,
την ίδρυση και λειτουργία του
δικτυακού τόπου στον οποίο
λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση,
τη δημιουργία και τήρηση κεντρικού
αρχείου.
Υπουργός
Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ψηφιακής
Οικονομικών
και
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης + Διακυβέρνησης καθορίζεται κάθε
Υπουργός
αναγκαία λεπτομέρεια για την
Οικονομικών
εφαρμογή του άρθρου 82.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Διακυβέρνησης
καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης
και καταχώρισης στοιχείων στο
ηλεκτρονικό
σύστημα
του
«Προγράμματος Διαύγεια», καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική
και τεχνική λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του άρθρου 83.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατίθεται
Διακυβέρνησης
η
Υπηρεσία
Αυθεντικοποίησης
Χρηστών
σε
Πληροφοριακά
Συστήματα φορέων του δημοσίου
τομέα, εξειδικεύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις της διάθεσης αυτής, τα
απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα ασφάλειας που οφείλουν να
τηρούν οι φορείς, και ρυθμίζεται κάθε
σχετική λεπτομέρεια της διαδικασίας
για τη διάθεση της Υπηρεσίας αυτής.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Διακυβέρνησης
ρυθμίζονται
τα
ζητήματα
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107 παρ. 52

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 53

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 54

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

διαλειτουργικότητας των επιμέρους
μητρώων
και
πληροφοριακών
συστημάτων των φορέων του
δημόσιου τομέα, η λειτουργία και
κάθε τεχνική λεπτομέρεια για το
Κέντρο Διαλειτουργικότητας, καθώς
και κάθε ειδικότερο θέμα για την
εφαρμογή του άρθρου 84.
Με απόφασή του ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να
επιλέγει άλλες τεχνολογικές λύσεις,
εκτός των υπηρεσιών υβριδικού
υπολογιστικού νέφους, κατόπιν
γνώμης του Γενικού Γραμματέα
Πληροφοριακών
Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης και μετά από
αιτιολογημένο
αίτημα
του
ενδιαφερόμενου
φορέα
του
δημοσίου τομέα. Με όμοια απόφαση
ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που
αφορούν την πολιτική υπολογιστικού
νέφους για τους φορείς του δημόσιου
τομέα.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκδίδεται
η πολιτική χρήσης των υπολογιστικών
υποδομών νέφους από τους φορείς
του δημόσιου τομέα και ρυθμίζεται
κάθε ειδικότερο ζήτημα για τη χρήση
υπολογιστικών υποδομών νέφους
από τους φορείς αυτούς.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
πραγματοποιείται η εγκατάσταση των
κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών
και των κεντρικών πληροφοριακών
συστημάτων των φορέων της παρ. 4
του άρθρου 87 στο Κυβερνητικό
Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) και
των φορέων της παρ. 5 του άρθρου 87
στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας
(H-Cloud), καθορίζονται οι κεντρικές
ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα
κεντρικά πληροφοριακά συστήματα,
η διαδικασία εγγραφής των φορέων
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107 παρ. 55

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 56

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 57

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

του δημοσίου τομέα, των παρόχων
υπηρεσιών Cloud, τα στοιχεία που
αναρτώνται και τις απαραίτητες
τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες για
την εφαρμογή του άρθρου 87.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται
οι γενικές προδιαγραφές και η μορφή
τήρησης του μητρώου της παρ. 1 του
άρθρου 88 και οι διαδικασίες
πρόσβασης και διάθεσης του
περιεχομένου του.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να
χορηγείται εξαίρεση από την
απαγόρευση
προμήθειας
νέου
εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών
και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας
λογισμικού από τους φορείς του
δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 88, για λόγους
επείγουσας αντιμετώπισης αναγκών
ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας
υποδομής στο G-Cloud, κατόπιν
σχετικής αίτησης των ως άνω φορέων
του δημοσίου τομέα. Ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφείλει να
απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών
από την επομένη της κατάθεσης της
αίτησης εξαίρεσης. Μετά την
παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας
που ορίζεται στο προηγούμενο
εδάφιο, τεκμαίρεται ότι έγινε δεκτή η
αίτηση για την χορήγηση της
εξαίρεσης.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
καθορίζονται
οι
λεπτομέρειες
εφαρμογής και η αντιμετώπιση έργων
που βρίσκονται στη διαγωνιστική
διαδικασία και εμπίπτουν στις
προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου
88. Με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των
συναρμοδίων
Υπουργών
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107 παρ. 58

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 59

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 60

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 63

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη
μεταφορά της διαχείρισης, των
συμβολαίων
συντήρησης
υφιστάμενων υπολογιστικών κέντρων
σε φορείς του δημοσίου και των
σχετικών πιστώσεων από τους
προϋπολογισμούς των φορέων του
δημοσίου τομέα.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
καθορίζονται τα ζητήματα τήρησης
του Μητρώου Διαλειτουργικότητας, η
διαδικασία
καταχώρισης
των
διαδικτυακών
υπηρεσιώνς
το
Μητρώο Διαλειτουργικότητας, καθώς
και όλα τα ειδικότερα ζητήματα για
την εφαρμογή του άρθρου 89.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται
η διαδικασία καταχώρισης των
διοικητικών διαδικασιών στο Μητρώο
Διαδικασιών, η υποβολή αναφορών
και προτάσεων μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης, ειδικότερα θέματα για την
τήρηση του Μητρώου Διαδικασιών,
καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του άρθρου 90.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής
των δικτυακών τόπων στο Μητρώο
Δικτυακών Τόπων του άρθρου 91 και
ρυθμίζονται
οι
απαραίτητες
λεπτομέρειες για τη συντήρηση και
τακτική
επικαιροποίηση
του
Μητρώου Δικτυακών Τόπων και η
διασύνδεσή του άλλα Μητρώα του
Δημόσιου Τομέα.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται η
διαδικασία
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος των φορέων της παρ.
8 του άρθρου 92 για τη συμμετοχή
τους στα πιλοτικά προγράμματα της
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107 παρ. 64

Απόφαση της ΓΣ της
εταιρείας
«Συμμετοχές
5G
Α.Ε.»
κατόπιν
πρότασης του ΔΣ
(της ίδιας εταιρείας)

Απόφαση της ΓΣ
της
εταιρείας
«Συμμετοχές 5G
Α.Ε.»

107 παρ. 65

Απόφαση
Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.

Απόφαση
της
Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.

107 παρ. 66

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 67

ΚΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης +
Υπουργός
Εσωτερικών

107 παρ. 68

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

της

παραγράφου 62 του άρθρου 107,
καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας
«Συμμετοχές 5G Α.Ε.», κατόπιν
πρότασης
του
Διοικητικού
Συμβουλίου της, το μετοχικό του
κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μέσω
της έκδοσης ονομαστικών μετοχών,
τις οποίες αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου
η Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε..
Με απόφαση της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.
καταρτίζεται το καταστατικό της
Εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.», με το
οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που
προβλέπονται στη νομοθεσία για τις
ανώνυμες
εταιρείες
και
καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ..
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
ρυθμίζονται
ειδικότερα θέματα
σχετικά
με
την
διαδικασία
αυθεντικοποίησης των φυσικών
προσώπων, τα οργανωτικά και
τεχνικά μέτρα ασφαλείας και κάθε
τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του άρθρου 96.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών
και
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης καθορίζονται οι
φορείς του δημοσίου τομέα, για τους
οποίους θα επέλθει σταδιακή
ενεργοποίηση της διακίνησης, μέσω
τηλεομοιοτυπίας (FAX), εγγράφων,
διοικητικών και μη, καθώς και άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να
παρατείνεται η έναρξη εφαρμογής
της παρ. 1 του άρθρου 99. Με όμοια
απόφαση μπορεί να παρατείνεται η
έναρξη εφαρμογής της παρ. 2 του
άρθρου 99, μετά από αιτιολογημένη
αίτηση των φορέων του δημοσίου
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107 παρ. 69

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 70

ΚΥΑ

113 παρ. 2 περ. ιδ’

ΚΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης +
καθ’
ύλην
αρμόδιος
υπουργός
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και
Εθνικής
Άμυνας
μετά από εισήγηση
της Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 114 παρ. 2 ΚΥΑ
εδ. ια

Άρθρο 115 παρ. 6 ΚΥΑ
και άρθρο 114 παρ.
2 εδ. θ
Άρθρο 115 παρ. 7

ΚΥΑ

Υπουργείο
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
και
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας
και
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Υπουργεία Εθνικής
Άμυνας
και
Ψηφιακής

τομέα, για λόγους που έγκεινται σε
έλλειψη της αναγκαίας υλικοτεχνικής
υποδομής για τη χρήση άλλων μέσων
ΤΠΕ ή για τεχνικούς λόγους, , να
ορίζονται οι απαιτήσεις και τα τεχνικά
ζητήματα
για
τη
χρήση
τηλεομοιοτυπίας από τους ανωτέρω
φορείς,
καθώς
και
άλλη
αναγκαία
λεπτομέρεια.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να
παραταθεί η ημερομηνία μεταφοράς
των πλατφορμών και υπερσυνδέσμων
της παρ. 1 του άρθρου 105.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού
μπορούν να μεταβάλλονται οι
προθεσμίες της παρ. 7 του άρθρου
106.
Καθορισμός των απαιτήσεων που
πρέπει να πληροί το Εθνικό Μητρώο
Ραδιοσυχνοτήτων, προκειμένου να
είναι δυνατή η άσκηση των
αρμοδιοτήτων του άρθρου 114,
θέματα που αφορούν την οργάνωση,
λειτουργία, ανάπτυξη και έλεγχο του
Μητρώου αυτού, καθώς και κάθε
θέμα σχετικό για την εφαρμογή του
παρόντος.
Καθορισμός
των
τεχνικών
προδιαγραφών για τα εσωτερικά
ενσύρματα δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών

Έγκριση
Εθνικού
Κατανομής
Ζωνών
(ΕΚΚΖΣ)

Κανονισμού
Συχνοτήτων

Αναθεώρηση
του
Εθνικού
Κανονισμού
Κατανομής
Ζωνών
Συχνοτήτων και πραγματοποίηση
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Άρθρο 116 παρ. 7

ΚΥΑ

Άρθρο 119 παρ.2

ΚΥΑ

Άρθρο 124 παρ. 2

ΚΥΑ

Άρθρο 127 παρ. 2

ΚΥΑ

Άρθρο 151 παρ. 15

ΚΥΑ

Διακυβέρνησης σε
συνεργασία με την
Ε.Ε.Τ.Τ
Υπουργεία
Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών
και
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

αναγκαίων
και
κατάλληλων
προσαρμογών σε αυτόν

Καθορισμός των κατηγοριών και των
χαρακτηριστικών εξοπλισμού και
συσκευών, των όρων, των δικαιούχων
αδειοδότησης,
των ειδικότερων
προϋποθέσεων και της διαδικασίας
χορήγησης της άδειας ή έγκρισης, του
κατά περίπτωση καθοριζόμενου
χρονικού διαστήματος χορήγησης της
άδειας ή έγκρισης, των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, καθώς και κάθε
αναγκαίας λεπτομέρειας.
Υπουργεία
Καθορισμός
σχετικών
Οικονομικών και ανταποδοτικών
ανταλλαγμάτων
Ψηφιακής
υπέρ του Δημοσίου και ο τρόπος
Διακυβέρνησης
καταβολής τους.
Υπουργεία
Έκδοση
Κανονισμού
για
τον
Οικονομικών και καθορισμό του τρόπου οικονομικής
Ψηφιακής
διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Τ.
Διακυβέρνησης
μετά από εισήγηση
της Ε.Ε.Τ.Τ..
Υπουργεία
Καθορισμός όρων και διαδικασιών
Οικονομικών και για την αποζημίωση των κατόχων
Ψηφιακής
δικαιωμάτων.
Διακυβέρνησης
κατόπιν
γνώμης
της Ε.Ε.Τ.Τ.
Υπουργεία
Εξειδίκευση των όρων και των
Περιβάλλοντος και προϋποθέσεων για το χαρακτηρισμό
Ενέργειας
και ενός έργου ως «χαμηλής όχλησης»,
Ψηφιακής
της κατηγοριοποίησης και των
Διακυβέρνησης
τεχνικών χαρακτηριστικών των έργων
χαμηλής όχλησης, των όρων, των
προϋποθέσεων
και
των
προδιαγραφών εγκατάστασης και
λειτουργίας τους με απλοποιημένη
διαδικασία, του τρόπου καταβολής
των τελών, όπως αυτά προβλέπονται
από τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ
(Απόφαση
ΕΕΤΤ
υπ’αριθμ.
874/2/03.12.2018
Κανονισμός
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Άρθρο 153 παρ. 6

ΚΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και
Υπουργός
στον
οποίο ανατίθεται
εκάστοτε
οι
αρμοδιότητες της
Γενικής
Γραμματείας
Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας
Γενικής
Γραμματείας
Μέσων
Ενημέρωσης μετά
από γνώμη της
Ε.Ε.Τ.Τ.,
Υπουργεία
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
και
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης,
κατόπιν εισήγησης
της Ε.Ε.Τ.Τ.,

Άρθρο 165 παρ. 2

ΚΥΑ

Άρθρο 193 παρ. 2

ΚΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και
κατά περίπτωση
συναρμόδια
Υπουργεία,
κατόπιν εισήγησης
της Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 193 παρ. 2

ΚΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και
κατά περίπτωση

καθορισμού των τελών διέλευσης και
των τελών χρήσης δικαιωμάτων
διέλευσης, Β’ 6168), του ελέγχου από
τις αρμόδιες αρχές, των κυρώσεων σε
περίπτωση παραβάσεων καθώς και
κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
Εκχώρηση
φάσματος
επίγειας
ψηφιακής ευρυεκπομπής για την
ελληνική επικράτεια στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
ως παρόχου δικτύου για τη μετάδοση
του
ραδιοτηλεοπτικού
της
προγράμματος προς εκπλήρωση
σκοπών δημοσίου συμφέροντος.

Καθορισμός κάθε λεπτομέρειας
αναφορικά με τη διαδικασία
εγκατάστασης, ελέγχου των σημείων
ασύρματης
πρόσβασης
μικρής
εμβέλειας που εμπίτπουν στις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 57
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, καθώς
και με τη διαδικασία επιβολής
κυρώσεων.
Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της
οικονομικής προσιτότητας υπηρεσιών
επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης
στο διαδίκτυο και υπηρεσιών
φωνητικών επικοινωνιών για τους
καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα ή
ειδικές
κοινωνικές
ανάγκες
αποκλείονται από την πρόσβαση στις
εν λόγω υπηρεσίες.
Επιβολή,
κατ’
εξαίρεση,
της
υποχρέωσης να προσφέρονται οι
ειδικές τιμολογιακές επιλογές ή
πακέτα
μόνο
σε
ορισθείσες
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συναρμόδια
Υπουργεία κατόπιν
εισήγησης
της
Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 193 παρ. 4

ΚΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και
κατά περίπτωση
συναρμόδια
Υπουργεία κατόπιν
εισήγησης
της
Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 193 παρ. 6

ΚΥΑ

Άρθρο 198 παρ. 1

ΚΥΑ

Άρθρο 198 παρ. 1

ΚΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και
κατά περίπτωση
συναρμόδια
Υπουργεία κατόπιν
εισήγησης
της
Ε.Ε.Τ.Τ.
Υπουργεία
Οικονομικών και
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης,
κατόπιν εισήγησης
της Ε.Ε.Τ.Τ.
Υπουργεία
Οικονομικών και
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης,
κατόπιν εισήγησης
της Ε.Ε.Τ.Τ.

επιχειρήσεις,
σε
εξαιρετικές
περιστάσεις, ιδίως όταν η επιβολή
των υποχρεώσεων δυνάμει του
δεύτερου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου
σε
όλους
τους
παρόχους
θα
οδηγήσει
σε
αποδεδειγμένη
υπερβολική
διοικητική ή οικονομική επιβάρυνση
για τους παρόχους ή το Δημόσιο.
Λήψη μέτρων για την στήριξη ως
ενδείκνυται στους καταναλωτές με
αναπηρίες καθώς και άλλα ειδικά
μέτρα, κατά περίπτωση, με σκοπό να
διασφαλίζεται ότι ο σχετικός
τερματικός εξοπλισμός και ο ειδικός
εξοπλισμός και οι ειδικές υπηρεσίες
που βελτιώνουν την ισοδύναμη
πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων,
όπου απαιτείται, των υπηρεσιών
πλήρους συνομιλίας και των
υπηρεσιών
μεσολαβητικής
αναμετάδοσης, είναι διαθέσιμοι και
οικονομικά προσιτοί.
Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του
παρόντος άρθρου σε τελικούς
χρήστες που είναι πολύ μικρές
επιχειρήσεις και μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικοί
οργανισμοί.

Καθορισμός
του
χρηματοδότησης της
Υπηρεσίας

τρόπου
Καθολικής

Καθορισμός
του
μηχανισμού
αποζημίωσης
καθορισμένης
επιχείρησης για το καθαρό κόστος της
Καθολικής Υπηρεσίας, υπό διαφανείς
συνθήκες, από τους παρόχους
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
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Άρθρο 198 παρ. 1

ΚΥΑ

Υπουργεία
Οικονομικών και
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης,
κατόπιν εισήγησης
της Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 216

ΚΥΑ

Υπουργεία
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης,
Δικαιοσύνης και
Προστασίας του
Πολίτη και κατόπιν
εισήγησης
της
ΑΔΑΕ και γνώμης
της ΕΕΤΤ

Άρθρο 217 παρ. 2

ΚΥΑ

Άρθρο 217 παρ. 7

ΚΥΑ

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη
και
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης,
κατόπιν
διαβούλευσης με
την Ε.Ε.Τ.Τ., τους
αρμόδιους φορείς
παροχής
υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης
και τους παρόχους
υπηρεσιών
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και
αρμόδιο
κατά
περίπτωση
Υπουργείο
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
καιαρμόδιος, για
τη
Γενική

Άρθρο 222 παρ. 1 ΚΥΑ
και παρ. 2

Καθορισμός του
μηχανισμού
επιμερισμού τον οποίο διαχειρίζεται
η Ε.Ε.Τ.Τ. ή φορέας ανεξάρτητος από
τους δικαιούχους που εποπτεύεται
από την Ε.Ε.Τ.Τ., των αρχών που
διέπουν τον ως άνω μηχανισμό,
καθώς
και
κάθε
αναγκαίας
λεπτομέρειας.
Καθορισμός
των
ελάχιστων
υποχρεώσεων προς τις οποίες
υποχρεούνται να συμμορφώνονται οι
επιχειρήσεις για παροχή - μέσω των
δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών
υπηρεσιών
φωνητικών
επικοινωνιών
και
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο
σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης
του δικτύου ή ανωτέρας βίας
Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι
πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό
υπηρεσιών
διαπροσωπικών
επικοινωνιών βάσει αριθμών, όταν οι
υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν στους
τελικούς χρήστες να πραγματοποιούν
κλήσεις προς έναν αριθμό σε εθνικό ή
διεθνές σχέδιο αριθμοδότησης,
παρέχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης μέσω επικοινωνιών
έκτακτης ανάγκης με το πλέον
κατάλληλο κέντρο λήψης κλήσεων
έκτακτης ανάγκης (PSAP).

Επέκταση
υποχρέωσης
πληροφόρησης
για
εντοπισμό
καλούντος ώστε να καλύπτονται
επίσης οι επικοινωνίες έκτακτης
ανάγκης σε εθνικούς αριθμούς
έκτακτης ανάγκης.
Επιβολή εύλογων υποχρεώσεων
«μεταφοράς σήματος», για τη
μετάδοση συγκεκριμένων καναλιών
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και
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Άρθρο 222 παρ. 3

ΚΥΑ

Άρθρο 114 παρ. 2 ΥΑ
εδ. ια
Άρθρο 115 παρ. 13

ΥΑ

Άρθρο 115 παρ. 13 ΥΑ
και άρθρο 114 παρ.
2 εδ. κβ

Άρθρο 116 παρ.2

ΥΑ

Άρθρο 117 παρ. 5

ΥΑ

Άρθρο 119 παρ.2

ΥΑ

Γραμματεία
Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης,
Υπουργός
Υπουργείο
Οικονομικών,
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και
αρμόδιος, για τη
Γενική Γραμματεία
Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης,
Υπουργός
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

συναφών
υπηρεσιών.

συμπληρωματικών

Καθορισμός
αποζημίωσης,
εάν
προβλέπεται, για τις υποχρεώσεις
«μεταφοράς
σήματος»
της
παραγράφου 1 του άρθρου 222 και
καθορισμός κριτηρίων για τον
υπολογισμό
της
εν
λόγω
αποζημίωσης.

Καθορισμός
εγκαταστάσεων
τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός
κτιρίων.
Καθορισμός όρων και διαδικασιών
χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοφάσματος σε κρατικά δίκτυα
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης
για
σκοπούς
ερευνητικούς,
πειραματικούς, πιλοτικής λειτουργίας
και επίδειξης ή αντίστοιχους σκοπούς.
Υπουργείο
Καθορισμός αντίστοιχων θεμάτων για
Ψηφιακής
τα δίκτυα και τους μεμονωμένους
Διακυβέρνησης
σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της
υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της
υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω
δορυφόρου, καθώς και της υπηρεσίας
ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB).
Υπουργείο
Καθορισμός σταθμών επιτήρησης και
Ψηφιακής
φορέων που θα ενταχθούν στο
Διακυβέρνησης,
Εθνικό
Σύστημα
Επιτήρησης
μετά από εισήγηση Ραδιοφάσματος.
της Ε.Ε.Τ.Τ.
Υπουργείο
Οριστική αποδέσμευση των ζωνών
Ψηφιακής
συχνοτήτων της παραγράφου 1 του
Διακυβέρνησης
άρθρου 117 πριν την παρέλευση του
διαστήματος της εικοσιπενταετίας της
ίδιας παραγράφου.
Υπουργείο
Καθορισμός
διαγωνιστικής
Ψηφιακής
διαδικασίας
για την εκχώρηση
Διακυβέρνησης
δικαιωμάτων του Κράτους στις
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Άρθρο 119 παρ.2

ΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Άρθρο 119 παρ.7

ΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Άρθρο 119 παρ.8

ΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

δορυφορικές
τροχιές
και
τις
συσχετισμένες
με
αυτές
ραδιοσυχνότητες των διαστημικών
σταθμών που έχουν αποδοθεί στη
χώρα βάσει σχεδίου της Διεθνούς
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Στην ίδια
απόφαση καθορίζεται το είδος, οι
όροι του διαγωνισμού και τα οφέλη
υπέρ του Δημοσίου, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. .
Χορήγηση
άδειας
χρήσης
επιπρόσθετων ραδιοσυχνοτήτων, που
σχετίζονται
με
συγκεκριμένη
τροχιακή
θέση,
σε
ήδη
αδειοδοτημένο από το Ελληνικό
Δημόσιο φορέα λειτουργίας και
εκμετάλλευσης
δορυφορικού
δικτύου, χωρίς να απαιτείται
διενέργεια
της
διαγωνιστικής
διαδικασίας του άρθρου 119 παρ. 2.
Καθορισμός των διαδικασιών, των
ορών, των προϋποθέσεων και κάθε
αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χρήση
των υπόψη ραδιοσυχνοτήτων.
Κατ’
εξαίρεση
εκχώρηση,
παραχώρηση,
μίσθωση,
τροποποίηση,
ανανέωση
ή
εκμετάλλευση των δικαιωμάτων του
Κράτους στις γεωστατικές ή μη
τροχιακές θέσεις δορυφόρων με τις
συσχετισμένες με αυτές συχνότητες,
επιλέγοντας, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ανάγκες της εθνικής
διαστημικής στρατηγικής, είτε τη
διαγωνιστική διαδικασία είτε τη
διαδικασία απευθείας ανάθεσης
κατόπιν διαπραγματεύσεων.
Χαρακτηρισμός
εγγράφων
που
εμπίπτουν στο πεδίο του διαστήματος
(Μνημόνια, δηλώσεις, συμβάσεις,
συμφωνίες,
παραρτήματα,
προσαρτήματα και κάθε είδους
έγγραφα, συνοδευτικά στοιχεία ή
ηλεκτρονικά
δεδομένα)
ως
διαβαθμισμένα (όπως εμπιστευτικά,
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Άρθρο 119 παρ.9 ΥΑ
υποπαράγραφος Δ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Άρθρο 119 παρ. 9 ΥΑ
υποπαράγραφος Δ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Άρθρο 130 παρ. 2

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

ΥΑ

απόρρητα, μη ανακοινώσιμα και μη
δημοσιεύσιμα) για λόγους δημόσιας
ασφάλειας.
Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής, η
οποία: (α) εισηγείται επί των θεμάτων
που σχετίζονται με τη συμμετοχή της
Ελλάδας στα έργα, προγράμματα και
τις δραστηριότητες της ESA, το ύψος
και την κατανομή των εθνικών πόρων
στην ESA, καθώς και τον συντονισμό
των σχετικών δραστηριοτήτων,
(β) ενημερώνει και εισηγείται προς
τον
Υπουργό
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης για τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης της ESA για τις
ελληνικές προτάσεις, προκειμένου ο
Υπουργός να αποστείλει προς την ESA
την
απαιτούμενη
δήλωση
υποστήριξης (letter of support) της
υποπαραγράφου Γ της παρ. 9 του
άρθρου 119.
Ορισμός
διαδικαστικών
λεπτομερειών για τη λειτουργία της
επταμελούς
Επιτροπής
που
συγκροτείται με απόφαση του ΥΨΗΔ
(βάσει της ίδιας παραγράφου) καθώς
και για τη διαδικασία υποβολής
αιτήματος για την υποστήριξη
πρότασης στις περιπτώσεις της
υποπαραγράφου Γ της παρ. 9 του
άρθρου 119.
Ορισμός περιοχής με σαφή εδαφικά
όρια όπου, βάσει των πληροφοριών
που
συλλέχθηκαν
και
τυχόν
πρόβλεψης
που
καταρτίστηκε
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 130, καθορίζεται ότι, στη
διάρκεια της σχετικής περιόδου
πρόβλεψης, καμία επιχείρηση ή
δημόσια αρχή δεν έχει αναπτύξει
δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας
ούτε σχεδιάζει την ανάπτυξή του ή τη
σημαντική αναβάθμιση ή επέκταση
του δικτύου της ώστε να φτάνει σε
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Άρθρο 147 παρ. 2

ΥΑ

Άρθρο 151 παρ. 6

ΥΑ

Άρθρο 151 παρ. 7

ΥΑ

Άρθρο 151 παρ. 8

ΥΑ

Άρθρο 153 παρ. 3

ΥΑ

επιδόσεις
ταχύτητας
λήψης
τουλάχιστον 100 Mbps.
Υπουργείο
Ανάθεση στον Ελληνικό Οργανισμό
Ψηφιακής
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ή σε άλλους
Διακυβέρνησης ή Οργανισμούς Τυποποίησης κάθε
Ε.Ε.Τ.Τ.,
έργου που είναι αναγκαίο για την
εφαρμογή της τυποποίησης.
Υπουργείο
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων
Ψηφιακής
για την υποβολή των στοιχείων, που
Διακυβέρνησης
αναφέρονται στην παρ. 6 του
παρόντος άρθρου, σε ηλεκτρονική
μορφή για την καταγραφή τους στο
Πληροφοριακό Σύστημα.
Υπουργείο
Ρύθμιση θεμάτων διαδικασιών,
Ψηφιακής
εφαρμογής, καθώς και κάθε θέματος
Διακυβέρνησης
σχετικού με τη λειτουργία του
Πληροφοριακού Συστήματος μέσω
του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής
αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης
δικαιωμάτων διέλευσης και η
χορήγηση
των
δικαιωμάτων
διέλευσης, ως και κάθε άλλου
σχετικού θέματος.
Υπουργείο
Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης
Ψηφιακής
λειτουργίας, του Πληροφοριακού
Διακυβέρνησης
Συστήματος μέσω του οποίου
υλοποιείται η μονοαπευθυντική
διαδικασία υποβολής αιτήσεων
έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων
διέλευσης και της χορήγησης των
δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Παράρτημα Χ του ν.
4070/2012
Υπουργείο
Εναλλακτική χρήση, στην περίπτωση
Ψηφιακής
πανελλαδικής
ή
περιφερειακής
Διακυβέρνησης,
έλλειψης ζήτησης της αγοράς για τη
κατόπιν εισήγησης χρήση ζώνης στο εναρμονισμένο
της Ε.Ε.Τ.Τ.
ραδιοφάσμα, του συνόλου ή μέρους
της
εν
λόγω
ζώνης,
συμπεριλαμβανομένης
της
υφιστάμενης χρήσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου
153.
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Άρθρο 153 παρ. 4

ΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης,
κατόπιν εισήγησης
της Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 153 παρ. 5

ΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης,
κατόπιν εισήγησης
της Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 153 παρ. 5

ΥΑ

Άρθρο 153 παρ. 5

ΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και
Υπουργός
ή
Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό,
στον οποίο έχουν
ανατεθεί
οι
αρμοδιότητες της
Γενικής
Γραμματείας
Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης,
κατόπιν εισήγησης
της Ε.Ε.Τ.Τ. και του
Εθνικού
Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης
(Ε.Σ.Ρ.)
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης,
κατόπιν εισήγησης
της Ε.Ε.Τ.Τ.

Πρόβλεψη περιορισμών, με βάση τις
αρχές της αναλογικότητας και της
αμεροληψίας, αναφορικά με τους
τύπους ραδιοδικτύου ή ασύρματης
τεχνολογίας
πρόσβασης
που
χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον
απαιτείται για τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο αρ. 153 παρ. 4.
Πρόβλεψη περιορισμών, με βάση τις
αρχές της αναλογικότητας και της
αμεροληψίας, σε ότι αφορά στους
παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προς
εκπλήρωση,
όπου
απαιτείται,
προβλέψεων
των
κανονισμών
ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.
Λήψη μέτρων που να απαιτούν την
παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικών
επικοινωνιών σε ειδική ζώνη
διαθέσιμη
για
υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Λήψη μέτρων που απαγορεύουν την
παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών
σε
συγκεκριμένη ζώνη μόνον όταν αυτά
αιτιολογούνται επαρκώς από την
ανάγκη προστασίας υπηρεσιών για
την ασφάλεια της ζωής.
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Άρθρο 158 παρ. 5

ΥΑ

Άρθρο 161 παρ. 3

ΥΑ

Άρθρο 161 παρ. 4

ΥΑ

Άρθρο 162 παρ. 2

ΥΑ

Άρθρο 163 παρ. 2

ΥΑ

Άρθρο 163 παρ. 3

ΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης,
κατόπιν εισήγησης
της Ε.Ε.Τ.Τ.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 158,
τροποποιείται, κατ’ αναλογία με τη
διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 163, η προβλεπόμενη στην
παράγραφο 3 του άρθρου 163
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
ή
κάθε
άλλη
αντίστοιχη απόφαση που έχει εκδοθεί
βάσει του προϊσχύοντος νομοθετικού
πλαισίου.
Υπουργείο
Καθυστέρηση της προθεσμία που
Ψηφιακής
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
Διακυβέρνησης
άρθρου 161 για συγκεκριμένη ζώνη
συχνοτήτων υπό τις συγκεκριμένες
προϋποθέσεις που ορίζονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 161. Η
καθυστέρηση αυτή επανεξετάζεται
τουλάχιστον μία φορά ανά διετία.
Υπουργείο
Καθυστέρηση της προθεσμίας που
Ψηφιακής
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
Διακυβέρνησης
άρθρου 53 για συγκεκριμένη ζώνη
στον βαθμό που απαιτείται και έως 30
μήνες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Υπουργείο
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 1
Ψηφιακής
του αρ. 162 για τη λήψη μέτρων
Διακυβέρνησης
ανάπτυξης των ζωνών 5G
Υπουργείο
Περιορισμός του αριθμού των προς
Ψηφιακής
παροχή
δικαιωμάτων
χρήσης
Διακυβέρνησης
ραδιοφάσματος ή σε συνδυασμό
μετά τη λήξη της γενικής άδειας και μεμονωμένων
δημόσιας
δικαιωμάτων
χρήσης
υπό
διαβούλευσης και περιορισμό. – Καθορισμός, με την
κατόπιν εισήγησης ίδια απόφαση,
του είδους της
της Ε.Ε.Τ.Τ.
διαγωνιστικής
διαδικασίας
που
ακολουθείται για τη χορήγησή τους.
Υπουργείο
Τροποποίηση της απόφασής του (του
Ψηφιακής
ιδίου) περί του περιορισμού του
Διακυβέρνησης
αριθμού
των
προς
παροχή
δικαιωμάτων
χρήσης
ραδιοφάσματος, η οποία ορίζει το
είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας
που ακολουθείται για την παροχή
τους ή/και το πλαίσιο συνδυασμού

620

624

Άρθρο 192 παρ. 1 ΥΑ
και άρθρο 114 παρ.
2 εδ. ζ

Άρθρο 192 παρ. 2

ΥΑ

Άρθρο 192 παρ. 3

ΥΑ

Άρθρο 194 παρ. 1
και παρ.2

ΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
κατόπιν εισήγησης
της Ε.Ε.Τ.Τ.
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
κατόπιν εισήγησης
της Ε.Ε.Τ.Τ.,

γενικής άδειας και μεμονωμένων
δικαιωμάτων
χρήσης
υπό
περιορισμό.
Εξειδίκευση του περιεχόμενου της
Καθολικής Υπηρεσίας

Λήψη μέτρων προκειμένου να
διασφαλιστεί
η
οικονομική
προσιτότητα των υπηρεσιών της
παραγράφου 1 του άρθρου 192 που
δεν παρέχονται σε σταθερή θέση,
εφόσον κριθεί ότι αυτό είναι
απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η
πλήρης κοινωνική και οικονομική
συμμετοχή των καταναλωτών στην
κοινωνία.
Υπουργείο
Ορισμός της υπηρεσίας επαρκούς
Ψηφιακής
ευρυζωνικής
πρόσβασης
στο
Διακυβέρνησης
διαδίκτυο για τους σκοπούς της
κατόπιν εισήγησης παραγράφου 1 του άρθρου 192, με
της Ε.Ε.Τ.Τ.
σκοπό να διασφαλίζεται το εύρος
ζώνης που είναι αναγκαίο για την
κοινωνική και οικονομική συμμετοχή
στην κοινωνία.
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
κατόπιν
εισηγήσεως από
την Ε.Ε.Τ.Τ.

Επιβολή κατάλληλων
υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας
ώστε να ικανοποιείται κάθε εύλογο
αίτημα
τελικών
χρηστών
για
πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες στα
μέρη της ελληνικής επικράτειάς, στα
οποία διαπιστώθηκε
ότι η
διαθεσιμότητα, σε σταθερή θέση,
υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής
πρόσβασης στο διαδίκτυο
και
υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών
δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί υπό
τις συνήθεις εμπορικές συνθήκες ή
μέσω άλλων δυνητικών εργαλείων
δημόσιας πολιτικής.
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Άρθρο 195

ΥΑ

Άρθρο 195

ΥΑ

Άρθρο 196 παρ. 2

ΥΑ

Άρθρο 200

ΥΑ

Άρθρο 201 παρ. 1 ΥΑ
και άρθρο 114 παρ.
2 εδ. ι

Άρθρο 211 παρ. 4

ΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
κατόπιν εισήγησης
της Ε.Ε.Τ.Τ.
Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
κατόπιν
εισηγήσεως από
την Ε.Ε.Τ.Τ.

Επανεξέταση των υποχρεώσεων που
επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν
άρθρο

Συνέχιση εξασφάλισης της
διαθεσιμότητας ή της οικονομικής
προσιτότητας υπηρεσιών πέραν της
υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής
πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 192
παρ. 3, και των υπηρεσιών φωνητικών
επικοινωνιών σε σταθερή θέση, οι
οποίες ίσχυαν την 20ή Δεκεμβρίου
2018, αν η ανάγκη για αυτές τις
υπηρεσίες
αποδεικνύεται
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών
περιστάσεων.
Υπουργείο
Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της
Ψηφιακής
παρ. 2 του άρθρου 196 σε τελικούς
Διακυβέρνησης
χρήστες που είναι πολύ μικρές
κατόπιν
επιχειρήσεις και μικρές και μεσαίες
εισηγήσεως από επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικοί
την Ε.Ε.Τ.Τ.
οργανισμοί.
Υπουργείο
Καθορισμός πρόσθετων υπηρεσιών
Ψηφιακής
που πρέπει να είναι διαθέσιμες στο
Διακυβέρνησης
κοινό
εντός
της
ελληνικής
κατόπιν
επικράτειας, πέραν των υπηρεσιών
εισηγήσεως από που
περιλαμβάνονται
στις
την Ε.Ε.Τ.Τ.
υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας
που αναφέρονται στα άρθρα 192 έως
195
Υπουργείο
Έκδοση
Εθνικού
Σχεδίου
Ψηφιακής
Αριθμοδότησης
Διακυβέρνησης
κατόπιν εισήγησης
της Ε.Ε.Τ.Τ.
Υπουργείο
Επιβολή
υποχρέωσης
στους
Ψηφιακής
παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο
Διακυβέρνησης
διαδίκτυο ή διαθέσιμων στο κοινό
υπηρεσιών
διαπροσωπικών
επικοινωνιών βάσει αριθμών, ή και
των δύο, να διανέμουν ατελώς
πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος
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Άρθρο 217 παρ. 6

ΥΑ

Άρθρο 221 παρ. 2

ΥΑ

Άρθρο 221 παρ. 3

ΥΑ

Άρθρο 113 παρ. 2.γ

Απόφαση

Άρθρο 113 παρ.2. δ

Απόφαση

σε υφιστάμενους και νέους τελικούς
χρήστες κατά περίπτωση, με τα μέσα
που χρησιμοποιούν συνήθως για τις
επικοινωνίες τους με τους τελικούς
χρήστες.
Υπουργείο
Εξασφάλιση ότι η πρόσβαση των
Προστασίας του τελικών χρηστών με αναπηρίες σε
Πολίτη
κατόπιν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ακόμα
διαβούλευσης με κι όταν πρόκειται για επισκέπτες από
την Ε.Ε.Τ.Τ.
άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, είναι διαθέσιμη μέσω
επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και
ισότιμη με την πρόσβαση των άλλων
τελικών χρηστών, σύμφωνα με το
ενωσιακό δίκαιο για την εναρμόνιση
των απαιτήσεων προσβασιμότητας
των προϊόντων και των υπηρεσιών.
Υπουργείο
Θέσπιση μέτρων προς διασφάλιση
Ψηφιακής
της διαλειτουργικότητας άλλων
Διακυβέρνησης
ραδιοφωνικών
δεκτών
ευρείας
κατανάλωσης
Υπουργείο
Καθορισμός όρων και κάθε σχετικής
Ψηφιακής
λεπτομέρειας για τη διασφάλιση,
Διακυβέρνησης
όταν
ενδείκνυται,
της
διαλειτουργικότητας του ψηφιακού
τηλεοπτικού εξοπλισμού και τη
δυνατότητα της δωρεάν και εύκολης
επιστροφής
του
ψηφιακού
τηλεοπτικού εξοπλισμού από τους
τελικούς χρήστες σε περίπτωση
καταγγελίας της σύμβασης σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Ε.Ε.Τ.Τ.
Έκδοση Κώδικα δεοντολογίας για την
παροχή δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς
και
συναφών
ευκολιών
και
υπηρεσιών
Ε.Ε.Τ.Τ.
Καθορισμός των όρων τήρησης του
αρχείου (που περιέχει όλα τα
απαραίτητα
στοιχεία
που
αποτυπώνουν την εικόνα της αγοράς
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην
Ελλάδα), της συμβατότητας του με τη
νομοθεσία
περί
προσωπικών
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Άρθρο 113 παρ. 2. θ Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 113 παρ. 2 Απόφαση
εδ. κε

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 113 παρ. 2 Απόφαση
εδ. κστ

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 113 παρ. 2 Απόφαση
εδ. κθ

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 113 παρ. 2 Απόφαση
εδ. λδ

Ε.Ε.Τ.Τ.

δεδομένων, των μέτρων για την
τήρηση του απορρήτου και των όρωνι
και
των
διαδικασιών
προσβασιμότητας του αρχείου.
Έκδοση Κανονισμού Ακροάσεων, ο
οποίος ρυθμίζει τα θέματα τα σχετικά
με τη διεξαγωγή αυτών σε εφαρμογή
των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ.,
σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα
Ρύθμιση θεμάτων προστασίας του
καταναλωτή στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Διαδικασία χορήγησης της άδειας
κατασκευής,
τους
όρους
συνεγκατάστασης ή από κοινού
χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις
ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής
κεραίας,
τις
διαδικασίες
τροποποίησης ή ανάκλησης των
αδειών.
Έκδοση Κανονισμών, με τους οποίους
καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα
σχετικά με τη διαθεσιμότητα
ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και τη
θέση του σε λειτουργία και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια, καθώς και
ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν σε
τεχνικά χαρακτηριστικά, πιθανούς
περιορισμούς
χρήσης
και
ραδιοεπαφές
και
διεξιεξαγωγή
ελέγχων
για
τη
διαπίστωση
συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού.
Έκδοση Κανονισμών, μετά τη
συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα
όταν αυτό απαιτείται, για τον έλεγχο
και την εποπτεία της εφαρμογής
υποχρεώσεων παροχής χονδρικής
πρόσβασης και συναφών ευκολιών,
ελέγχου τιμών και κοστολόγησης,
δημοσιότητας και μη διακριτικής
μεταχείρισης όσον αφορά τη
χονδρική πρόσβαση και δημοσίευση
προσφορών αναφοράς, όπως αυτές
εκάστοτε ισχύουν, που επιβάλλονται
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Άρθρο 115 παρ. 10 Απόφαση
και άρθρο 113
παρ.2. ιη
Άρθρο 115 παρ. 12 Απόφαση
και άρθρο 113
παρ.2. ιη

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 116 παρ. 2

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 117 παρ. 10

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Ε.Ε.Τ.Τ.

σε φορείς, οι οποίοι αναπτύσσουν και
παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών
με
δημόσια συγχρηματοδότηση και η
υλοποίησή τους έχει εγκριθεί με
απόφαση της Ε.Ε.
Έκδοση Κανονισμού Όρων Χρήσης
του Ραδιοφάσματος
Καθορισμός των
διαδικασιών,
προϋποθέσεων και κάθε σχετικής
λεπτομέρειας για την αδειοδότηση
χρήσης του ραδιοφάσματος, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
Ε.Ε.Τ.Τ. , για την παροχή δικτύων και
υπηρεσιών
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών
και
τη
χρήση
ραδιοεξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης
του ραδιοφάσματος για σκοπούς
ερευνητικούς,
πειραματικούς,
πιλοτικής λειτουργίας και επίδειξης ή
αντίστοιχους σκοπούς, των κανόνων
για την αποδοτική χρήση του
ραδιοφάσματος καθώς και κάθε
σχετικήςλεπτομέρειας του παρόντος
Κώδικα και ιδίως των άρθρων 121,
127, 128, 129, 138 και 153-163.
Καθορισμός
σταθμών
που
συγκροτούν το σύστημα επιτήρησης
ραδιοφάσματος της Ε.Ε.Τ.Τ., της
διασύνδεσης των σταθμών αυτών,
των ακολουθούμενων διαδικασιών,
καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας
λεπτομέρειας σχετικής με τη
λειτουργία του συστήματος.
Ορισμός επιπλέον τεχνικών και
λειτουργικών περιορισμών στη χρήση
ζώνης ραδιοσυχνοτήτων, με σκοπό
την αποφυγή πρόκλησης επιβλαβών
παρεμβολών από ή σε άλλους
νόμιμους χρήστες του φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων

Άρθρο 120 παρ. 4
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Άρθρο 120 παρ. 5 Απόφαση
και άρθρο 113 παρ.
2. ιγ

Άρθρο 113 παρ.2. Απόφαση
ιβ’
και άρθρο 131 παρ.
3

Άρθρο 140 παρ. 8

Απόφαση

Άρθρο 147 παρ. 2

Απόφαση

Άρθρο 150 παρ. 4

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Έκδοση Κανονισμού Γενικών Αδειών,
με τον οποίο ρυθμίζονται όλες οι
λεπτομέρειες σχετικά με τη Γενική
Άδεια, τους όρους αυτής και το
Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών ή/και
Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Στον Κανονισμό αυτόν καθορίζεται
επίσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με
τη λειτουργία επιχειρήσεων υπό
καθεστώς
Γενικής
Άδειας,
συμπεριλαμβανομένων
των
περιπτώσεων όπου η παροχή δικτύων
ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών
προϋποθέτει
την
υποβολή Δήλωσης Καταχώρισης,
καθώς και του περιεχομένου και της
μορφής της Δήλωσης Καταχώρισης.
Ε.Ε.Τ.Τ.
Έκδοση
Κανονισμού
για
τον
καθορισμό διαδικασίας δημόσιας
διαβούλευσης, η οποία προβλέπεται
στην παρ. 1 του άρθρου 131, των
προθεσμιών
που
πρέπει
να
τηρούνται, του τρόπου δημοσιότητας,
της συλλογής και ανάλυσης των
απαντήσεων, της τήρησης σχετικού
αρχείου διαβουλεύσεων, καθώς και
κάθε άλλη σχετικής λεπτομέρειας
Ε.Ε.Τ.Τ.
Λήψη αναλογικών και προσωρινών
μέτρων
προκειμένου
να
διασφαλισθεί ο ανταγωνισμός και να
προστατευθούν τα συμφέροντα των
χρηστών. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. για
μονιμοποίηση των μέτρων ή
παράταση της ισχύος τους υπόκειται
στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 140
Ε.Ε.Τ.Τ.
(ή Ανάθεση στον Ελληνικό Οργανισμό
Υπουργός
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ή σε άλλους
Ψηφιακής
Οργανισμούς Τυποποίησης κάθε
Διακυβέρνησης)
έργου που είναι αναγκαίο για
εφαρμογή τυποποίησης
Ε.Ε.Τ.Τ.
Ρύθμιση του τρόπου υπολογισμού,
του τρόπου και της προθεσμίας
καταβολής των τελών σχετικά με την
κατοχή και χρήση δικαιωμάτων
χρήσης
ραδιοφάσματος,
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Άρθρο 151 παρ. 9

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 152 παρ. 1

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 154 παρ. 2

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 155 παρ. 1

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 158 παρ. 1

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 159 παρ. 4

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 159 παρ. 5

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 169 παρ. 1 Απόφαση
και άρθρο 113 παρ.
2 περ. κγ’

Ε.Ε.Τ.Τ.

δικαιωμάτων χρήσης αριθμών και
δικαιωμάτων χρήσης ονομάτων
χώρου, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια.
Έκδοση Κανονισμού Καθορισμού
τελών
διέλευσης
και
χρήσης
δικαιωμάτων διέλευσης
Έκδοση
Κανονισμού
Συνεγκατάστασης
Διευκόλυνση της κοινής χρήσης του
ραδιοφάσματος
Θέσπιση όρων που συνοδεύουν τα
μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης
ραδιοφάσματος
Ανανέωση δικαιωμάτων χρήσης
εναρμονισμένου ραδιοφάσματος
Καθορισμός κάθε ζητήματος σχετικού
με την μεταβίβαση ή χρονομίσθωση
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος
όπως ορίζουν οι διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
Καθορισμός ειδικών προϋποθέσεων
υπό τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση
για
τη
μεταβίβαση
ή
τη
χρονομίσθωση
μεμονωμένων
δικαιωμάτων
χρήσης
ραδιοφάσματος,
αλλά
μόνο
κοινοποίηση
και δημοσιοποίηση
τόσο της πρόθεσης μιας επιχείρησης
να μεταβιβάσει ή να χρονομισθώσει
δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος
όσο και της ίδιας της μεταβίβασης.
Καθορισμός
εξουσιών
και
καθηκόντων της Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλων
αρμόδιων αρχών όσον αφορά την
πρόσβαση και τη διασύνδεση

3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
Ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης καταλαμβάνει όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα
και τα συναλλασσόμενα με αυτούς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.
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Ο Κώδικας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
Αφορά άμεσα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή δικτύων ή/και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κι έμμεσα τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτά
τα δίκτυα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και τους καταναλωτές αυτών.
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και κύρους της ελληνικής δημόσιας διοίκησης μέσα από την
απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, την εξάλειψη διοικητικών βαρών και την
προώθηση της ψηφιακής διεπαφής του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μέσω
των οριζόντιων διατάξεων του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου μέσω του Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
με τη θέσπιση σαφών και ενιαίων κανόνων με τους ακόλουθους στόχους: (α) προώθηση των
επενδύσεων στα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, (β) τόνωση του ανταγωνισμού και
ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και (γ) προστασία των τελικών χρηστών καταναλωτών, ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μπορούν να απολαμβάνουν υψηλής
ποιότητας συνδεσιμότητα και αυξημένη επιλογή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, σε
ανταγωνιστικές τιμές.
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
Δεν υπάρχει.
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της
παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων.
Δεν υπάρχει.
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων .
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου που επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός
ενιαίου νομοθετήματος με τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα ενισχύσει σε μεγάλο
βαθμό την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων διότι ο χρόνος που απαιτείται
σήμερα για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο θα περιοριστεί λόγω της χρήσης
ηλεκτρονικών μέσων.
Ο Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εκσυγχρονίζει το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο
θεσπίζοντας σαφείς και ενιαίους κανόνες με τους ακόλουθους στόχους: (α) προώθηση των
επενδύσεων στα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, (β) τόνωση του ανταγωνισμού και
ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και (γ) προστασία των τελικών χρηστών καταναλωτών, ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μπορούν να απολαμβάνουν υψηλής
ποιότητας συνδεσιμότητα και αυξημένη επιλογή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, σε
ανταγωνιστικές τιμές.
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3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
Δεν υφίσταται.
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Τα τεχνολογικά µέσα και οι θεσµικές ευχέρειες που τίθενται στη διάθεση των ατόµων και
των επιχειρήσεων αλλά και των φορέων του δηµόσιου τοµέα µειώνουν τις απαιτήσεις
αυτοπρόσωπης παρουσίας για τη διεκπεραίωση µιας υπόθεσης και ελαχιστοποιούν τον
απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών. Μειώνονται,
ταυτόχρονα, οι πιθανότητες εµφάνισης φαινοµένων παράνοµης συναλλαγής και διαφθοράς,
καθώς όχι µόνο αποπροσωποποιείται η παροχή της δηµόσιας υπηρεσίας αλλά και
καταγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες και η διεκπεραίωση, ώστε να είναι εφικτός ο
έλεγχος της ποιότητας και της νοµιµότητάς τους με ταυτόχρονη ενίσχυση της διαφάνειας.
Με τις ρυθµίσεις του παρόντος σχεδίου νόµου επιτυγχάνεται περαιτέρω η µείωση των
διοικητικών βαρών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου
εκσυγχρονίζει, επίσης, την ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή µεταξύ των φορέων του
δηµόσιου τοµέα. Η προαγωγή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της ηλεκτρονικής
ανταλλαγής εγγράφων αποσκοπεί στη µείωση του λειτουργικού κόστους των φορέων του
δηµόσιου τοµέα (διακίνηση έγχαρτων εγγράφων, κόστος αναπαραγωγής εγγράφων κ.λπ.). Η
άµεση ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ των χειριστών µιας διοικητικής διαδικασίας µειώνει
επίσης τον απαιτούµενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απελευθερώνοντας
κατ’ αυτό τον τρόπο πόρους για τη δηµόσια διοίκηση.
Η ίδια η εξυπηρέτηση των αναγκών των προσώπων και των επιχειρήσεων µε ταχύτητα,
αποτελεσµατικότητα, ποιότητα και χωρίς περιττά κόστη συνιστά δικαίωµα των προσώπων
σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Όπως προκύπτει από το εύρος του πεδίου εφαρµογής του
παρόντος στο σύνολο, ουσιαστικά, της δράσης των φορέων του δηµόσιου τοµέα, σκοπός του
νοµοθέτη είναι η εισαγωγή θεσµικού πλαισίου, µε την ισχύ και εφαρµογή του οποίου αφ’
ενός µεν διασφαλίζεται η απαιτούµενη ασφάλεια δικαίου, αφ’ ετέρου δε διευκολύνεται και
θεσµικά η προώθηση της ψηφιακής διακυβέρνησης µε την θέσπιση ρυθµίσεων που
ανταποκρίνονται τόσο στην απαίτηση για τεχνολογική ανάπτυξη και ψηφιακό
μετασχηματισμό.

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση.
Η γενικότερη κατεύθυνση της παρούσας ρύθμισης προσανατολίζεται και στοχεύει στη μη
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, ωστόσο μπορεί να προκύψουν δαπάνες
προκειμένου να μπορέσουν οι φορείς να προσαρμοσθούν με τις επιταγές του
νομοθετήματος. Οι δαπάνες αυτές όμως δεν μπορούν να υπολογιστούν καθώς εξαρτώνται
από πραγματικά γεγονότα και από τις ανάγκες κάθε φορέα.
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3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική
οικονομία
Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, η ελαχιστοποίηση των διοικητικών βαρών,
καθώς και η αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή του νέου, σύγχρονου και ευέλικτου
θεσμικού πλαισίου για τη χρήση ΤΠΕ από τους φορείς του δημοσίου συνεπάγεται την τόνωση
της αγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, γεγονός που επιδρά θετικά στην
εθνική οικονομία.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία
γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που προκύπτουν αφορούν τον γενικό πληθυσμό, μέσω της
εξάλειψης διοικητικών βαρών και τις απλούστευσης των διαδικασιών του δημοσίου αλλά και
τις διεπαφής των πολιτών με τους φορείς του, συνιστούν παράγοντες βελτίωσης του βιοτικού
επιπέδου.
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική ομάδα
που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από την
Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν αναφέρονται.
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για
τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
Οι βασικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου
νόμου, στοχεύουν στη διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων κατά τις συναλλαγές
τους με το κράτος και στη διαμόρφωση μιας νέας εποχής στη σχέση κράτουςπολιτών/επιχειρήσεων, στην οποία κεντρικό ρόλο κατέχει η ψηφιακή διεπαφή.
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση των
υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
Η χρήση των τεχνολογικών μέσων που προωθούνται από το παρόν νομοσχέδιο για τη
διεκπεραίωση των συναλλαγών των πολιτών (ατόμων και επιχειρήσεων) με το κράτος
στοχεύουν στη τις απαιτήσεις αυτοπρόσωπης παρουσίας για τη διεκπεραίωση µιας
υπόθεσης και να ελαχιστοποιηθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των
διοικητικών διαδικασιώνν, οπότε επιτυγχάνεται περαιτέρω η µείωση των διοικητικών βαρών
για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου εκσυγχρονίζει, επίσης,
την ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα. Η
προαγωγή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων
αποσκοπεί στη µείωση του λειτουργικού κόστους των φορέων του δηµόσιου τοµέα
(διακίνηση έγχαρτων εγγράφων, κόστος αναπαραγωγής εγγράφων κ.λπ.). Η άµεση
ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ των χειριστών µιας διοικητικής διαδικασίας µειώνει επίσης
τον απαιτούµενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απελευθερώνοντας κατ’ αυτό
τον τρόπο πόρους για τη δηµόσια διοίκηση.
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Η ίδια η εξυπηρέτηση των αναγκών των προσώπων και των επιχειρήσεων µε ταχύτητα,
αποτελεσµατικότητα, ποιότητα και χωρίς περιττά κόστη συνιστά δικαίωµα των προσώπων
σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Όπως προκύπτει από το εύρος του πεδίου εφαρµογής του
παρόντος στο σύνολο, ουσιαστικά, της δράσης των φορέων του δηµόσιου τοµέα, σκοπός του
νοµοθέτη είναι η εισαγωγή θεσµικού πλαισίου, µε την ισχύ και εφαρµογή του οποίου αφ’
ενός µεν διασφαλίζεται η απαιτούµενη ασφάλεια δικαίου, αφ’ ετέρου δε διευκολύνεται και
θεσµικά η προώθηση της ψηφιακής διακυβέρνησης µε την θέσπιση ρυθµίσεων που
ανταποκρίνονται τόσο στην απαίτηση για τεχνολογική ανάπτυξη και ψηφιακό
μετασχηματισμό.
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις διοικητικές
διαδικασίες
Το σύνολο των ρυθμίσεων του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες μέσω της χρήσης ΤΠΕ τόσο από τους φορείς του Δημοσίου όσο και
από τους συναλλασσόμενους με αυτές πολίτες/επιχειρήσεις.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, η ελαχιστοποίηση των διοικητικών βαρών
θεσπίζονται στο πλαίσιο της επιδιωκώμενης βιώσιμης ανάπτυξης.
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
Δεν υπάρχει.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της
Δημόσιας Διοίκησης
Ωφέλιμες συνέπειες λόγω της επιτάχυνσης της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών
μέσω της χρήσης ΤΠΕ στο σύνολο του Δημοσίου.
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο
απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
Δεν υπάρχουν
7. Νομιμότητα
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7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται
η προτεινόμενη ρύθμιση
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου διατρέχει όλο το Σύνταγμα, και ειδικότερα τα άρθρα 4, 5Α,
9Α, 10,25,103 και 104.
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
Δεν υπάρχει.
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου
και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν
νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Δεν υπάρχει.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Δεν υπάρχει.
8. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση
της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας
Δεν προβλέπεται

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης
Με όλες τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα με
την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και την
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και τη Γενική
Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη
της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
Η διάρθρωση των σχετικών διατάξεων κατά Μέρη, Κεφάλαια, Ενότητες, άρθρα και
παραγράφους έγινε σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών για την καλή νομοθέτηση.
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9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη
ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την
προτεινόμενη
α. Από τη δημοσίευση του παρόντος τροποποιούνται ή αντικαθίστανται οι ακόλουθες
διατάξεις:
Α. Τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
1. Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4563/2018 (Α’ 169)
2. Αντικαθίσταται το άρθρο 3 του ν. 4563/2018 (Α’ 169)
3. Αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν. 4563/2018 (Α’ 169)
4. Αντικαθίσταται το άρθρο 5 του ν. 4563/2018 (Α’ 169)
5. Αντικαθίσταται το άρθρο 6 του ν. 4563/2018 (Α’ 169)
6. Αντικαθίσταται το άρθρο 7 του ν. 4563/2018 (Α’ 169)
7. Αντικαθίσταται το άρθρο 8 του ν. 4563/2018 (Α’ 169)
8. Αντικαθίσταται το άρθρο 9 του ν. 4563/2018 (Α’ 169)
9. Αντικαθίσταται παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3783/2009 (Α’ 136)
10. Αντικαθίσταται παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3783/2009 (Α’ 136)
11. Αντικαθίσταται η περ. ιθ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4070/2012
12. Συμπληρώνεται η παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012
13. Αντικαθίστανται οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4070/2012
14. Τροποποιείται το άρθρο 1 «Σκοπός» του καταστατικού της ΜΟΔ Α.Ε, όπως
κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το άρθρο 33 του νόμου 3614/2007 (Α’ 267).

Β. Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
1. η περ. (ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α΄ 268)
2. το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α’ 290)
3. τα άρθρα 1 έως 13 και το άρθρο 20 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57)
4. οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263)
5. τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10Α και 10Β του ν. 3861/2010 (Α’ 112)
6. τα άρθρα 1 έως 37 του ν. 3979/2011 (Α’ 138)
8. τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237)
9. η περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 160 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)
10. τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 4591/2019 (Α’ 19)
11. τα άρθρα 48 έως 53 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)
12. το άρθρα 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)
13. τα άρθρα εικοστό τέταρτο, εικοστό πέμπτο, εικοστό έκτο, τριακοστό και τριακοστό πρώτο
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), που κυρώθηκε με το άρθ. 1
του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
14. το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90),
που κυρώθηκε με το άρθ. 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104)
15. το π.δ. 150/2001 (Α’ 125)
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16. τα άρθρα 2, 4 και 5 έως 20 του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34)
17. οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 837/1Β/30.11.2017 απόφασης της ΕΕΤΤ
«Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης» (Β’ 4396)
18. τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 4070/2012
19. οι περ. α’ έως ιη’, κα΄, κδ΄ και κζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4070/2012
20. Με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 227 καταργούνται οι περ. α’ έως ιθ’, κα’ έως και
κγ’, κστ’ έως και κη’, λα’, λγ’ έως και λε’, μ’, μβ’ έως και μστ’ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012
21. τα άρθρα 16 έως 39 του ν. 4070/2012
22. οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 40 του ν. 4070/2012
24. οι παρ. 1 έως 5 , 9 και 10 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012
25. τα άρθρα 76 έως 78 του ν. 4070/2012
26. οι περ. α’ και ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4070/2012
27. η υπ’ αρ. 3095/06-03-2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Β’ 915)
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην έννομη
τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
Δεν υπάρχουν.
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως
υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή
Δεν προκύπτει.
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Γεώργιος Κανδιάνος, Μαρία Ψύλλου, Αντωνία Πεδιαδιτάκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 9098611-9098614-9098911
Ε-ΜΑIL: g.kandianos@mindigital.gr m.psyllou@mindigital.gr t.pediaditaki@mindigital.gr
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΚΑΙ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1024) ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/1972) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η δημόσια διαβούλευση για τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης διήρκεσε από 10.07.2020
έως 17.07.2020, ενώ για τον Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από 26.06.2020 έως
17.07.2020. Στη διαβούλευση για τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης συμμετείχαν
συνολικά 43 πολίτες και επιχειρήσεις, εκ των οποίων 5 όσον αφορά στις γενικές αρχές και 38
όσον αφορά στα άρθρα. Στη διαβούλευση για τον Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
συμμετείχαν συνολικά 11 πολίτες και επιχειρήσεις.
Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου έχει στόχο τη σύνταξη ενός μοναδικού, ενιαίου νομοθετικού
κειμένου με αντικείμενο τη ρύθμιση θεμάτων ψηφιακής διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα,
καθώς και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού ρυθμιστικού πλαισίου μέσω της θέσπισης
σαφών και ενιαίων κανόνων με τους ακόλουθους στόχους: (α) προώθηση των επενδύσεων
στα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, (β) τόνωση του ανταγωνισμού και ανάπτυξη της
αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και (γ) προστασία των τελικών χρηστών - καταναλωτών,
ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μπορούν να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας
συνδεσιμότητα και αυξημένη επιλογή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, σε ανταγωνιστικές
τιμές.
Τα σχόλια που υπεβλήθησαν τόσο στη διαβούλευση του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης
όσο και στη διαβούλευση του Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μελετήθηκαν ενδελεχώς
από τους συνεργάτες του Υπουργού Επικρατείας αρμόδιου για την ψηφιακή διακυβέρνηση
και του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ελήφθησαν σοβαρά υπ’
όψη κατά την επεξεργασία του κειμένου του νομοσχεδίου, προκειμένου να λάβει την τελική
του μορφή.
Στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το προτεινόμενο σχέδιο νόμου μεταξύ των
φορέων που συμμετείχαν ήταν: η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.),
ο Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, η Google Ελλάς Υπηρεσίες Διαδικτύου
Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ο Όμιλος ΟΤΕ, η COSMOTE TV, η Ανεξάρτητη Αρχή «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ», η DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου
των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), η Vodafone Ελλάδας, η FORTHNET AE και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.
Συνολικά, πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς κατέθεσαν τις απόψεις τους και από τη μελέτη
του συνόλου των καταγεγραμμένων σχολίων συνάγεται το συμπέρασμα ότι αντιμετωπίζουν
θετικά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τόσο του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και του
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Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ενώ σε άρθρα που συγκέντρωσαν πλήθος σχολίων
εκφράστηκαν και αντίθετες απόψεις ή αντικρουόμενες μεταξύ τους απόψεις και
παρουσιάστηκαν όλες οι πλευρές του υπό ρύθμιση ζητήματος.
Α1. Ταυτότητα Διαβούλευσης Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Πληροφοριακά Στοιχεία

1.
2.
3.

Τίτλος Διαβούλευσης

Διατάξεις που αφορούν
Διακυβέρνησης»

Επισπεύδων Φορέας

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Χρόνος έναρξης

10 Ιουλίου 2020

Χρόνος λήξης

17 Ιουλίου 2020

Κατηγορία
Νομοθετική
Προνομοθετική
Άλλη

στον

«Κώδικα

Ψηφιακής

Νομοθετική

Είδος Διαβούλευσης
Δικτυακός τόπος Ανάρτησης

WWW.OPENGOV.GR

Πλήθος άρθρων

107

Πλήθος Σχολίων

136

Αριθμός Σχολιαστών

43

Συντονιστές διαβούλευσης:

Γεώργιος Κανδιάνος, Μαρία Ψύλλου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

g.kandianos@mindigital.gr m.psyllou@mindigital.gr

Υπ. Έγκρισης Σχολίων
Ομάδα Επεξεργασίας Έκθεσης

Γεώργιος Κανδιάνος, Μαρία Ψύλλου
Γεώργιος Κανδιάνος, Μαρία Ψύλλου

Α2. Ταυτότητα Διαβούλευσης Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Πληροφοριακά Στοιχεία

4.
5.
6.

Τίτλος Διαβούλευσης

Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: Ενσωμάτωση στο
ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2018

Επισπεύδων Φορέας

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Χρόνος έναρξης

26 Ιουνίου 2020

Χρόνος λήξης

17 Ιουλίου 2020

Κατηγορία
Νομοθετική
Προνομοθετική
Άλλη

Νομοθετική

Είδος Διαβούλευσης
Δικτυακός τόπος Ανάρτησης

WWW.OPENGOV.GR

Πλήθος άρθρων

122

Πλήθος Σχολίων

38

Αριθμός Σχολιαστών

11

Συντονιστές διαβούλευσης:

Μαρία Ψύλλου, Αντωνία Πεδιαδιτάκη, Ειρήνη Καρβέλα
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Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Υπ. Έγκρισης Σχολίων
Ομάδα Επεξεργασίας Έκθεσης

m.psyllou@mindigital.gr
e.karvela@mindigital.gr

t.pediaditaki@mindigital.gr

Μαρία Ψύλλου, Αντωνία Πεδιαδιτάκη, Ειρήνη Καρβέλα
Μαρία Ψύλλου, Αντωνία Πεδιαδιτάκη, Ειρήνη Καρβέλα
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B. Σχόλια διαβούλευσης κατ’ άρθρο

Άρθρο

Κωδικός
Σχολίου

Ημερομηνία
Υποβολής
Αγροβιομηχανια και Ψηφιακή
Διακυβέρνηση
Βελτίωση της ιχνηλασιμότητας τροφίμων
μέσω τεχνολογικών καινοτομιών.
Η ιχνηλασιμότητα προσφέρει μια ισχυρή
ευκαιρία για τη βελτίωση των
πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα,
την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα
και τη βιωσιμότητα των προμηθειών
τροφίμων.

Άρθρο 1 Σκοπός
και πεδίο
εφαρμογής του
Κώδικα

1514

2020-07-12
17:12:25

Ωστόσο, η εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών
ενέχει επίσης κινδύνους εάν δεν τεθούν σε
εφαρμογή κοινά πρωτόκολλα και
πολιτικές. Για παράδειγμα, οι παραγωγοί
μικρής κλίμακας μπορεί ενδεχομένως να
αποκλειστούν από περισσότερες
εμπορικές αλυσίδες, που εφαρμόζουν
τεχνολογία ιχνηλασιμότητας, εάν αυτοί οι
παραγωγοί μικρής κλίμακας δεν λάβουν
βοήθεια για να ασχοληθούν με τέτοιες
νέες τεχνολογίες.
Ο μετασχηματισμός του συστήματος
τροφίμων απαιτεί μια πολύπλευρη
προσέγγιση και η αποτελεσματική
συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων
είναι μια απαίτηση σε ολόκληρο το
«Transformative Twelve». Επομένως, ενώ
η ιδέα επικεντρώνεται στην
ιχνηλασιμότητα, στοχεύει επίσης στην
παροχή πλαισίου για πολυμερείς
συνεργασίες, για την υποστήριξη της
κλιμάκωσης άλλων αναδυόμενων
τεχνολογιών και την αντιμετώπιση
πρόσθετων προκλήσεων.
Ιούνιος 2020
Γιάννης Ροζακης
johnrozakis@gmail.com
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Άρθρο 1 Σκοπός
και πεδίο
εφαρμογής του
Κώδικα

1559

2020-07-16
07:15:42

Επιτελους ! Θερμα συγχαρητηρια για ολο
το νομοσχεδιο ! Ολα τα αρθρα του
νομοσχεδίου ειναι εξαιρετικα και δειχνουν
τη θεληση και αποφασιστικοτητα των
ανθρωπων να υλοποιησουν το εργο.
Εχω βεβαια καποιες λίγες επιμερους
επισημανσεις και θα αναφερθω στην
σχετικη ενοτητα του καθε αρθρου για
αυτες αλλα συνολικα το νομοσχεδιο ειναι
εξαιρετικο και ιστορικης σημασιας.Φερνει
την Ελλάδα σε μια πραγματικά νεα
εποχη.Δεν ειναι μονο η ποιοτητα ζωης που
θα αλλαξει ριζικα προς το καλυτερο
εξαιτιας του νομοσχεδίου αυτου.Ειναι και
η ωθηση που θα λαβει η ηδη πολύ
ευθραυστη οικονομια της χωρας.
Θελω να πω πολλά μπραβο και πολλά
ευχαριστώ στην κυβερνηση και πανω απο
όλα στον πρωθυπουργο Κυριακο
Μητσοτακη γιατι εννοειται βρισκεται
αυτος πισω απο καθε εντολη για
υλοποιηση του σπουδαίου εργου της
ψηφιακης διακυβερνησης.
Δεν ειναι μονο το νομοσχεδιο αυτο.Ειναι ο
σαφης προσανατολισμος της κυβερνησης
αυτης γενικοτερα προς την ψηφιοποιηση
της κοινωνιας (βλεπε ακομα τηλεεκπαιδευση, τηλεδιασκεψεις κλπ).Κατι
που αποδεδειγμενα θα βελτιωσει την
ποιοτητα ζωης και θα εξοικονομησει
τεραστιους πορους για τη χωρα.
Ενα μεγαλο μπραβο και ευχαριστώ σε
όλους εσας στο υπουργειο που δουλευετε
προς αυτη τη κατευθυνση και με τη δικη
σας δουλεια το οραμα θα γινει
πραγματικότητα.
Στον υπουργο κ. Πιερρακακη και στους
συνεργατες του!
Παρολο που εχω κρινει αυστηρα δημοσια
σε επιμερους ζητημα τον υπουργο
(σχετικα με την συνδεση του κινητου
τηλεφωνου της τραπεζας με αυτο του
δημοσίου για εξουσιοδοτησεις) εντουτοις
εδω πρεπει να του αναγνωρισουμε την
τεραστια δουλεια που εχει κανει σε όλο το
νομοσχεδιο και να του πουμε θερμα
συγχαρητηρια !
Και μονο που διαβαζει κανεις αυτο το
νομοσχεδιο, το οτι δεν αφηνει "τιποτα να
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Άρθρο 1 Σκοπός
και πεδίο
εφαρμογής του
Κώδικα

1651

2020-07-17
13:20:55

Άρθρο 02 - Ορισμοί

1587

2020-07-17
06:58:26

Άρθρο 02 - Ορισμοί

1590

2020-07-17
07:09:10

Άρθρο 02 - Ορισμοί

1591

2020-07-17
07:12:10

Άρθρο 02 - Ορισμοί

1593

2020-07-17
07:15:51

πεσει κατω", το οτι δημιουργει επιτροπες
για καθε ζητημα, το οτι προβλεπει τα
παντα, δειχνει την αποφασιστικοτητα και
την μεγαλη δουλεια που εχει πεσει σε
αυτο το νομοσχεδιο.Και η πολύ δουλεια
δειχνει και την μεγαλη θεληση.
Ο Κυριακος το ειπε και το εκανε (και
αυτο).
Σας ευχαριστούμε !
Το νομοσχεδιο δειχνει εξαρχης καλο ,
όμως με μια δευτερη ματια , φαινεται απο
καποιους να γινεται αποπειρα ακυρωσης
του.
Το να προβλεπεται η καταγραφη αλλων
στοιχειων αλλα οχι της ημερομηνιας
γεννησης του κατοχου του ΠΑ για
παραδειγμα (!) , ειναι πασιφανες οτι
ξαφνικα ακυρωνεται ο ρολος του ΠΑ ως
μεσο αναγνωρισης οπως παρουσιαζεται σε
όλο το νομοσχεδιο (χωρις ημερομηνια
γεννησης δεν υφισταται αναγνωριση και
αντιστοιχηση).Ευχομαι να προκειται απλά
για παραλειψη αν και αν ισχυει κατι
τετοιο, απορω πως περασε απαρατηρητο.
Ορθογραφικό λάθος στο άρθρο 2 υπ'αριθ.
31: "δημιουργοί ηλεκτρονικής σφραγίδας"
Προτείνεται αλλαγή στο άρθρο 2 υπ'αριθ.
2 ως εξής:
Αρχή Πιστοποίησης: η οντότητα που είναι
αρμόδια για την έκδοση, ανάκληση και
διαχείριση των πιστοποιητικών
ηλεκτρονικής υπογραφής ή ηλεκτρονικής
σφραγίδας ή ηλεκτρονικής
χρονοσφραγίδας για ολόκληρο τον κύκλο
ζωής τους.
Προτείνεται αλλαγή του ορισμού ως εξής:
Αρχή Πιστοποίησης: η οντότητα που είναι
αρμόδια για την έκδοση, ανάκληση και
διαχείριση των πιστοποιητικών
ηλεκτρονικής υπογραφής ή ηλεκτρονικής
σφραγίδας ή ηλεκτρονικής
χρονοσφραγίδας για ολόκληρο τον κύκλο
ζωής τους
Αρχή Πιστοποίησης: η οντότητα που είναι
αρμόδια για την έκδοση, ανάκληση και
διαχείριση των πιστοποιητικών
ηλεκτρονικής υπογραφής ή ηλεκτρονικής
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Άρθρο 02 - Ορισμοί

1599

2020-07-17
07:56:17

Άρθρο 02 - Ορισμοί

1600

2020-07-17
08:11:09

Άρθρο 03 - Γενικές
αρχές ψηφιακής
διακυβέρνησης

1492

2020-07-10
18:56:28

Άρθρο 03 - Γενικές
αρχές ψηφιακής
διακυβέρνησης

1535

2020-07-15
05:59:34

σφραγίδας ή ηλεκτρονικής
χρονοσφραγίδας για ολόκληρο τον κύκλο
ζωής τους.
Αλλαγή ορισμού στο υπ'αριθ.2 ως εξής:
Αρχή Πιστοποίησης: η οντότητα που είναι
αρμόδια για την έκδοση, ανάκληση και
διαχείριση των πιστοποιητικών
ηλεκτρονικής υπογραφής ή ηλεκτρονικής
σφραγίδας ή ηλεκτρονικής
χρονοσφραγίδας για ολόκληρο τον κύκλο
ζωής τους.
Το υπ'αρ. 31 χρειάζεται διόρθωση:
δημιουργοί ηλεκτρονικής σφραγίδας
Αρθρο 3 παρ. 7: Εφ'όσον ο χρήστης των
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
διαθέτει ατομική διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, για να είναι
αποτελεσματικές και μη εργοχρονοβόρες
οι υπηρεσίες αυτές, πρέπει να τεκμαίρεται
η de facto αποδοχή ηλεκτρονικής
επικοινωνίας της Διοίκησης με αυτόν (για
να μην βιώσουν άλλοι το τραγελαφικό
λήψης απάντησης από ανεξάρτητη αρχή
μέσω παραδοσιακού "ταχυδρομείου"
περασμένων αιώνων όπως συνέβη
πρόσφατα με τον "Συνήγορο του
Καταναλωτή" παρά το γεγονός ότι ο
Πολίτης είχε στείλει μέσω e-mail ψηφιακά
υπογεγραμμένη καταγγελία)
Να ενταχθεί στο Κώδικα, η παρακάτω
διάταξη ν. 3200/2003 ΦΕΚ281/Α άρθρ 25
παράγρ 4 (διάταξη ΝΑΙ/ΟΧΙ του πρ. ΓΓ
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τότη
Γεωργιάδη), ως βασική υποχρέωση
μεταξύ των Φορέων ανταλλαγής
πληροφοριών, που αποτελεί άλλωστε και
το προοίμιο της διαλειτουργικότητας :
« Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα με τα
οποία αποδεικνύονται πραγματικά
περιστατικά, στοιχεία ή έννομες σχέσεις
και που απαιτούνται για την ικανοποίηση
αιτημάτων των πολιτών, αντικαθίστανται
με καταφατική ή αρνητική δήλωση που
αναζητείται και γίνεται μεταξύ των
αρμόδιων υπηρεσιών. Η διαδικασία της
αναζήτησης και διαβίβασης της δήλωσης
μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια,
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ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα
πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που
αντικαθίστανται με δήλωση» .
Η ύπαρξη και διακίνηση έγχαρτων και
ηλεκτρονικών Πιστοποιητικών δεν
συνάδουν με στόχους ανάπτυξης
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης
αποτελεί έμπρακτο σεβασμό στην
προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και στην ιδιωτικότητα των
φυσικών προσώπων.

Άρθρο 03 - Γενικές
αρχές ψηφιακής
διακυβέρνησης

1572

2020-07-16
10:11:32

Στο άρθρο 3 «Γενικές αρχές ψηφιακής
διακυβέρνησης», η παρ. 4 να
συμπληρωθεί ως ακολούθως:
«4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα
σχεδιάζουν τις υπηρεσίες ψηφιακής
διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να
είναι φιλικές προς τον χρήστη, να
διασφαλίζουν και να ενισχύουν την
ισότητα ως προς την πρόσβαση σε
πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη
τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης
ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως
των ατόμων με αναπηρία. Η εφαρμογή
υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης και
η διαμόρφωση και προμήθεια των
αντίστοιχων πληροφοριακών και
επικοινωνιακών συστημάτων και
υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα
τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής
προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες
και τη δυνατότητα αξιοποίησης των
σχετικών υπηρεσιών από αυτά».
Αιτιολόγηση: Με την προτεινόμενη
προσθήκη ενσωματώνεται στην εν λόγω
παράγραφο και η παράγραφος 8 του
άρθρου 4 του ν.3979/2011, η οποία
δυστυχώς δεν έχει περιληφθεί στο παρόν
Σχέδιο Νόμου.
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Άρθρο 03 - Γενικές
αρχές ψηφιακής
διακυβέρνησης

Άρθρο 03 - Γενικές
αρχές ψηφιακής
διακυβέρνησης

1598

1629

2020-07-17
07:56:06

2020-07-17
09:58:34

Οι αρχές της ψηφιακής διακυβέρνησης θα
πρέπει να εφαρμόζονται, ρητά, και στις
εσωτερικές διαδικασίες της Δημόσιας
Διοίκησης, ιδίως στις διαδικασίες οι οποίες
αφορούν σε θέματα προσωπικού (π.χ.
πρακτικά συλλογικών οργάνων,
δικαιώματα και υποχρεώσεις, κλπ).
Θα πρέπει να είναι σαφές ότι όχι μόνο οι
πολίτες κατά τις συναλλαγές τους με το
Δημόσιο, αλλά και τα στελέχη του
Δημοσίου κατά την άσκηση των
καθηκόντων και των δικαιωμάτων τους
υπό αυτή την ιδιότητά τους, εμπίπτουν
στις διατάξεις του παρόντος, εκτός αν με
ειδικότερες διατάξεις, εξαιρούνται από
αυτές για συγκεκριμένες διαδικασίες.
Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου
3 Γενικές αρχές ψηφιακής διακυβέρνησης
παράγραφος 1, με την προσθήκη της
αρχής της δημόσιας συμμετοχής ως εξής:
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών
ψηφιακής διακυβέρνησης διέπεται από τις
ακόλουθες αρχές: α) την αρχή της
νομιμότητας και ιδίως την τήρηση των
διατάξεων για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, β) την αρχή της
διαφάνειας, γ) την αρχή της δημόσιας
συμμετοχής, δ) την αρχή της ισότητας και
ιδίως της προσβασιμότητας, ε) την αρχή
της χρηστής διοίκησης και ιδίως της
αποδοτικότητας και της αρχής «μόνον
άπαξ» μέσω της διαλειτουργικότητας, της
ακρίβειας και της πληρότητας των
ψηφιακών υπηρεσιών, των διαδικασιών
και των δεδομένων και στ) την αρχή της
ακεραιότητας, ασφάλειας και
εμπιστευτικότητας.
Αιτιολόγηση:
Η εισαγωγή της δημόσιας συμμετοχής στις
αρχές της ψηφιακής διακυβέρνησης θα
βοηθήσει την ελληνική κυβέρνηση μεταξύ
άλλων:
- Στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού
μοντέλου διακυβέρνησης
- Στη καλύτερη κατανόηση των
εξελισσόμενων αναγκών των πολιτών
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- Στην αξιοποίηση πληροφοριών, ιδεών και
προτάσεων που βρίσκονται εκτός του
δημόσιου τομέα
- Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
της εφαρμοσμένης πολιτικής
Για την περαιτέρω αιτιολόγηση της
εισαγωγής της αρχής της δημόσιας
συμμετοχής στις γενικές αρχές της
ψηφιακής διακυβέρνησης παραθέτουμε
την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για την
ψηφιακή διακυβέρνηση
(https://www.oecd.org/governance/digital
-government/toolkit/home/) και
συγκεκριμένα τη 2η από τις 12 αρχές της
ψηφιακής διακυβέρνησης που αναφέρεται
στη δημόσια συμμετοχή
(https://www.oecd.org/governance/digital
-government/toolkit/12principles/).

Προτείνουμε την προσθήκη της εξής
παραγράφου στο άρθρο 3:

Άρθρο 03 - Γενικές
αρχές ψηφιακής
διακυβέρνησης

1631

2020-07-17
10:04:53

To λογισμικό που αναπτύσσεται και
χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους θα
διατίθεται ως ανοιχτό λογισμικό με την
άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/f
iles/custompage/attachment/eupl_v1.2_el.pdf και θα
αναρτάται στο δημόσιο αποθετήριο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το
https://joinup.ec.europa.eu/. Οι δημόσιοι
οργανισμοί χρηματοδοτούνται για την
ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
μέσω φόρων και πρεπει να αξιοποιούνται
με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.
Αιτιολόγηση:
Η χρήση ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών
προτύπων εξασφαλίζει την ψηφιακή
κυριαρχία (https://eit.europa.eu/newsevents/news/new-report-european-digitalinfrastructure-and-data-sovereignty) της
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Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
εξάρτηση του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα από συγκεκριμένους παρόχους
υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα πρέπει να
εξαλειφθεί. Τέτοιες εξαρτήσεις έχουν ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία του
«Κλειδώματος σε προμηθευτή
(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE
%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE
%BC%CE%B1_%CF%83%CE%B5_%CF%80%
CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%
CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE )» το
οποίο οδηγεί συχνά σε εξαρτήσεις από
προμηθευτές υπηρεσιών ΤΠΕ που
υπάγονται στην έννομη τάξη χωρών εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δημόσιοι
οργανισμοί χρηματοδοτούνται για την
ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
μέσω φόρων και πρεπει να αξιοποιούνται
με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

το άρθρο 3 αναφέρει: "3.Με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ρυθμίζονται ..."
Άρθρο 04 Δικαίωμα
πρόσβασης στις
πληροφορίες των
φορέων του
δημόσιου τομέα

Άρθρο 04 Δικαίωμα
πρόσβασης στις
πληροφορίες των
φορέων του
δημόσιου τομέα
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άρα κάθε φορά που αλλάζει ο υπουργός
θα αλλάζουν και οι σχετικές ρυθμίσεις
κατά την προσωπική άποψη του
υπουργού.
Δεν δουλεύουν έτσι τα σύγχρονα
δημοκρατικά πολιτεύματα.
Πρέπει να καθοριστούν και να ψηφιστούν
απο την βουλή αυτές οι διαδικασίες.
η πρόσβαση πρέπει να αφορά και τη
δυνατότητα κάποιου να μπορεί να έχει
σύνδεση με διαδίκτυο και απεριόριστα
δεδομένα
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παρατηρείται ότι ιδίως στα συμβόλαια
κινητής τηλεφωνίας (αλλά και στα
καρτοκινητά) το κόστος για δεδομένα
διαδικτύου είναι ιδιαίτερα υψηλό έως
απαγορευτικό!
ομοίως πρέπει να προβλεφθεί η
υποχρέωση από το κράτος για σημεία wifi
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σε όλη την ελληνική επικράτεια -&gt; δεν
μπορεί να ζητάς από τον πολίτη σου να
κάνει χρήση των ηλεκτρονικών ψηφιακών
τρόπων συναλλαγής και χρήση διαδικτύου
, πρέπει να διευκολύνεται γι' αυτό.
και θα πρέπει σε κάθε δημόσιο ή δημοτικό
κτίριο να είναι αναρτημένοι σε εμφανές
σημείο οι κωδικοί wifi για όλους τους
πολίτες

Άρθρο 04 Δικαίωμα
πρόσβασης στις
πληροφορίες των
φορέων του
δημόσιου τομέα

Άρθρο 04 Δικαίωμα
πρόσβασης στις
πληροφορίες των
φορέων του
δημόσιου τομέα
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Πιθανώς να ήταν σκόπιμο να υπάρχει
αναφορά στις αρχές εκείνες του
Συντάγματος καθώς και των διεθνών
συνθηκών που έχει κυρώσει η χώρα μας.
Με τον τρόπο αυτό δεν θα ήταν δυνατό να
εκδοθούν "κατ'εξουσιοδότηση νόμου"
αποφάσεις (οι οποίες εκτελούνται άμεσα
από την διοίκηση) που παραβιάζουν
θεμελιώδη δικαιώματα πολιτών (λ.χ.
προστασία ευαίσθητων προσωπικών
δεδομένων, ή προστασία της τιμής και της
υπόληψης ή τυχόν περιουσιακά
δικαιώματα, ή την απαγόρευση των
διακρίσεων κ.ο.κ.) και θα μπορούσαν να
επιφέρουν δυσανάλογα μεγάλη ζημιά.
Οι επιπτώσεις του Κώδικα Ψηφιακής
Διακυβέρνησης στην Υγεία θα είναι
καταλυτικές τα επόμενα χρόνια και
αναμένεται να αλλάξουν το περιβάλλον
εντός του οποίου παρέχεται η ιατρική
πληροφόρηση, η ιατρική ενημέρωση από
παρόχους υπηρεσιών υγείας,οι
ασφαλιστικές παροχές υπηρεσιών υγείας.
Ηδη έχουμε μια πρόγευση από υπηρεσίες
που επέβαλε ταχιστα η πανδημία covid-19.
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Η πολιτεία όμως θα επρεπε προηγούμενα
να εξασφαλίσει ότι ολοι οι πολίτες
μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών
που προσφέρονται από την εφαρμογή της
ψηφιακής διακυβέρνησης:
- τήρηση σε όλα τα επίπεδα δημοσιας
διοικησης των διαταξεων του ΓΚΠΔ
Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων
- εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης
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Άρθρο 05 - Βίβλος
Ψηφιακού
Μετασχηματισμού
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2020-07-10
19:03:10

των πολιτών σε ψηφιακές υπηρεσίες
υγείας και άλλες, με την παροχή free wifi
σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες π.χ.
νοσοκομεια, κέντρα υγείας, διαγνωστικά
κέντρα, ιατρεία, κ.α.
- να υπάρχουν σε όλη τη χώρα σημεια free
wifi και να αναφέρεται η λίστα τους στο
site του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
- πρίν από οτιδήποτε άλλο να
εξασφαλισθει η διαλειτουργικότητα των
νοσοκομείων και λοιπών υπηρεσιών
υγείας, καθώς και διαλειτουργικότητα
τους με τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και του
ΕΟΔΥ
- να παρέχεται διαδικτυακά και από τα
ΚΕΠ, τις υπηρεσίες δημοσιας υγείας των
δημων, λεπτομερής, σαφής, και με απλά
λόγια, κατανοητά από όλους, ακόμη και
όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία
του διαδικτύου, πληροφόρηση για τον
τρόπο πρόσβασης στις βασικές ψηφιακές
υπηρεσίες υγείας
- τη παροχή σχετικής ενημέρωσης και
εξάσκησης από τα κατά τόπους ΚΑΠΗ
Για να επιτύχει ο ψηφιακός
μετασχηματισμός πρέπει να προηγηθεί
ριζική αναδόμηση του Δημοσίου
Διοικητικού Δικαίου επί τη βάσει
παραδοχών ΤΠΕ. Αυτό μπορεί να γίνει
αφού προηγηθεί συγκροτημένη μελέτη
διαδικασιών της Διοίκησης με λογική
Ποιότητος (διεργασίες με τον Πολίτη στην
αρχή και το τέλος αυτών) και κατάργηση
κάθε έννοιας "πιστοποιητικού" (εάν
διασυνδεθούν δυναμικές Βάσεις
Δεδομένων παύει να υφίσταται η ανάγκη
"έκδοσης βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
κλπ. εγγράφων" γραφειοκρατείας 19ου
αιώνος).
Σε αντίθετη περίπτωση, θα επαναληφθεί
το λάθος των προηγούμενων
προσπαθειών "ψηφιοποίησης του
Κράτους", ήτοι η ψηφιοποίηση της
γραφειοκρατείας του 19ου αιώνος χωρίς
κανένα όφελος για τον Πολίτη.
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Άρθρο 05 - Βίβλος
Ψηφιακού
Μετασχηματισμού
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Άρθρο 05 - Βίβλος
Ψηφιακού
Μετασχηματισμού
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Άρθρο 05 - Βίβλος
Ψηφιακού
Μετασχηματισμού
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Εμφανίζονται στη διαδικασία εργάσιμες
ημέρες ως ανώτατα όρια για το πρώτο
βήμα του κύκλο ζωής ενός έργο ΤΠΕ.
Σαφώς είναι πολύ σωστή προσέγγιση αλλά
για τα επόμενα βήματα του κύκλου ζωής
του έργου ΤΠΕ και οι λοιποί εμπλεκόμενοι
(Διαχειριστικές/Επιτελικές δομές ΕΣΠΑ,
διαδικασία προμήθειων, ανταπόκριση των
φορέων λειτουργίας και υλοποίησης) δεν
αναφέρονται. Το πρόβλημα δεν
εντοπίζεται στη πόσο γρήγορα
ενσωματώνεται ένα έργο ΤΠΕ στο
ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά στο πως
τελικά υλοποιείται και πόσο γρήγορα
γίνεται αυτό.
Πράγματι αν διασυνδεθούν δυναμικά οι
βάσεις δεδομένων, ώστε κατά την άποψη
μου να δημιουργείται ένα αρχείο όλων
των πληροφοριών και εγγράφων για τον
εκάστοτε πολίτη, τότε ο εκάστοτε
αρμόδιος υπάλληλος έχει μπροστά του
στην οθόνη του όλα όσα τώρα ο πολίτης
τρέχει από την μια υπηρεσία στην άλλη
για να προσκομίσει ως πιστοποιητικά και
διάφορα απαιτούμενα έγγραφα. Πολύ
ορθά το λέτε πως πρέπει να προηγηθεί
μελέτη και σχεδιασμός των ελάχιστων
διαδικασιών και εγγράφων που
απαιτούνται, αλλά με τον χρόνο όλα τα
έγγραφα και οι πληροφορίες που
υπάρχουν πρέπει να ψηφοποιηθούν και
να είναι προσβάσιμα στο σύστημα.
Προτείνεται η αλλαγή στο σημείο 5 της
διατύπωσης "Όλα τα έργα ΤΠΕ,
ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης",
καθώς και των υπολοίπων σχετικών
αναφορών (π.χ. "Για τα έργα ΤΠΕ
ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης")
ώστε να εξαιρούνται ρητά τα έργα ΕΤΑΚ
(Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης)
που εκτελούνται από φορείς της ΔΔ (π.χ.
Υπουργεία, ΓΓ, ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα). Τα
εν λόγω έργα (Βασική/Εφαρμοσμένη
Έρευνα, Ανάπτυξη) από τη φύση τους δεν
δύναται να συμμορφώνονται με τις εν
λόγω διατάξεις, ούτε να εντάσσονται στα
σχετικά εγκριτικά στάδια, καθώς (α)
προωθούν την επιστήμη και την
τεχνολογία σε περιοχές που δεν δύναται
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να καλύπτονται από τη Βίβλο Ψηφιακού
Μετασχηματισμού, (β) συμμορφώνονται
με κατά περίπτωση ειδικές κατευθύνσεις
και σχέδια/πλαίσια διαλειτουργικότητας
που δεν δύναται να καλύπτονται από τη
Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, (γ)
χρηματοδοτούνται από δημόσιους ή/και
ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης σε ένα
καλώς ορισμένο πλαίσιο επιλεξιμότητας
που δεν δύναται να είναι σύμμορφο με τη
Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
Τέλος, προτείνεται η διευθέτηση των εν
λόγω θεμάτων στο πλαίσιο
επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου
για τη Έρευνα και την Ανοικτή Επιστήμη.
Άρθρο 05 - Βίβλος
Ψηφιακού
Μετασχηματισμού
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Άρθρο 07 Συντονιστική
Επιτροπή
Ψηφιακού
Μετασχηματισμού
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Άρθρο 08 Εκτελεστικό Δίκτυο
Ψηφιακού
Μετασχηματισμού
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Άρθρο 09 Υπηρεσίες
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης στα
Υπουργεία
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19:12:42

Γενικό σχόλιο: η Βίβλος είναι διαφορετικό
κείμενο από τον Κώδικα;
Εάν στην θέση των μετακλητών γενικώνειδικών γραμματέων/φαρισαίων δεν
τεθούν Υπηρεσιακοί παράγοντες των
δομών της Εκτελεστικής Διοίκησης, το όλο
έργο θα πέσει θύμα του "συνδρόμου της
Πηνελόπης" ("ράβε-ξήλωνε, δουλειά να μη
σου λείπει") καθώς κάθε νέος βεζύρηςυπουργός ή πασάς-γενικός/ειδικός θα
ξαναξεκινά το έργο από την αρχή (το
έχουμε δει να συμβαίνει πολλάκις τα
τελευταία 20 χρόνια - κλασική παθογένεια
του βυζαντινο-οθωμανικού καθεστώτος
Yunanistan)
Ο υπεύθυνος ψηφιακών δράσεων πρέπει
να είναι ΡΟΛΟΣ με θεσμική υπόσταση,
λογική λειτουργίας οριζόντιου
management και status Διευθυντή ή
Γενικού Δ/ντή. Για τον ρόλο αυτό πρέπει
να γίνεται επιλογή με αξιοκρατικά
κριτήρια από το ΑΣΕΠ.
Αντί της υπηρεσίας Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, καλύτερο να συσταθεί
Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην
λογική οριζόντιου management και με
στελέχωση από διάφορες (κυρίως corebusiness και καίριες υποστηρικτικές)
υφιστάμενες οργανικές μονάδες κάθε
Οργανισμού στο πρότυπο της Μονάδας
ΠΣΕΑ της ΕΕΤΤ (2013). Για να λειτουργήσει
αυτό, πρέπει να τροποποιηθεί ο ΚΚΔΥ
ώστε να "χωρέσει" την λογική του
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οριζόντιου management παράλληλα με
την παλαιολιθική της αυστηρής
διοικητικής "πυραμίδας".

Σχεδόν σε όλα τα Υπουργεία έχουν ήδη
συσταθεί και λειτουργούν Δ/νσεις και
Γ. Δ/νσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
με το Ν. 3979/11 με αρμοδιότητες κατά
βάση αυτές που περιγράφονται στο
εδάφιο 2 του παρόντος άρθρου.
Αποτέλεσμα λοιπόν θα είναι να αλλάξουν
τα Υπουργεία τη λέξη "Ηλεκτρονική" σε
"Ψηφιακή" να προσθέσουν και κάνα δυο
αρμοδιότητες συντονισμού και
σχεδιασμού και ανάπτυξης και όλα καλά.

Άρθρο 09 Υπηρεσίες
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης στα
Υπουργεία
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Για να μη μακρηγορώ, θα πρέπει ο ρόλος
της νέας Υπηρεσίας να είναι διακριτός και
σαφώς διαχωρισμένος από τις
υφιστάμενες δομές ΤΠΕ ήτοι τις
παραδοσιακές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης των οποίων οι
αρμοδιότητες ως επί το πλείστον
αναλώνονται κυρίως σε υποστηρικτικό
ρόλο. Δηλαδή θα πρέπει να εστιάζει στο
στο οριζόντιο συντονισμό δράσεων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανά Υπουργείο
μέσω μεθοδολογιών και πρακτικών
διαχείρισης έργων (Project Management),
στην ωρίμανση, σχεδιασμό και
παρακολούθηση της υλοποίησης των
τομεακών έργων ΤΠΕ και στην ανάπτυξη
πολιτικών και κανόνων στο πνεύμα
εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού
Μετασχηματισμού.
Για να επιτευχθεί το παραπάνω ας γίνει
αρχή από το όνομα ως "Υπηρεσία (Δ/νση,
Γ. Δ/νση) Συντονισμού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης" και όχι "Υπηρεσία
Ψηφιακής Διακυβέρνησης" για τους
παραπάνω λόγους.

Άρθρο 09 Υπηρεσίες
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης στα
Υπουργεία
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Δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο πρόβλεψη
για τη διαδικασία σύστασης υπηρεσίας
ψηφιακής διακυβέρνησης στις
ανεξάρτητες αρχές
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Είναι νομικά αλλά και εμπειρικά
τεκμηριωμένο ότι ο μοναδικός κλάδος του
οποίου οι υπάλληλοι δύνανται να
προΐστανται σε Υπηρεσίες Ψηφιακής
Διακυβέρνησης είναι ο κλάδος
Πληροφορικής, καθότι το δεδομένο
αντικείμενο πέραν από δεξιότητες
επιχειρησιακής διοίκησης και συντονισμού
απαιτεί αποδεδειγμένα ακαδημαϊκές
γνώσεις και δεξιότητες της επιστήμης της
Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Άρθρο 09 Υπηρεσίες
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης στα
Υπουργεία

Άρθρο 09 Υπηρεσίες
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης στα
Υπουργεία

1533

2020-07-14
17:10:05

Ο δε κλάδος της Πληροφορικής, δεν έχει
λάβει την απαιτούμενη προσοχή και την
πρέπουσα αξιοποίηση, δυσανάλογα με τις
προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις και
εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Δημόσιας
Διοίκησης, με αποτέλεσμα οι
περισσότερες θέσεις ευθύνης να
παραμένουν προνόμιο των
«παραδοσιακών» κλάδων.
Επιπλέον είναι επιτακτική η ανάγκη
παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων
πιστοποίησης σε μεθοδολογίες Project
Management, όπως π.χ PMI, PM2,
PRINCE2 κλπ, μέσω του ΕΚΔΔΑ για τα
στελέχη των Υπηρεσιών Ψηφιακής
Διακυβέρνησης ώστε να είναι ευκολότερη
η μετάβαση και η προσαρμογή στις
λογικές της Διοίκησης και Συντονισμού
Έργων και Δράσεων Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
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2020-07-16
08:16:17

Τέλος καλό θα είναι να προβλεφθεί ειδική
μέριμνα για τον κλάδο της Πληροφορικής
ώστε αυτός να καταστεί Διυπουργικός κατ’
αντιστοιχία με τον κλάδο των Υπηρεσιών
Συντονισμού όπως προβλέπεται στο Ν.
4622/19, άρθρα 38 και 104.
Πολυ χρησιμο και σημαντικο αρθρο διοτι
ως τωρα παντα ακουγαμε για την δηθεν
εναρμονιση των υπουργειων με την
ψηφιακη διακυβερνηση.Ομως στην πραξη
ολα ηταν πυροτεχνημα και κανενα
υπουργειο δεν εκανε χρηση τετοιων
υπηρεσιων.
Εδω ομως φαινεται η σαφης και ισχυρη
θεληση της κυβερνησης να εφαρμοσει το
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Άρθρο 09 Υπηρεσίες
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης στα
Υπουργεία
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Άρθρο 11 Προσωπικός
Αριθμός
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Άρθρο 11 Προσωπικός
Αριθμός
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Άρθρο 11 Προσωπικός
Αριθμός

1601

2020-07-17
08:12:53

εργο υποχρεωνοντας καθε υπουργειο να
συστησει Υπηρεσία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.Μετα απο αυτο, και συν
όλα τα αναφερομενα αρθρα του
νομοσχεδίου που υποχρεωνουν την
διοιηκηση, ο πολιτης θα μπορει πλεον να
απαιτει εννομως της υπηρεσιες ψηφιακης
διακυβερνησης (απεναντι σε όσους
θελουν να στεκονται εμποδιο στην εξελιξη
της χωρας).Θερμα συγχαρητηρια στη
κυβερνηση και σε όσους δουλεψαν σε
αυτο το στοχο.
Πολύ σωστά τα σχόλια που αφορούν τη
λειτουργία των υπηρεσιών. Ειδικά για τον
τομέα Υγεία όπου γίνεται διακίνηση
BigData, ήδη σε πολλές περιπτώσεις με
υποστήριξη AI, χρειάζεται να υπάρχει
πρόβλεψη όχι μόνον για το είδος και
μεγεθος των υπο διακίνηση/διαχείριση
δεδομένων αλλά του προσωπικου που θα
έχει τις αντίστοιχες γνώσεις και εμπειρία.
Δεν είχαμε το χρόνο να μελετήσουμε όλα
τα άρθρα αλλά θα χρειασθεί να
προσληφθούν επαγγελματίες ΤΠΕ με
συγκεκριμένες γνώσεις και εμπειρία.
Ο ΠΑ δεν θα είναι το ΑΦΜ?
Θα αλλάξει για όλους ή απλώς θα
μετονομαστεί ?
Συγχαρητήρια για τη τεράστια προσπάθεια
σας που θα διευκολύνει αμφότερους, τις
δημόσιες υπηρεσίες και τους
συναλλασσόμενους πολίτες. Επί τέλους το
όραμα της ψηφιακής διακυβέρνησης
υλοποιείται.
Πότε θα ισχύσει η έννοια του Προσωπικού
Αριθμού;
Σύμφωνα με το πρότυπο ETSI EN 319 4121, ορίζεται το “PNO” semantics για την
ταυτοποίηση βάσει (εθνικού) προσωπικού
αριθμού (εθνικός αριθμός εγγραφής
πολίτη).
Παράλληλα πάλι σύμφωνα με το πρότυπο
ETSI EN 319 412-1, ορίζεται το “TIN”
semantics για την για την ταυτοποίηση
βάσει αριθμού προσωπικού φορολογικού
μητρώου που εκδίδεται από εθνική
φορολογική αρχή.
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Άρθρο 11 Προσωπικός
Αριθμός

1647
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Όταν θα ενεργοποιηθεί ο Προσωπικός
Αριθμός (ο οποίος θα είναι ίδιος με το
ΑΦΜ), τι υποχρεώσεις προκύπτουν για
τους Παρόχους Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης;
Αν έχουν εκδώσει πιστοποιητικά με χρήση
του “TIN” οφείλουν να τα
αντικαταστήσουν με το “PNO”;
Οφείλουν για κάθε νέο πιστοποιητικό να
προσθέτουν το “PNO” ή είναι στην
διακριτική ευχέρεια του Παρόχου να
επιλέξει;
Αν υπάρχουν πιστοποιητικά και με “PNO”
και με “TIN” οι εφαρμογές θα είναι σε
θέση να ξεχωρίζουν και να διαφοροποιούν
το κάθε ένα από τα δύο;
Η ταυτοποίηση του ΑΦΜ του χρήστη για
προσθήκη ενός “TIN” στο πιστοποιητικό,
παραμένει η ίδια και για την προσθήκη
ενός “PNO”;
Κατα τη γνωμη μου υπάρχει ενα τραγικο
λαθος στο αρθρο αυτο :
"Το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού
περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι
απολύτως αναγκαία για την ταυτοποίηση
του φυσικού προσώπου, όπως όνομα,
επώνυμο, μητρώνυμο, πατρώνυμο ,
Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, ΑΜΚΑ
,ΑΦΜ."
Μα το ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ καταργουνται.
Το ονομα και το επωνυμο (χωρις
ημερομηνια γεννησης διοτι δεν
αναγραφεται στο αρθρο) δεν σημαινουν
απολυτως τιποτα (δεν υφισταται
ταυτοποιηση).
Αρα τι μενει ? Μονο ο αριθμος
ταυτοτητας.
Αρα το μονο που καναμε στην ουσια ειναι
να συνδεσουμε τον αριθμο ΠΑ με εναν
αλλο αριθμο , αυτον της Ταυτοτητας.
Ο ΠΑ δηλαδη δεν σημαινει απολυτως
τιποτα χωρις τον αριθμο δελτίου
ταυτότητας.
Συνεπως ο ΠΑ δεν χρησιμευει για την
αναγνωριση του κατοχου σε πολλες
περιπτωσεις αλλα και σιγουρα δεν εχει το
χαρακτηρα για τον οποιο αρχικα
δημιουργηθηκε.
Ομως οπως θα εξηγησω πιο κατω, αν δεν
καταγραφεται η ημερομηνια γεννησης
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στον ΠΑ, δημιουργειται ενα τεραστιο κενο
ασφαλειας και ο ΠΑ μπορει να
χρησιμοποιηθει για απατες.
Οσον αφορα την αναγνωριση του πολιτη,
οπως ειπα δεν θα ειναι δυνατη σε πολλες
περιπτωσεις οπως για ανηλικους που δεν
εχουν "δελτιο ταυτότητας" (συμφωνα με
το παρον αρθρο) θα ειναι αδυνατη η
αναγνωριση του ακομα και αν ο ανηλικος
διαθετει ΠΑ.
Ενας ομογενης Ελληνας το ιδιο (δεν εχουν
ταυτότητα συνηθως).
Ο ΠΑ θα πρεπει να λειτουργει ανεξαρτητα
και αυτονομα απο την ταυτοτητα ,ωστε
ανα πασα στιγμη να μπορει να εκδωθει
δελτιο ταυτότητας βασει του ΠΑ.Να ειναι
δηλαδη ο αρχικος αριθμος καταχωρισης
ολων των δεδομενων για τον πολιτη.
Δηλαδη θα πρεπει να καταχωρουνται σε
αυτον απο την στιγμη της γεννησης του
παιδιου η ημερομηνια γεννησης,(η οποια
κακως παραλειπεται στο παρον αρθρο)
πατρωνυμο και μητρωνυμο, και οταν
λαβει ονομα, φυσικα και το ονομα
του.Δηλαδη ο ΠΑ να συνδεθει πρωτιστως
με το πιστοποιητικο γεννησης και
αργοτερα οταν λαβει δελτιο ταυτοτητας
μπορει το κρατος να καταχωρησει και
αυτο.
Ωστε ο ΠΑ να αποτελει τον βασικο (και
κυριως τον αμεταβλητο ) αριθμο οπου εκει
θα συγκεντρωνονται τα στοιχεια του
κατοχου.
Αλλα επιπροσθετως, και καθε αλλο
στοιχειο που θα καταχωρειται στον
λογαριασμο του ΠΑ ειναι θεμιτο για να
μην πω απαραιτητο.
Διπλωμα οδηγησης ή και διαβατηριο να
καταχωρουνται στον ΠΑ με την εκδοση
τους ωστε αμεσα το δημοσιο να μπορει να
αντιστοιχει τα εγγραφα στον ΠΑ οταν τα
αναζητησει.
Για παραδειγμα με την αναζητηση
διαβατηρίου, μπορει αμεσα το δημοσιο να
γνωριζει οτι προκειται για αυτον τον
κατοχο που εχει αυτο το δελτιο
ταυτότητας (ή και αυτο το διπλωμα
οδηγησης), και φυσικα (και κυριως) αυτον
τον ΠΑ.
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Να γινει δηλαδη ο ΠΑ το βασικο κεντρο
διασυνδεσης και συγκεντρωσης όλων των
δεδομενων του κατοχου και οχι ενας
αριθμος που απλά θα εξυπηρετει τον ΑΔΤ
(διοτι για αυτο θα επροκειται αποτι
διαβαζω εδω).
Ομως στο παρον αρθρο υπάρχει και ενα
τεραστιο κενο ασφαλειας οπως ειπα
πριν.Δειτε :
Πηγαινει ο ενδιαφερομενος (ομογενης ή
ανηλικος) να εκδωσει στην αστυνομια
δελτιο ταυτότητας.
Ο αστυνομικος πρεπει να αντιστοιχησει το
δελτιο σε εναν ΠΑ.Προφανως θα ρωτησει
τον ενδιαφερομενο ποιος ειναι ο ΠΑ του.
Και ακριβως επειδη στον ΠΑ (συμφωνα με
το αρθρο) δεν καταγραφεται ημερομηνια
γεννησης, ο ενδιαφερομενος (επιτηδιος)
μπορει να δωσει αλλον ΠΑ με ιδιο ονομα,
αφου δεν μπορει να διασταυρωθει αν η
ημερομηνια γεννησης του ΠΑ ειναι ιδια με
αυτην του πιστοποιητικου γεννησης ή της
ταυτότητας!
Ετσι ο επιτηδιος ενδιαφερόμενος μολις
εβγαλε ταυτότητα σε αλλον ΠΑ και οχι τον
δικο του, και ειναι ετοιμος να κανει απατες
σε αλλου το ονομα.
Αυτο απλά ειναι ενα παραδειγμα
απατης.Ομως ο κυριος στοχος του ΠΑ δεν
ειναι μονο για να αποφευγονται οι
απατες.Ειναι το οτι αποτελει τον βασικο
αριθμο του πολιτη και θα πρεπει να
λειτουργει στο ισχυροτερο επιπεδο
δηλαδη πανω απο την ταυτότητα , (επειδη
ειναι αμεταβλητος), και βασει αυτου να
μπορει να εκδιδεται η ταυτότητα (στην
οποια και θα αναγραφεται ο ΠΑ βεβαιως).
Χωρις καταχωριση ημερομηνιας γεννησης
στον ΠΑ , όλα καταστρεφονται.Ο ΠΑ θα
εχει μικρο ρολο, αλλα και θα
χρησιμοποιειται ευκολα απο
επαγγελματιες του ειδους για απατες.
Με ποιό τρόπο θα γίνει η διαπίστευση των
Υπευθύνων Επεξεργασίας?
Ποιές θα είναι οι δικλείδες ασφαλείας που
θα εξασφαλίζουν την εμπιστεύτικότητα
των προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα
του τομέα υγείας?
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Άρθρο 13 - Έκδοση
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Εγγράφων

1602

2020-07-17
08:14:14

Για την ονομασια του ΠΑ επισης θελω να
πω κατι.Αν και η ονομασια αυτη δεν ειναι
και ακαταλληλη, εντουτοις επειδη θα
αναγραφεται στα εντυπα του δημοσιου
(ταυτότητες διπλωματα κλπ) και επειδη τα
εντυπα αυτά επιδεικνυονται και στο
εξωτερικο, θα προτεινα να υπάρχει μια
ονομασια πιο σαφης ειδικα για τους
ξενους (η μεταφραση δηλαδη).
Το identification number το ξεχναμε (γιατι
υπάρχει ηδη και το νουμερο του
πιστοποιητικου που θα μπερδεψει τους
αναγνωστες δηλαδη "τι ειναι τωρα αυτο" ή
πως γινεται να υπάρχει identification οταν
ηδη υπάρχει το νουμερο του
πιστοποιητικου που ειναι και αυτο
μοναδικο).Χρειαζεται δηλαδη οι αριθμοι
να μην συγχεονται οι ρολοι τους.
Και επισης ο αναγνωστης δεν θα ξερει αν
το identification ειναι αμεταβλητο που και
αυτο δημιουργει ενα προβλημα και θα
δημιουργησει αλλες αποριες.
Το ΠΑ λυνει αυτά τα προβληματα και ειναι
σαφες οτι αναφερεται σε αλλο ρολο που
δεν σχετιζεται με τον αριθμο του
πιστοποιητικου, ομως θα μεταφραζεται ως
personal number.Ειναι ομως αυτο
καλυτερο, ή μηπως καλυτερα θα ειναι να
αναφερεται ως citizen number ? (ειναι
νομιζω πιο σαφες ετσι).
Θα ελεγα προτιμω το δευτερο και στην
Ελληνικη να αναφερεται ως αριθμος
Μητρωου Πολιτη.Τωρα αυτο με τις
μεταφρασεις το ξερει καλυτερα το
υπουργειο.Αν δηλαδη ο αριθμος Μητρωου
Πολιτη, μπορει στα αγγλικα να αναφερεται
ως citizen number (δεν ειναι ακριβης η
μεταφραση).Αν ομως μπορει να γινει,
νομιζω πιο κατανοητο θα γινει στο
εξωτερικο απο το personal
number.Ειδαλλως και ΠΑ να μεινει ειναι
ενταξει.
Υπάρχει πρόβλεψη για πολιτική
αρχειοθέτησης των εγγράφων και αν ναι
ποια είναι αυτή;
Θα υπάρχουν συγκεκριμένου τύπου
έγγραφα που θα εκδίδονται και αν ναι
ποια θα είναι αυτά;
Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υπογραφής
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των εγγράφων, θα επιτρέπεται η
μετατροπή τους σε άλλη μορφή και αν ναι
σε ποια;

Άρθρο 13 παρ.3α
Ποια θα είναι αυτή η “κεντρική/πρώτη”
ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα;
Από ποιον Φορέα θα εκδίδεται;
Θα επιτρέπονται εγκεκριμένες
ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες από
Παρόχους;

Άρθρο 13 - Έκδοση
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Εγγράφων

Άρθρο 14 - Κύρος
και αποδεικτική
ισχύς των
ηλεκτρονικών
δημοσίων
εγγράφων

1603

1642

2020-07-17
08:21:06

2020-07-17
12:29:04

Άρθρο 13 παρ.3β
Προφανώς εδώ η ηλεκτρονική υπογραφή
αφορά το φυσικό πρόσωπο.
Θα υπάρχει δυνατότητα οι συγκεκριμένες
ηλεκτρονικές υπογραφές να εκδίδονται σε
φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τον
Φορέα ή μία υπηρεσία του Φορέα;
Άρθρο 13 παρ.4β
Θα υπάρχει διαφορετικού τύπου
ηλεκτρονική υπογραφή στην περίπτωση
του αντιγράφου ή θα είναι μία
ηλεκτρονική υπογραφή φυσικού
προσώπου του αρμοδίου όπως και στην
περίπτωση ενός πρωτότυπου εγγράφου;
Στο Άρθρο 14 παρ.1 αναφέρεται ότι τα
πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα
της παρ. 3 και τα πιστοποιητικά και οι
βεβαιώσεις της παρ. 6 του άρθρου 13
έχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ
με τα δημόσια έγγραφα που φέρουν
ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, ενώ
στο Άρθρο 13 παρ.6. αναφέρεται ότι τα
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις κάθε είδους
μπορούν να εκδίδονται με χρήση είτε
προηγμένης ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής
υπογραφής είτε προηγμένης ή
εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας. Για
να έχουν όμως την ίδια νομική ισχύ με την
ιδιόχειρη υπογραφή/σφραγίδα τα
έγγραφα αυτά θα πρέπει να φέρουν
εγκεκριμένη ηλεκτρονική
υπογραφή/σφραγίδα και όχι προηγμένη.
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Άρθρο 15 Ηλεκτρονικά
ιδιωτικά έγγραφα

1530

2020-07-14
10:52:03

Άρθρο 15 Ηλεκτρονικά
ιδιωτικά έγγραφα

1540

2020-07-15
16:23:15

Καλό θα ήταν τα εκτυπωμένα ηλεκτρονικά
έγγραφα να μην χρειάζονται επικύρωση
από διοικητική αρχή, ΚΕΠ ή δικηγόρο,
καθώς η διαδικασία αυξάνει την
γραφειοκρατία, την πολυπλοκότητα, τον
χρόνο και τους εμπλεκόμενους
διεκπεραίωσης των διαδικασιών.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η
εγκυρότητα των εκτυπωμένων εγγράφων,
ο εκάστοτε φορέας, ειδικά στην
περίπτωση που είναι δημόσιος, θα
μπορούσε να ελέγχει την εγκυρότητα και
πιστότητα του εγγράφου μέσω κωδικού
επαλήθευσης ηλεκτρονικά, όπως έχει ήδη
σχεδιαστεί για υπεύθυνες δηλώσεις και
για εξουσιοδοτήσεις.
Σε αντίθετη περίπτωση ο πολίτης ακόμα
και αν συλλέγει τα απαραίτητα έγγραφα
ηλεκτρονικά, θα πρέπει να επισκέπτεται
κάποια αρχή (ΚΕΠ κλπ) για να τα
επικυρώσει πριν τα καταθέσει στον τελικό
αποδέκτη. Παρόμοιο πρόβλημα υπήρχε
στο παρελθόν με την επικύρωση των
φωτοτυπιών.
Δυστυχώς οι στρεβλώσεις που δημιουργεί
πάντα το δημόσιο ακόμα και σε ψηφιακές
διαδικασίες θα οδηγήσει να γίνει ακομα
μια γραφειοκρατικη διαδικασία όπου θα
απαιτείται η προηγούμενη επικύρωση από
ΚΕΠ για να γίνει δεκτό το έγγραφο. Πχ
όταν ο πολίτης αποστείλει ηλεκτρονικα τα
δικαιολογητικά του ως απλά αντίγραφα οι
δημόσιες υπηρεσίες απαιτούν παρανόμως
από τον πολίτη ΥΔ ότι τα έγγραφα που
καταθέτει είναι γνήσια (βλέπε ΟΑΕΔ,ΕΦΚΑ
κτλ)
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Άρθρο 15 Ηλεκτρονικά
ιδιωτικά έγγραφα

1558

2020-07-16
06:54:33

Επιτελους ! Θερμα συγχαρητηρια για ολο
το νομοσχεδιο ! Ολα τα αρθρα του
νομοσχεδίου ειναι εξαιρετικα και δειχνουν
τη θεληση και αποφασιστικοτητα
ανθρωπων να υλοποιησουν στο εργο.
Εχω βεβαια καποιες επιμερους
επισημανσεις και θα αναφερθω στην
σχετικη ενοτητα του καθε αρθρου για
αυτες αλλα συνολικα το νομοσχεδιο ειναι
εξαιρετικο και φερνει την Ελλάδα σε μια
πραγματικά νεα εποχη.
Ο Κυριακος το ειπε και το εκανε (και
αυτο).
Επειδη υπάρχουν αποριες θελω να πω οτι
(για όσους δεν το γνωριζουν) στα ψηφιακα
εγγραφα δεν ισχυει η εννοια της
επικυρωσης απο ΚΕΠ διοτι φερουν τον
λεγομενο "Κωδικο Επαληθευσης" και ο
καθε ενδιαφερομενος υπαλληλος απλά
πληκτρολογει στο gov.gr τον κωδικο
Επαληθευσης και το πρωτοτυπο εγγραφο
εμφανιζεται στην οθονη του αντλουμενο
κατευθειαν απο το gov.gr.
Στην ουσια το εκτυπωμενο εγγραφο δεν
χρειάζεται καθολου.Ειναι απλά ενας
τροπος να δωσεις στον τριτο
ενδιαφερομενο τον κωδικο επαληθευσης
.Αυτο μπορει να γινει και
προφορικα.Δηλαδη αν δεν μπορεις να
εκτυπωσεις το εγγραφο απλά σημειωνεις
τον κωδικο Επαληθευσης και τον δινεις
στον υπαλληλο που θελει να αντλησει την
πληροφορια.Σημασια εχει παντα η
επαληθευση και η αντληση του
πρωτοτυπου εγγραφου απο τον υπαλληλο
ή τριτο ενδιαφερομενο και οχι τοσο το
εκτυπωμενο αντιγραφο.
Κατα αυτη την εννοια το εκτυπωμενο (απο
τη στιμγη που μπορει να επαληθευτει)
ειναι μεγαλυτερης εγκυροτητας απο καθε
επικυρωση με σφραγιδες διοτι οπως
ξερετε (σημερα ειδικα) πλαστες σφραγιδες
και υπογραφες ειναι ευκολο να βαλει ο
καθε ενας στο χαρτι και να εξαπατησει τον
υπαλληλο.Ομως ο κωδικος επαληθευσης
ειναι απαραβιαστος διοτι επαληθευεται
κατευθειαν μεσα sτο gov.gr.
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Άρθρο 17 Ηλεκτρονική
διακίνηση
δημοσίων
εγγράφων εντός
του ίδιου φορέα

1576

2020-07-16
11:35:23

Άρθρο 18 Ηλεκτρονική
διακίνηση
δημοσίων
εγγράφων μεταξύ
δημοσίων φορέων

1497

2020-07-10
19:18:25

Άρθρο 18 Ηλεκτρονική
διακίνηση
δημοσίων
εγγράφων μεταξύ
δημοσίων φορέων

1531

2020-07-14
13:02:12

πως θα γίνει η διακινηση των εγγράφων
εντοσ της υπηρεσίας, και πω θα
ενημερωθεί ο πολίτη ή ο υπαλληος για την
πορεία του αιτήματος του ή το έγγραφο
που εχει κατάθεση στην υπηρεσία .
δηλαδή που θα φανει το πρωτοκολλο στο
εγγραφο ?
Εάν διασυνδεθούν οι Βάσεις Δεδομένων
των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, δεν
θα απαιτείται διακίνηση εγγράφων για
πάρα πολλές περιπτώσεις καθώς θα
μπορεί να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση
στην αναγκαία πληροφορία.
Νομίζω ότι ο στόχος χρειάζεται να είναι,
να υπάρχει στο μέλλον, μία και μοναδική
εφαρμογή διακίνησης ηλεκτρονικών
εγγράφων για όλον τον δημόσιο τομέα.
Με αυτόν τον τρόπο θα εφαρμόζονται
κάθετα και οριζόντια οι ίδιοι κανόνες
διαχείρισης/τήρησης/υπογραφής/διακίνη
σης εγγράφων σε όλες τις δημόσιες
υπηρεσίες
(κεντρικές/περιφερειακές/αυτοτελείς
κ.λ.π.). Τέλος, θα λύσει όλα τα
(πολύπλοκα/χρονοβόρα/πολυέξοδα)
θέματα διασύνδεσης των εκάστοτε
ετερογενών εφαρμογών διακίνησης
ηλεκτρονικών εγγράφων που υπάρχουν
σήμερα ή θα αγοραστούν/εγκατασταθούν
από κάποια π.χ. νεοιδρυθείσα δημόσια
υπηρεσία στο μέλλον.
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Το παρόν άρθρο αναφέρει: «Το Κ.Σ.Η.Δ.Ε.
παρέχεται ως υπηρεσία σε όλους τους ως
άνω φορείς και αξιοποιεί για τη λειτουργία
του το Ψηφιακό Οργανόγραμμα του
άρθρου 16 του ν. 4440/2016.»
Όμως, το Ψηφιακό Οργανόγραμμα του
άρθρου 16, του Ν. 4440/2016, είχε εξ
αρχής σοβαρές ελλείψεις, όπως
νομοθετήθηκε, και ακόμη μεγαλύτερες
όπως εφαρμόστηκε, καθόσον δεν
περιλαμβάνει τους υπηρετούντες
υπαλλήλους. Συνεπώς είναι ανεπαρκές για
να βασιστεί σε αυτό το Κ.Σ.Η.Δ.Ε.

Άρθρο 18 Ηλεκτρονική
διακίνηση
δημοσίων
εγγράφων μεταξύ
δημοσίων φορέων

1661

2020-07-17
13:44:18

Μεταξύ των θετικών του τελευταίου
χρόνου, πρέπει να σημειωθεί ότι έχει γίνει
σημαντική πρόοδος ως προς τον αριθμό
των καταχωρισμένων (ανεπαρκών)
οργανογραμμάτων. Υπάρχουν σήμερα στο
https://hr.apografi.gov.gr/organizations/br
owse?0 οργανογράμματα 1428 φορέων,
έναντι 783 οργανογραμμάτων που
υπήρχαν στις 16.10.2019. Δηλαδή, σε 9
μήνες, σχεδόν διπλασιάστηκε ο αριθμός
των οργανογραμμάτων που είχαν γίνει σε
3 χρόνια. Όμως, ούτε ένα από τα
οργανογράμματα αυτά δεν είναι σύννομο,
επειδή δεν περιλαμβάνει του
υπηρετούντες υπαλλήλους.
Η ακαταλληλότητα των Οργανογραμμάτων
του Ν.4440 (που εστιάζονται στις
διαθέσιμες θέσεις ανά φορέα), για χρήσεις
πέραν της κινητικότητας, ήταν ευρέως
γνωστή από όταν αυτά δημιουργήθηκαν.
Τότε, ο Οργανισμός Ανοιχτών
Τεχνολογιών, με τροπολογία που δεν έγινε
δεκτή στις 23.11.2016, είχε προτείνει να
νομοθετηθεί ένα πλήρες οργανόγραμμα
που να αποτελεί θεμέλιο και εργαλείο για
τη Δημόσια Διοίκηση
(https://eellak.ellak.gr/2016/11/24/parem
vasi-tou-organismou-anichtontechnologion-gia-tis-psifiakes-ipografes-keto-organogramma-tou-dimosiou-tomeasto-schedio-nomou-tis-kinitikotitas/)
Προηγουμένως, είχα επισημάνει τα
προβλήματα εκείνου του
οργανογράμματος με δύο σχόλια στη
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διαβούλευση του νομοσχεδίου της
κινητικότητας με τίτλους «ΓΙΑΤΙ ΤΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΜΑΣ, (Μια τεράστια παράλειψη, που με
αυτό το νομοσχέδιο μπορεί και πρέπει να
αποκατασταθεί)» και «ΨΗΦΙΑΚΟ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: ΑΣ ΤΟ
ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ!»
(http://www.opengov.gr/ypes/?p=3958#co
mments). Επίσης, υπάρχουν και πολλά
σχετικά άρθρα και ομιλίες, που φαίνονται
στο αρχείο https://bit.ly/3eyqoex, με
διαδικτυακές αναφορές στα περισσότερα
εξ αυτών, και μετρητή ημερών από την
αρχική πρόταση σε διαβούλευση του
2015, στη δεύτερη στήλη.
Την ανάγκη να γίνει το ταχύτερο η Ενιαία
Ψηφιακή Αποτύπωση του Δημοσίου, που
θα αποτελέσει ένα διαρκή «καθρέφτη»
της Δημόσιας Διοίκησης, την «κρεμάστρα»
για πολλά άλλα δεδομένα της και
υποδομή για πολλές εφαρμογές,
επισημαίνω και σε σχόλιο στο « Άρθρο 82
– Ανάρτηση οργανογράμματος και
στοιχείων υπηρετούντων» της παρούσας
διαβούλευσης, εισηγούμενος να
υιοθετηθεί ως περιεχόμενο του Άρθρου
82, το Άρθρο της κατατεθειμένης στις
19.10.2010 τροπολογίας του Οργανισμού
Ανοικτών Τεχνολογιών και της Διεθνούς
Διαφάνειας Ελλάδος για την Ενιαία
Ψηφιακή Αποτύπωση του Δημοσίου
(https://www.economia.gr/image/data/ha
rry/TropologiaProsthikiStoAnaptyxiakoNo
mosxedio.pdf).

Άρθρο 19 Ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο

1604

2020-07-17
08:21:40

Διονύσης Ρ. Ρηγόπουλος, Ph.D.
Μέλος της ομάδας εργασίας για την
ανοιχτή διακυβέρνηση
του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών
dionysis.rigopoulos@gmail.com
Θα μπορούσε να υπάρχει και ηλεκτρονική
χρονοσφραγίδα και ηλεκτρονική σφραγίδα
ως επιπλέον διασφάλιση του
αποδεικτικού.

662

666

Άρθρο 19 Ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο

1639

2020-07-17
11:42:39

Άρθρο 20 Ηλεκτρονική
αρχειοθέτηση

1498

2020-07-10
19:22:12

Άρθρο 20 Ηλεκτρονική
αρχειοθέτηση

1605

2020-07-17
08:22:37

Άρθρο 22 - Παροχή
ψηφιακών
δημόσιων
υπηρεσιών

1520

2020-07-13
14:19:06

Η ημερομηνία και ώρα πρέπει να
βασίζεται σε χρονική πηγή ακριβείας
συνδεδεμένη με τη Συντονισμένη
Παγκόσμια Ώρα.
Καλό είναι να μελετηθεί η διαδικασία της
5ης παραγράφου του συγκεκριμένου
άρθρου και ως προς το θέμα της
καταστροφής/διαγραφής αρχείων με
ιδιαίτερη έμφαση στην απλότητα της
διαδικασίας ώστε να μην είναι εξαιρετικά
επιβαρυντική από πλευράς απαιτούμενου
εργοχρόνου υλοποίησης (καιρός να
καταργηθούν τα ΠΔ της 10ετίας 1970 για
τα Αρχεία)
Άρθρο 20 παρ. 4
Υπάρχει αντίστοιχο χρονικό διάστημα για
τα ηλεκτρονικά έγγραφα;
Τον Σεπτέμβριο του 2010 είχα κάνει μια
παρουσίαση και ανάλυση περί της
ψηφοποίησης διαδικασιών δημόσιων
υπηρεσιών. Τα άτομα αυτά είχαν
πρόσβαση και στους υπουργούς και στον
πρωθυπουργό. Αυτό το σχέδιο το
προωθούσα επί κυβέρνησις Σύρριζα δια
της προσωπικής σελίδας του τότε
πρωθυπουργού κυρίου Τσίπρα. Δέκα
χρόνια αργότερα εκτελείται σήμερα δια
της νέας κυβέρνησης αυτή η ψηφοποίηση
και εύχομαι ολόψυχα ολοκληρωτική και
γρήγορη επιτυχία και αποπεράτωση στα
χρονικά όρια του χρονοδιαγράμματος που
έχουν τεθεί, δηλαδή το έτος 2023. Θα
είναι ένας πολλαπλασιαστής
ανταγωνιστικότητος και της οικονομίας,
πέραν της ανάσας που θα πάρει ο κόσμος
αλλά και οι ίδιες οι δημόσιες υπηρεσίες.
Εδώ το άρθρο μου σχετικά με τις 18
προτάσεις μου και άλλα πολλά.
https://wp.me/P1bl5W-5sY
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Έως ότου ολοκληρωθεί η ψηφοποίηση και
η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και έως ότου
η κοινωνία εκπαιδευτεί στα νέα δεδομένα,
μια αρκετά χρονοβόρα υπόθεση, πρέπει
να γίνουν κατά προτεραιότητα ορισμένα
πράγματα που κάνουν εύκολη την ζωή και
στους πολίτες και στην δημόσια διοίκηση
ευρύτερα. Κατά την άποψη μου αυτά που
πρέπει να γίνουν είναι τα ακόλουθα.
1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και
ηλεκτρονική διεύθυνση(email) για όλους)
των ομογενών συμπεριλαμβανομένων και
επικοινωνία με τις υπηρεσίες δια αυτού.

Άρθρο 22 - Παροχή
ψηφιακών
δημόσιων
υπηρεσιών

1532

2020-07-14
14:25:33

2.Ολιστική πληροφόρηση και ολιστική
πρόσβαση στην πληροφορία και τις
διαδικασίες. Για τον εύκολο
προσανατολισμό την πλήρη διαφάνεια και
την ολιστική πληροφόρηση των πολιτών
επί δικαιωμάτων και καθηκόντων τους,
αλλά και για λόγους χρηστής διοίκησις και
αποτελεσματικότητας των δημοσίων
υπηρεσιών οφείλουν οι δημόσιες
υπηρεσίες να ψηφοποιήσουν στους
διαδικτυακούς κόμβους τους τις δομές και
την λειτουργία τους, ήτοι τον πίνακα με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες ανά όροφο και
γραφείο με τα ονόματα και την
αρμοδιότητα κάθε γραφείου, όπως επίσης
και τα γραφεία των προϊσταμένων και των
διευθύνσεων με ονόματα και
αρμοδιότητα. Πέραν δε τούτου το κάθε
γραφείο της υπηρεσίας πρέπει να
απεικονίζει ψηφιοποιημένα στους
διαδικτυακούς κόμβους του όλες τις
πληροφορίες σχετικά με την αρμοδιότητα
του, όπως τους νόμους βάση των οποίων
γίνονται τα αιτήματα η εκπληρούνται τα
καθήκοντα των πολιτών, οι προϋποθέσεις
που ζητά ο νόμος ανά αίτημα, τα
δικαιολογητικά που πρέπει να
προσκομισθούν και οι υπηρεσίες από τις
οποίες θα προσκομισθούν με διεύθυνση
και χάρτη τοποθεσίας δια των Google
Maps, συγκοινωνιακό μέσο προσέλευσης
στην υπηρεσία, τηλέφωνο, πρόγραμμα
τηλεδιάσκεψης, όπως το Skype η κάποιο
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άλλο μέσο ήχου και εικόνας, αριθμό fax,
διαδικτυακό κόμβο(ιστοσελίδα και
κοινωνικά μέσα δικτύωσης ) και email. Με
αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν θα
χρειάζεται να ψάχνετε, να τρέχει από εδώ
και από εκεί, να κάνει τηλεφωνήματα και
τα λοιπά χρονοβόρα και κοστοφόρα,
οπότε κατά περίπτωση και αθροιστικά θα
εξοικονομείται τεράστιο κεφάλαιο χρόνου,
χρήματος και ταλαιπωρίας. O σχετικός
σύνδεσμος https://wp.me/P1bl5W-3dH

Άρθρο 24 - Τρόποι
αυθεντικοποίησης
για χρήση
υπηρεσιών μέσω
της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας
Διοίκησης

1606

2020-07-17
08:24:05

Άρθρο 29 Ηλεκτρονική
διακίνηση
εγγράφων μεταξύ
δημοσίων φορέων
και φυσικών ή
νομικών προσώπων
ή νομικών
οντοτήτων

1575

2020-07-16
11:22:17

Άρθρο 31 Αυτοματοποιημένη
παροχή ψηφιακών
δημόσιων
υπηρεσιών

1521

2020-07-13
14:24:52

Άρθρο 24 παρ.1γ
Η πρόσβαση θα γίνεται μέσω
ηλεκτρονικής υπογραφής ή μέσω άλλου
μηχανισμού κάνοντας χρήση του
εγκεκριμένου πιστοποιητικού
ηλεκτρονικής υπογραφής;
Συνήθως τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά
ηλεκτρονικής υπογραφής εκδίδονται για
ηλεκτρονικές υπογραφές και όχι για
πρόσβαση.
είναι καιροί να σταματήσει η σπάταλη
χαρτιού από της υπηρεσίες. οι υπηρεσίες
στέλνουν εγγραφα "με υπογραφή
παραλαβής". ακόμα. ποτε θα στματησει
αυτό ? ο κάθε υπάλληλο ένα e-amil και τα
διαπιστευτήρια του για τις συναλλαγες
..ελεος με την γραφειοκρατία .
εργατοώρες χαμένες. κλητήρες
αποσχολουνται γιατι ?
φωτοτυπιες, αναλωσιμα. μελανια κοστη
συντηρησης .. πιο λιγο κοστιζει ένα
σκληροσ δισκος παρα το χαρτι
εύχομαι ολόψυχα ολοκληρωτική και
γρήγορη επιτυχία και αποπεράτωση στα
χρονικά όρια του χρονοδιαγράμματος που
έχουν τεθεί, δηλαδή το έτος 2023. Θα
είναι ένας πολλαπλασιαστής
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ανταγωνιστικότητος και της οικονομίας,
πέραν της ανάσας που θα πάρει ο κόσμος
αλλά και οι ίδιες οι δημόσιες υπηρεσίες.
Εδώ το άρθρο μου σχετικά με τις 18
προτάσεις μου και άλλα πολλά.
https://wp.me/P1bl5W-5sY
Από τη διατύπωση του άρθρου
διαφαίνεται ότι οι (ηλεκτρονικές)
πληρωμές θα πρέπει να γίνονται από
Πιστοποιημένους ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ. Τι γίνεται
όμως στις περιπτώσεις που π.χ. παιδιά
πληρώνουν μέσω του δικού τους ebanking υποχρεώσεις των γονιών τους
(από κοινούς ή μη λογαριασμούς) ή
εταίροι προσωπικών εταιρειών
καταβάλλουν υποχρεώσεις των νομικών
προσώπων που συμμετέχουν ή, ακόμα
παραπέρα, θα υπάρχει η δυνατότητα
πληρωμής οφειλών από «τρίτα» πρόσωπα
(φυσικά ή νομικά) που αφορούν έναν
Υπόχρεο (βάσει νομικής υποχρέωσης,
έναντι συμψηφισμού μεταξύ τους
ανταπαιτήσεων, ακόμα και πληρωμή
οφειλών ανήλικων τέκνων —π.χ. ΕΝΦΙΑ—
από τους κηδεμόνες/γονείς, κ.λπ.);
Άρθρο 32 Ηλεκτρονικές
πληρωμές

1504

2020-07-10
19:48:39

Εν ολίγοις, έτσι όπως είναι διατυπωμένο
το άρθρο αντιλαμβάνομαι ότι ενέχεται ο
κίνδυνος ο κάθε υπόχρεος να μπορεί να
πληρώνει αποκλειστικά δικές του οφειλές
και όχι οποιοδήποτε άλλου.
Εννοείται ότι η Δημόσια Διοίκηση (και δη η
ΑΑΔΕ) έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει από
ποιο πρόσωπο γίνεται η οποιαδήποτε
πληρωμή ώστε να εντοπίζει τυχόν
παρεμβατικές συμπεριφορές, άτυπους
δανεισμούς (χωρίς την καταβολή
χαρτοσήμου κ.λπ.) κ.ο.κ., αλλά μια τέτοια
ενέργεια θα δημιουργούσε αφενός μια
υπέρμετρη γραφειοκρατία (ανάγκη
ανοίγματος λογαριασμών e-banking σε
όλους —ακόμα και σε ηλικιωμένους, μη
εξοικειωμένους με την τεχνολογία) και
αφετέρου ενέχει τον κίνδυνο για το
Δημόσιο τής μη πληρωμής οφειλών
(αυτών που σήμερα γίνονται από τρίτα
πρόσωπα, όπως προαναφέρθηκε). Έτσι κι
αλλιώς η πληροφόρηση για τον
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πραγματικό εντολέα της πληρωμής μπορεί
να συνοδεύει την εντολή πληρωμής,
ακόμα και αν δεν υπάρχει «πιστοποίηση»
του Υπόχρεου οφειλέτη.

Άρθρο 32 Ηλεκτρονικές
πληρωμές

1578

2020-07-17
05:23:39

Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος
για την αυθεντικοποίηση του υπόχρεου
πριν από την πληρωμή. Ίσως, και αυτό με
επιφύλαξη, μόνο αυτού που διενεργεί την
πληρωμή.
Επίσης, το ζήτημα αυτό ρυθμίζεται εν
μέρει από τον ΑΝ 1819/1951, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις κατ'
εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεις. Είναι
μια καλή αφορμή να αντικατασταθεί.
Όταν αυτός που πληρώνει (όχι
αναγκαστικά ο υπόχρεος, όπως
προανέφερα) υποβάλλει τον κωδικό
αριθμό υποχρέωσης της πληρωμής,
μεγαλύτερη σημασία έχει να αναφέρει το
είδος της συναλλαγής (π.χ. φόρος,
παράβολο, πρόστιμο κλπ) και τον
δικαιούχο φορέα παρά την προθεσμία της
καταβολής. Αν π.χ. η προθεσμία της
καταβολής καταχωρηθεί λάθος δεν
φαίνεται να επιφέρει καμία συνέπεια ούτε
να παράγει κάποιο έννομο αποτέλεσμα εν
γένει, εφόσον οι λοιπές πληροφορίες είναι
ορθές.
Τέλος, μήπως έχει λόγο και ο Διοικητής της
Α.Α.Δ.Ε. στην απόφαση της παρ.4;

667

671

Άρθρο 32 Ηλεκτρονικές
πληρωμές
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Είμαι 16 χρόνια υπάλληλος ΚΕΠ και
υποστηρίζω την εργασία μου
εξυπηρετώντας με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο καθημερινά τους πολίτες με
ανοιχτές πόρτες ακόμα και όταν οι
περισσότερες υπηρεσίες λόγω πανδημίας
είναι κλειστές. Αναμφίβολα η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και διακίνηση εγγράφων θα
διευκολύνει τους πολίτες όπως έχει
αποδειχθεί με τη διασύνδεσή μας
ηλεκτρονικά με πολλές υπηρεσίες του
δημοσίου. Ωστόσο, δεν μπορεί ένας
υπάλληλος να αντικαταστήσει τους
υπαλλήλους όλων των δημόσιων
υπηρεσιών στις διοικητικές και όχι μόνο
διαδικασίες διότι απλά είναι πολύ
δύσκολο έως αδύνατο να τα γνωρίζει
κάποιος όλα για όλες τις διαδικασίες.
Καθημερινά προστίθενται ή
μεταβάλλονται διαδικασίες πριν ακόμη
γίνει κατανοητή η πρόσθετη τελευταία. Η
ποιοτική εξυπηρέτηση που επιθυμείτε
είναι αδύνατον να υπάρξει με αυτόν τον
τρόπο. Όσον αφορά το δημόσιο τομέα η
έγκριση των διαδικασιών που θα
διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ πρέπει να
φιλτράρεται μέσα από κάποιες βασικές
προϋποθέσεις : χρόνο διεκπεραίωσης,
πλήθος δικαιολογητικών, target group κ.ά.
που πρέπει να συζητηθούν. Όσον αφορά
τον ιδιωτικό τομέα ήτοι οργανισμούς και
τράπεζες δεν θα έπρεπε καν να συζητείται
η διεκπεραίωση οποιασδήποτε
διαδικασίας μέσω ΚΕΠ για λόγους
προφανείς και λυπάμαι ειλικρινά που το
θέτεται προς ψήφιση διότι καταρακώνει
τον θεσμό των ΚΕΠ και αποπροσανατολίζει
τον πολίτη από τον πραγματικό στόχο της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Παρακαλώ
για τη διόρθωση/τροποποίηση του
άρθρου.
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•Η διατύπωση της παραγράφου 1 καθιστά
δυσλειτουργικές τις πληρωμές με
ηλεκτρονικά μέσα (ή και ανεφάρμοστες
πρακτικά), δεδομένου ότι απαιτεί ο
λογαριασμός ή η κάρτα πληρωμής να είναι
στο όνομα του υπόχρεου.
Επισημαίνεται ότι πληρωμή με κάρτα που
έχει εκδοθεί στο «όνομα του υπόχρεου»
είναι πρακτικά μη εφαρμόσιμη διότι
παγκοσμίως το ονοματεπώνυμο του
κατόχου της κάρτας δεν διαβιβάζεται από
τον εκδότη της κάρτας στο δικαιούχο της
πληρωμής (σημ: δεν διαβιβάζεται ούτε
από τον πάροχο/card acquirer που
μεσολαβεί για την εκτέλεση της
συναλλαγής).

Άρθρο 32 Ηλεκτρονικές
πληρωμές
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Σε ότι αφορά πληρωμές μέσω
λογαριασμού επίσης προτείνεται να
διαγραφεί η αναφορά σε λογαριασμό που
τηρείται στο «όνομα του υπόχρεου». Αντ΄
αυτού να τεθεί ως υποχρεωτικά
προαπαιτούμενο, όλοι οι πάροχοι
υπηρεσιών πληρωμών που τηρούν
λογαριασμούς από τους οποίους εκκινούν
πληρωμές (δηλαδή πιστωτικά ιδρύματα,
ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος) να είναι
διασυνδεδεμένοι με το «Σύστημα
Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και
Λογαριασμών Πληρωμών» (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.
Π)» κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1
του άρθρου 62 του Ν 4170/2013 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του Ν.
4446/2016 και ισχύει. Με τον τρόπο αυτό
θα είναι εφικτή και πληρέστερη η
διασταύρωση των στοιχείων του κατόχου
του λογαριασμού από την αρμόδια
φορολογική ή άλλη αρχή του Δημοσίου για
τις συγκεκριμένες πληρωμές. Οπως είναι
γνωστό σύμφωνα με τον προαναφερθέντα
νόμο όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών
πληρωμών που δραστηριοποιούνται
νομίμως στην Ελλάδα και τηρούν
λογαριασμούς (πχ πιστωτικά ιδρύματα,
ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος,
συμπεριλαμβανομένων αλλοδαπών
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ιδρυμάτων που λειτουργούν στην
Ελλάδα,με ή χωρίς εγκατάσταση) είναι
υποχρεωμένοι να διασυνδέονται με το εν
λόγω σύστημα (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ. Π).
Συμπληρωματικά στα όσα
προαναφέρθηκαν χρήζει να ληφθεί
υπόψιν ότι συχνά οι υποχρεώσεις μελών
μιας οικογένειας εξοφλούνται από ένα ή
διαφορετικούς λογαριασμούς ή κάρτα.
Από τη στιγμή που το άρθρο αναφέρεται
σε «υπόχρεο» είναι γνωστός ο
επωφελούμενος από μία τέτοια
συναλλαγή. Επομένως ελαχιστοποιείται το
ενδεχόμενο χρήσης λογαριασμού ή κάρτας
τρίτου για πληρωμή δικής του
υποχρέωσης, χωρίς την αποδοχή του
κατόχου του λογαριασμού ή της κάρτας,
διότι σε τέτοια περίπτωση θα είναι άμεσα
και σαφώς κατανοητό ποιος είχε το
συμφέρον να προβεί σε μη
εξουσιοδοτημένη χρήση του μέσου
πληρωμής (λογαριασμού ή κάρτας).
Επισημαίνεται ότι σε αυτή την αρχή
βασίζεται σήμερα η λειτουργία
συγκεκριμένων υπηρεσιών πληρωμής
αρκετών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών,
συμπεριλαμβανομένων και συστημικών
τραπεζών.
•Ως προς την παράγραφο 2, είναι
προφανές ότι θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται και οι πάροχοι
υπηρεσιών πληρωμών (ήτοι πιστωτικά
ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος) και ως εκ τούτου
να τροποποιηθεί η διατύπωση ως εξής: «2.
Με την προϋπόθεση της
αυθεντικοποίησης του υπόχρεου, η
πληρωμή μπορεί να πραγματοποιείται είτε
άμεσα από τον ίδιο, είτε μέσω παρόχου
υπηρεσιών πληρωμών κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 1 του Ν 4537/2018, είτε των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και
των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).
Άρθρο 33 Ηλεκτρονική
καταβολή οφειλών
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Η διατύπωση δεν φαίνεται ορθή. Εφόσον
γίνεται λόγος καταβολής οφειλών του
δημοσίου, τι νόημα έχει η
αυθεντικοποίηση του δικαιούχου,
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των δημοσίων
φορέων

Άρθρο 34 Επικοινωνία μεταξύ
δημοσίων φορέων
και φυσικών ή
νομικών προσώπων
ή νομικών
οντοτήτων
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λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της
αυθεντικοποίησης στην περ.6 του άρθρου
2;
Επίσης, το ζήτημα αυτό ρυθμίζεται και από
τον ΑΝ 1819/1951, ο οποίος είναι καιρός
να αντικατασταθεί.
Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να
επιλέξουν μη ηλεκτρονικό τρόπο
επικοινωνίας. Καλό είναι να τεκμαίρεται
ότι αποδέχονται τον ηλεκτρονικό τρόπο
(σε περίπτωση που δηλώνουν ηλεκτρονική
δ/νση e-mail, επί παραδείγματι) και να
δίνεται η δυνατότητα να ζητούν ρητώς τον
"αραμπά" περασμένων αιώνων
(παραδοσιακό "ταχυδρομείο").
Πρεπει να καθοριστούν συγκεκριμένες
κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης των δημοσίων υπηρεσιών
με τα ανωτέρω. Π.χ. άρνηση παραλλαβής
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, άρνηση
ενημέρωσης του πολίτη για τον αρ.
πρωτοκόλλου εγγράφου που υποβλήθηκε
ηλεκτρονικά κλπ.
Σήμερα είναι σπάνιο να λαμβάνεις
απάντηση με τον αριθμό πρωτοκολλου
αίτησης που υποβάλλεται ηελεκτρονικά ή
με fax.
Οφείλουμε να εισαγάγουμε το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δημόσιων
υπηρεσιών με δημόσιες υπηρεσίες και με
τους πολίτες με έναν δικό μας server
ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, για λόγους
κυβερνοάσφαλειας των δεδομένων.
Έκαστος πολίτης θα έχει μια ηλεκτρονική
διεύθυνση αποκλειστικά για την
επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών
και εγγράφων με τις υπηρεσίες, στην
οποία θα παίρνει επίσης μηνύματα
σχετικά με όλες τις αποφάσεις των
κεντρικών, περιφερειακών και δημοτικών
υπηρεσιών, τις βουλής, των υπουργείων
και τις σύνολης κυβέρνησις, ώστε να έχει
άμεση πρόσβαση ο πολίτης στο
κυβερνητικό και διοικητικό γίγνεσθαι και
έτσι να είναι αντικειμενικά
πληροφορημένος για να μπορεί να κρίνει
ορθώς να αποφασίζει και να πράττει
ορθώς. Για να έχει πρόσβαση ο πολίτης σε
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Άρθρο 34 Επικοινωνία μεταξύ
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ή νομικών
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όλες αυτές τις πληροφορίες πρέπει να
συνταχθεί ένας ηλεκτρονικός κατάλογος
με όλες τις διαδικτυακές σελίδες των
υπηρεσιών που θα δημοσιευθεί σε μια
ηλεκτρονική πλατφόρμα και η οποία θα
κοινοποιηθεί σε όλα τα ηλεκτρονικά
ταχυδρομεία των πολιτών. Βάση αυτού
του καταλόγου θα μπορεί να βρει ο
πολίτης την διαδικτυακή σελίδα τις
υπηρεσίας που χρειάζεται και να αντλεί
από εκεί σχετικές πληροφορίες που τον
ενδιαφέρουν και να διεκπεραιώνει
αιτήματα και καθήκοντα του. Η
ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση μπορεί να
παραχθεί και να κοινοποιηθεί σε όλους
τους πολίτες μέσω ενός προγράμματος η
να την δημιουργήσει έκαστος πολίτης
Δεν χρειάζεται στο μέλλον οι πολίτες να
τρέχουν στα γραφεία των δημόσιων
υπηρεσιών κατά κανόνα, πράγμα που θα
εξυπηρετήσει κυρίως τους απόμακρους
από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους
ομογενείς Έλληνες. Αυτό μπορεί να γίνει
με τον ακόλουθο τρόπο κατά
προτεραιότητα άμεσα, χωρίς να χρειάζεται
να περιμένουμε την πλήρη ψηφιοποίηση
των διαδικασιών των δημόσιων
υπηρεσιών. Κάθε πολίτης της Ελλάδος και
των ομογενών οφείλει δια νόμου να έχει
ηλεκτρονική διεύθυνση(email)στον
κρατικό προμηθευτή ηλεκτρονικών
ταχυδρομείων(emails), όπως και κάθε
δημόσια υπηρεσία και κάθε γραφείο και
υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας.
Συγχρόνως συγκροτείται ηλεκτρονικός
κατάλογος όλως αυτών των ηλεκτρονικών
διευθύνσεων, από όπου μπορούμε να
βρούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση
εκάστου καταχωρημένου, προσώπου και
δημόσιας υπηρεσίας.Στα ηλεκτρονικά
ταχυδρομεία όλων των καταχωρημένων,
δηλαδή όλων των Ελλήνων πολιτών της
Ελλάδος και της ομογένειας θα σταλεί ο
κόμβος του μητρώου δικτυακών τόπων.
Όλοι οι προαναφερθέντες πολίτες θα
επικοινωνούν με τις δημόσιες υπηρεσίες
δια αυτού του αποκλειστικού
ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, θα
παίρνουν και θα στέλνουν πληροφορίες
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και έγγραφα. Κάθε υπηρεσία και κάθε
γραφείο αρμοδιότητας θα έχει πέραν της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης και διεύθυνση
τηλεπικοινωνίας με το Skype η κάποιον
άλλον τηλεπικοινωνιακό φορέα ήχου και
εικόνας. Όλοι οι δικτυακοί κόμβοι των
δημόσιων υπηρεσιών θα παρέχουν
δεσμευτικά πλήρη και ολιστική
πληροφόρηση, με απεικόνιση της δομής
και των αρμοδιοτήτων σε αυτούς τους
κόμβους και με πλήρη πληροφόρηση
δικαιωμάτων και καθηκόντων των πολιτών
με την αντίστοιχη νομοθεσία και τα
απαιτούμενα από τον νόμο, καθώς επίσης
και με πλήρη πληροφόρηση περί των
σχετιζόμενων άλλων υπηρεσιών(τόπο,
γραφείο αρμοδιότητας, τηλέφωνο, email,
και λοιπά) από τις οποίες οφείλει ο
πολίτης να προσκομίσει πιστοποιητικά και
κάθε είδους άλλα έγγραφα
Άρθρο 34 Επικοινωνία μεταξύ
δημοσίων φορέων
και φυσικών ή
νομικών προσώπων
ή νομικών
οντοτήτων
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Στην τελευταία περίπτωση το τυχόν κόστος
για την επικοινωνία (π.χ. συστημένη
επιστολή) πρέπει να βαρύνει τον αιτούντα.

Η παρ. 2 αναφέρει: "2. Όλοι οι φορείς του
δημοσίου τομέα μεριμνούν για την
εγκυρότητα, νομιμότητα, ποιότητα και
επικαιροποίηση των πληροφοριών ..."

Άρθρο 35 Ιστοσελίδες
δημοσίων φορέων
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αυτο δεν είναι αρκετό μια και δεν εξηγεί τι
γίνεται όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ
αυτών που λέει η ιστοσελίδα και κάποιο
έντυπο έγγραφο (προγενέστερο ή
μεταγενέστερο της ιστοσελίδας). Για να
έχει ΝΟΗΜΑ η πληροφόρηση μέσω
ιστοσελίδας θα πρέπει να καθοριστεί ότι
το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ
κάθε έντυπου εγγράφου.
Έτσι όταν π.χ. διαβάζει ο πολίτης στην
ιστοσελίδα της τάδε υπηρεσίας ότι οι ώρες
λειτουργίας ειναι αυτές και τα
δικαιολογητικά είναι εκείνα, να μπορεί να
είναι βέβαιος ότι αυτά ισχύουν και τίποτα
άλλο.
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Άρθρο 35 Ιστοσελίδες
δημοσίων φορέων
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Για τον εύκολο προσανατολισμό την πλήρη
διαφάνεια και την ολιστική πληροφόρηση
των πολιτών επί δικαιωμάτων και
καθηκόντων τους, αλλά και για λόγους
χρηστής διοίκησις και
αποτελεσματικότητας των δημοσίων
υπηρεσιών οφείλουν οι δημόσιες
υπηρεσίες να ψηφοποιήσουν στους
διαδικτυακούς κόμβους τους τον πίνακα
με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά όροφο
και γραφείο με τα ονόματα και την
αρμοδιότητα κάθε γραφείου, όπως επίσης
και τα γραφεία των προϊσταμένων και των
διευθύνσεων με ονόματα και αρμοδιότητα
με τηλέφωνο, email, και Skype για
τηλεπικοινωνία. Ένας ανάλογος πίνακας
προσανατολισμού πρέπει να υπάρχει και
σε κάθε υπηρεσία(αν δεν υπάρχουν ) και
κάθε έναν όροφο ξεχωριστά εξυπακούεται
και κατά κανόνα υπάρχει ήδη. Στο γραφείο
του κάθε υπαλλήλου στην είσοδο πρέπει
να υπάρχει ένας πίνακας με το όνομα του
υπαλλήλου την αρμοδιότητα του, τα
γραφεία και τα ονόματα των
προϊσταμένων και του διευθυντή. Αυτή η
απεικόνισης που περιγράψαμε πρέπει να
ψηφοποιηθεί και να καταχωρηθεί στην
ιστοσελίδα κάθε υπηρεσίας όπως ήδη
αναφέραμε, για να έχουν οι πολίτες
ολιστική και οικονομική πρόσβαση στην
πληροφορία που χρειάζονται και ολιστικές
πληροφορίες αυτοί που τις επισκέπτονται.
Πρέπει στις ιστοσελίδες και τους
διαδικτυακούς κόμβους των δημοσίων
υπηρεσιών να απεικονίζονται όλες οι
παραπάνω πληροφορίες. Πέραν δε τούτου
το κάθε γραφείο της υπηρεσίας πρέπει να
απεικονίζει ψηφιοποιημένα στους
διαδικτυακούς κόμβους του όλες τις
πληροφορίες σχετικά με την αρμοδιότητα
του, όπως τους νόμους βάση των οποίων
γίνονται τα αιτήματα η εκπληρούνται τα
καθήκοντα των πολιτών, οι προϋποθέσεις
που ζητά ο νόμος ανά αίτημα, τα
δικαιολογητικά που πρέπει να
προσκομισθούν και οι υπηρεσίες από τις
οποίες θα προσκομισθούν με διεύθυνση,
τηλέφωνο, αριθμό fax και email. Με αυτόν
τον τρόπο ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να
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ψάχνετε, να τρέχει από εδώ και από εκεί,
να κάνει τηλεφωνήματα και τα λοιπά
χρονοβόρα και κοστοφόρα, οπότε κατά
περίπτωση και αθροιστικά θα
εξοικονομείται τεράστιο κεφάλαιο χρόνου,
χρήματος και ταλαιπωρίας.

Άρθρο 35 Ιστοσελίδες
δημοσίων φορέων

1580

2020-07-17
05:33:43

Άρθρο 43 Μητρώο Δημόσιων
Ιστότοπων και
Εφαρμογών

1542

2020-07-15
20:15:46

Ο διαχειριστής είναι φυσικό πρόσωπο ή
μπορεί να ορισθεί και οργανική μονάδα
του φορέα; Ίσως είναι προτιμότερο να
διευκρινισθεί.
Αν είχαμε μια εφαρμογή κάπως όμοια με
το facebook η κάποια άλλη εφαρμογή
κοινωνικού δικτύου(έχουμε ακριβή εικόνα
πως θα είναι αυτή η εφαρμογή
κοινωνικού δικτύου), που θα μπορούσε
και πρέπει να μας προμηθεύσει το κράτος
ως συνεργασία κράτους και ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, θα μπορούσαμε σε
μερικούς μήνες να είχαμε
πραγματοποιήσει τον σκοπό μας
συγκροτείς του δικτύου κοινοτήτων
κοινών Ελλήνων και Φιλελλήνων
πλανητικά σε όλες τις ηπείρους. Αυτό
έπρεπε να το είχε κάνει ήδη το κράτος και
υπάξρει σχετική συνταγματική επιταγή
που αφορά την ομογένεια. Θα θυμάστε
τον θεσμό του συμβουλιου αποδημου
ελληνισμού που απέτυχε. Εμείς έχουμε
σχεδιάσει αυτήν την ιδέα σε άλλη βάση
μαζικής κοινωνικής συμμετοχής των
απανταχού Ελλήνων και Φιλελλήνων ως
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δίκτυο κοινοτήτων κοινών συγκροτώντας
διαδικτυακές και τοπικά ζώσες και ενεργές
κοινότητες. Στους συνδέσμους που
δίδουμε, δίδουμε μια γενική περιγραφή
αυτού του στόχου και το μπλόκ μας έχει
στηθεί για να σχεδιάσει και
πραγματοποιήσει αυτόν τον στόχο
ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
https://wp.me/P1bl5W-3dH
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ
https://wp.me/P1bl5W-2

Άρθρο 43 Μητρώο Δημόσιων
Ιστότοπων και
Εφαρμογών

Άρθρο 46 Επιμόρφωση
υπαλλήλων και
ευαισθητοποίηση
του κοινού

1582

1544

2020-07-17
05:40:13

Το μητρώο θα πρέπει να είναι ελεύθερα
προσβάσιμο στον ιστότοπο του φορέα που
το τηρεί...

2020-07-16
06:21:49

O Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα
αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη
δημόσια διοίκηση, αν εφαρμοστεί
έγκαιρα !
Έχει αποδειχτεί ότι δεν ανταποκρίνονται
στην εφαρμογή νέων νομοθετικών
ρυθμίσεων με τον ίδιο ρυθμό όλοι οι
οργανισμοί του δημόσιου τομέα, ενώ
συχνά παρατηρείται τεράστια χρονική
διάσταση μεταξύ τους με τα γνωστά
αποτελέσματα (γραφειοκρατία,
υπέρμετρο διοικητικό βάρος διαχείρισης
θεμάτων κ.α.).
Προκειμένου ο Κώδικας Ψηφιακής
Διακυβέρνησης να τύχει της άμεσης και
ορθής εφαρμογής, θα πρέπει να γίνει
υποχρεωτική η επιμόρφωση όλων των
υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και εντός
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Στην κατεύθυνση αυτή, με κατάλληλο
σχεδιασμό αλλά και με τη χρήση των
τεχνολογικών μέσων (διαδικτυακές
παρουσιάσεις), μπορεί να βοηθήσει το
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ώστε η
επιμόρφωση των υπαλλήλων να γίνει
έγκαιρα και με τη χαμηλότερη οικονομική
επιβάρυνση του δημοσίου.
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Άρθρο 50 - Νομική
ισχύς ηλεκτρονικών
υπογραφών και
σφραγίδων
Άρθρο 50 - Νομική
ισχύς ηλεκτρονικών
υπογραφών και
σφραγίδων

1511

2020-07-12
01:03:40

ποιά ειναι η διάρκεια ισχύος των
ηλεκτρονικών εγγράφων;

1560

2020-07-16
08:00:26

Εξαιρετικο αρθρο και αυτο και πολύ
χρησιμο !
Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, «η
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει
νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη
υπογραφή». Η ισοδυναμία προβλέπεται
μόνο για τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές
υπογραφές και όχι για τις εγκεκριμένες
ηλεκτρονικές σφραγίδες. Άρα, όπου
απαιτείται υπογραφή προκειμένου να
υποβληθεί ένα έγγραφο στο Δημόσιο, δεν
μπορεί αυτή να υποκατασταθεί από
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.

Άρθρο 50 - Νομική
ισχύς ηλεκτρονικών
υπογραφών και
σφραγίδων

1635

2020-07-17
10:16:02

Στην παρ. 1, 2η πρόταση εξισώνεται η
ηλεκτρονική υπογραφή με την ιδιόχειρη
υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και η
ηλεκτρονική σφραγίδα με τη σφραγίδα της
εταιρείας (σωστά) αλλά στην 1η πρόταση
ουσιαστικά εξισώνεται η ηλεκτρονική
υπογραφή με την ηλεκτρονική σφραγίδα
(παρά το «όπου η τελευταία απαιτείται»
που δεν λέει κάτι…). Όπως η σφραγίδα
μιας εταιρείας δεν αρκεί για να
«υπογράψεις» ένα έγγραφο, έτσι και η
ηλεκτρονική σφραγίδα δεν μπορεί να
παίξει το ρόλο της υπογραφής ακριβώς
γιατί μπορεί να τη «χειρίζονται»
παραπάνω από ένα άτομα. Στην παρ. 2
επίσης εξισώνεται η ιδιόχειρη υπογραφή
με την ηλεκτρονική σφραγίδα (δεν γίνεται
καν αναφορά σε "εγκεκριμένη", όχι ότι θα
είχε κάποια διαφορά…). Επιπλέον, η
αναφορά ότι η υπογραφή / σφραγίδα
τοποθετείται στην πρώτη ή στην τελευταία
σελίδα του ηλεκτρονικού εγγράφου είναι
άνευ ουσίας καθώς η «τοποθέτηση»
αφορά μόνο στην οπτική της αναγνώριση
σε ένα εκτυπωμένο έγγραφο. Η
ηλεκτρονική υπογραφή μπορεί να
υπάρχει, να είναι αόρατη και, φυσικά, να
είναι έγκυρη σύμφωνα με τον Κανονισμό
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eIDAS. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν δεν
είναι αν θα φαίνεται ή όχι αλλά να
υπάρχει και να καλύπτει όλο το έγγραφο.
Είναι προφανές (;) ότι μόνο το τμήμα ενός
ηλεκτρονικού εγγράφου που έχει
υπογραφεί καλύπτεται από την υπογραφή
(ώστε να ικανοποιείται το άρθρο 26, παρ.
δ του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 και αυτό
ισχύει ανεξάρτητα από το αν θα
τοποθετούσε κάποιος την οπτική
αποτύπωση της ηλεκτρονικής υπογραφής
στην πρώτη ή στην τελευταία σελίδα του
ηλεκτρονικού εγγράφου). Η παράγραφος 2
θα πρέπει να αλλαχτεί κατάλληλα.

Προτείνεται η παρακάτω προσθήκη διότι η
πρώτη παράγραφος όπως είναι τώρα
αναφέρεται μόνο σε έγγραφα που
εκδίδουν νομικά πρόσωπα:
"Η ηλεκτρονική υπογραφή επί ιδιωτικού
ηλεκτρονικού εγγράφου επέχει θέση
ιδιόχειρης υπογραφής του φυσικού
προσώπου που το υπογράφει."

Άρθρο 50 - Νομική
ισχύς ηλεκτρονικών
υπογραφών και
σφραγίδων

1641

2020-07-17
12:21:33

Επιπρόσθετα, για τα ηλεκτρονικά έγγραφα
που εκδίδονται από νομικό πρόσωπο που
υπογράφονται με την εγκεκριμένη
ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου
εκπροσώπου τους, προτείνουμε την
προσθήκη (στους ορισμούς) ειδικής
κατηγορίας ηλεκτρονικής υπογραφής,
δηλαδή την ηλεκτρονική υπογραφή
φυσικού προσώπου που σχετίζεται με
νομικό πρόσωπο, καθώς σε αυτή την
περίπτωση:
α. το πιστοποιητικό ανήκει στο νομικό
πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα να το
ανακαλέσει σε περίπτωση που το φυσικό
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πρόσωπο απωλέσει την ιδιότητά του και
β. το πιστοποιητικό περιέχει πληροφορίες
του νομικού προσώπου (επωνυμία, ΑΦΜ)
επιτρέποντας σε εφαρμογές την αυτόματη
αναγνώριση σχέσης μεταξύ φυσικού και
νομικού προσώπου.

Άρθρο 54 Αναστολή ισχύος
πιστοποιητικού
Άρθρο 55 Ανάκληση
πιστοποιητικού

Άρθρο 57 Μέθοδοι
ταυτοποίησης

Άρθρο 57 Μέθοδοι
ταυτοποίησης

1610

2020-07-17
08:27:38

1611

2020-07-17
08:28:21

1613

2020-07-17
08:33:59

1640

2020-07-17
12:15:42

Άρ. 54 παρ.2
Η λίστα με τις περιπτώσεις αναστολής
είναι περιοριστική ή ενδεικτική;
Άρ. 55 παρ.1
Η λίστα με τις περιπτώσεις ανάκλησης
είναι περιοριστική ή ενδεικτική;
Άρθρο 57 παρ.2
Προτείνεται προσθήκη ως εξής:
"όπως την ηλεκτρονική ή την εξ
αποστάσεως ταυτοποίηση, σύμφωνα με το
άρθρο 24 παρ. 1 στοιχείο δ’ του
Κανονισμού eIDAS."
Πότε αναμένεται η έκδοση αυτής της
υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει
τα πρότυπα και τις απαιτήσεις για τη
συγκεκριμένη μέθοδο ταυτοποίησης;
Άρθρο 57 παρ.1
Oι κατάλογοι εμπιστοσύνης του αρ.22
eIDAS αφορούν τις πληροφορίες σχετικά
με τους παρόχους και τις εγκεκριμένες
υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχουν
και όχι εάν η ταυτοποίηση διενεργείται
από τρίτο. Η ταυτοποίηση από τρίτο, ως
μέρος υφιστάμενης υπηρεσίας
εμπιστοσύνης που έχει ήδη ενταχθεί στον
Εθνικό Κατάλογο Εμπιστοσύνης, δεν
εμπίπτει στην θετική αξιολόγηση της ΕΕΤΤ
βάσει του άρθρου 22, αλλά στην
υποχρέωση ενημέρωσης του Παρόχου
προς την ΕΕΤΤ βάσει του άρ. 24 παρ.2α
eIDAS διότι πρόκειται για αλλαγή της
υπηρεσίας. Επομένως, προτείνουμε την
τροποποίηση αυτής της παραγράφου.
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Άρθρο 57 παρ. 2
Προτείνεται η εναρμόνιση των
απαιτήσεων με αυτά που ορίζονται στην
απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος
(Ιούνιος 2020) καθώς οι Πάροχοι
παρέχουν υπηρεσίες εμπιστοσύνης και
προς τις τράπεζες.

Άρθρο 57 Μέθοδοι
ταυτοποίησης

1643

2020-07-17
12:33:27

Στο άρθρο 57, παρ. 1, αναφέρεται:
Άρθρο 57
Μέθοδοι ταυτοποίησης
1. Πριν από την έκδοση πιστοποιητικού
υπηρεσίας εμπιστοσύνης, ο πάροχος
υπηρεσιών εμπιστοσύνης προβαίνει με
κατάλληλα μέσα στην εξακρίβωση της
ταυτότητας και των ειδικών
χαρακτηριστικών του αιτούντος
(ταυτοποίηση). Τη διαδικασία του
προηγούμενου εδαφίου δύναται να
διενεργεί και τρίτος δυνάμει σύμβασης με
τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η
δυνατότητα ταυτοποίησης από τρίτο
ενεργοποιείται μετά από την ένταξη της
θετικής αξιολόγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. στον
Εθνικό Κατάλογο Εμπιστοσύνης, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 22 του
Κανονισμού eIDAS.

Η πρότασή μας προς διαμόρφωση στο
ανωτέρω άρθρο, είναι:΅
1. Πριν από την έκδοση πιστοποιητικού
υπηρεσίας εμπιστοσύνης, ο πάροχος
υπηρεσιών εμπιστοσύνης προβαίνει με
κατάλληλα μέσα στην εξακρίβωση της
ταυτότητας και των ειδικών
χαρακτηριστικών του αιτούντος
(ταυτοποίηση). Τη διαδικασία του
προηγούμενου εδαφίου δύναται να
διενεργεί και τρίτος δυνάμει σύμβασης με
τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η
δυνατότητα ταυτοποίησης από τρίτο
ενεργοποιείται μετά από την ενημέρωση
της Ε.Ε.Τ.Τ., όπως προβλέπεται στο άρθρο
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24.2.α του Κανονισμού 910/2014 του
eIDAS.
Η σχετική αιτιολόγηση της πρότασής μας
είναι:
Oι κατάλογοι εμπιστοσύνης του αρ.22
eIDAS αφορούν τις πληροφορίες σχετικά
με τους Παρόχους και τις εγκεκριμένες
υπηρεσίες εμπιστοσύνης, που παρέχουν
και όχι εάν η ταυτοποίηση διενεργείται
από τρίτο. Η ταυτοποίηση από τρίτο, ως
μέρος υφιστάμενης υπηρεσίας
εμπιστοσύνης, που ήδη έχει ενταχθεί στον
Εθνικό Κατάλογο Εμπιστοσύνης, δεν
εμπίπτει στη θετική αξιολόγηση της ΕΕΤΤ
βάσει του άρθρου 22, αλλά στην
υποχρέωση ενημέρωσης του Παρόχου
προς την εποπτική του Αρχή, ΕΕΤΤ, βάσει
του άρ. 24 παρ.2α του eIDAS, για την
επικείμενη αλλαγή, όσον αφορά την
παροχή εγκεκριμένων υπηρεσιών
εμπιστοσύνης, για την εξακρίβωση
στοιχείων της ταυτότητας, για το οποίο
εκδίδεται εγκεκριμένο ψηφιακό
πιστοποιητικό, μέσω τρίτης οντότητας

Άρθρο 58 - Αρχή
Πιστοποίησης του
Ελληνικού
Δημοσίου

1541

2020-07-15
18:24:33

Για τους λόγους αυτούς επομένως,
προτείνουμε την τροποποίηση αυτής της
παραγράφου, διότι επιπλέον σε αντίθετη
περίπτωση, η ΕΕΤΤ καθίσταται αυτόματα
και επιθεωρητής Φορέας του Παρόχου,
αρμοδιότητα που δεν προβλέπεται.
Θεωρώ ότι ο τρόπος έκδοσης των
ψηφιακών υπογραφών μέσω της
ιστοσελίδας της ΑΠΕΔ χρίζει αναβάθμισης.
Η απαίτηση χρήσης Windows 7 με
συγκεκριμένες εκδόσεις Internet Explorer
είναι προβληματική. Επίσης δεν είναι
σπάνιες οι φορές που η διαδικασία
έκδοσης και μεταφοράς στην ασφαλή
διάταξη (usb) διακόπτεται και απαιτείται
ξανά να γίνει αίτηση στα ΚΕΠ κλπ. Επίσης
αποκλείονται νεότερα λειτουργικά
συστήματα τόσο της Microsoft όσο και
διανομές Linux.
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Άρθρο 58 - Αρχή
Πιστοποίησης του
Ελληνικού
Δημοσίου

Άρθρο 59 Αντικείμενο και
πεδίο εφαρμογής
ανοικτών
δεδομένων (άρθρο
1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024)

Άρθρο 60 - Ορισμοί
ανοικτών
δεδομένων
(άρθρο 2 της
Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024)

1638

2020-07-17
11:07:32

Αν το άρθρο 5 αναφέρεται στο κείμενο
Certificate Practice Statement (CPS) τότε
γιατί να μην εξεταστεί κάποια πιο απλή
διαδικασία από την έκδοση Υπουργικής
Απόφασης καθώς: (α) απαιτείται η
αποδοχή του από τον εποπτικό φορέα
(Ε.Ε.Τ.Τ.) κατά την υποβολή της Έκθεσης
Αξιολόγησης Συμμόρφωσης, η οποία δεν
είναι δεδομένη κατά την έκδοση της ΥΑ
και (β) είναι ένα κείμενο που αλλάζει κατά
καιρούς και η απαίτηση να εκδίδεται
Υπουργική Απόφαση κάθε φορά μπορεί να
δυσχεράνει την όλη διαδικασία.

1583

2020-07-17
05:51:28

Για λόγους ομοιομορφίας/ συνέπειας, στις
παρ.3 και 4, ή θα πρέπει να αναγράφεται
"που" ("που βρίσκονται/ σχετίζονται/
παράγονται") ή "τα οποία".

1563

2020-07-16
09:33:33

Προτείνεται η αλλαγή του σημείου 8) με
την απάλειψη του κειμένου ".. και
χρησιμοποιούνται.. και αποτελεσμάτων" ή
την κατάλληλη τροποποίηση του εν λόγω
κειμένου. Ως έχει, το σημείο 8 μπορεί να
ερμηνευτεί ως εξής: δεδομένα τα οποία
δεν χρησιμοποιούνται ως τεκμήρια της
ερευνητικής διαδικασίας (δηλαδή έχουν
παραχθεί, αλλά δεν χρησιμοποιούνται ως
τεκμήρια) δεν θεωρούνται ως ερευνητικά
δεδομένα. Τα ίδια τα δεδομένα που
παράγονται στο πλαίσιο της ερευνητικής
διαδικασίας πολύ συχνά δεν
χρησιμοποιούνται σε εύλογο χρονικό
διάστημα για τεκμηρίωση ή ανάλυση
αποτελεσμάτων. Αντιθέτως, τα ίδια τα
ερευνητικά δεδομένα, σύμφωνα και με τις
πρόνοιες του EOSC (European Open
Science Cloud) και των Ερευνητικών
Υποδομών (ESFRI, thematic) αποτελούν
αυτόνομα ερευνητικά αντικείμενα
(research artifacts/objects) που
δημοσιεύονται χωρίς να υπάρχει κατά
ανάγκη σχετική επιστημονική δημοσίευση.
Επιπλέον, προτείνεται αφενός η διόρθωση
του σημείου 9) σε σημείο 19) και
αφετέρου: (α) η ρητή εξαίρεση ιδιωτικών
οργανισμών χρηματοδότησης έρευνας και
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(β) η ρητή εξαίρεση νομικών προσώπων
που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Άρθρο 61 - Γενικές
αρχές (άρθρο 3 της
Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024)

1564

2020-07-16
09:34:27

Άρθρο 62 Επεξεργασία
αιτήσεων
περαιτέρω χρήσης
(άρθρο 4 της
Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024)

1565

2020-07-16
09:35:24

Άρθρο 62 Επεξεργασία
αιτήσεων
περαιτέρω χρήσης
(άρθρο 4 της
Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024)

1585

2020-07-17
06:04:34

Προτείνεται η αλλαγή της διατύπωσης στο
σημείο 1 "Τα έγγραφα των φορέων του
παρόντος Κεφαλαίου διατίθενται από τη
στιγμή της ανάρτησης, δημοσίευσης ή
αρχικής διάθεσής τους" ώστε να
διευκρινίζει πως η διάθεση με τους όρους
που αναφέρονται είναι υποχρεωτική. Ως
έχει, το σημείο μπορεί να ερμηνευτεί ως
δυνατότητα των οργανισμών να μην
αναρτούν, δημοσιεύουν ή να διαθέτουν
δεδομένα εξ ορισμού (by default).
Επιπλέον, προτείνεται η τροποποίηση του
σημείου 2 ώστε πλέον του σταθερού
σημείου απόθεσης, να αναφέρεται στην
τεχνικά ορθότερη χρήση μοναδικών
σταθερών αναγνωριστικών, που
εξασφαλίζουν τη διαχρονική πρόσβαση σε
κάθε δημοσιευμένο πόρο.
Προτείνεται η ρητή εξαίρεση των
ερευνητικών δεδομένων από τις εν λόγω
προθεσμίες του σημείου 5 λόγω των κατά
περίπτωση τεχνικών δυσχερειών ή
embargo periods για συγκεκριμένες
επιστημονικές περιοχές. Επιπλέον,
προτείνεται η διευθέτηση των εν λόγω
θεμάτων στο πλαίσιο επικαιροποίησης του
θεσμικού πλαισίου για τη Έρευνα και την
Ανοικτή Επιστήμη.
Θα πρέπει να προβλέπονται κυρώσεις σε
βάρος του οργάνου ή του υπαλλήλου για
τη μη τήρηση του παρόντος άρθρου ή της
απόφασης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
επί της προσφυγής.
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Άρθρο 63 Διαθέσιμοι
μορφότυποι
(άρθρο 5 της
Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024)

1566

2020-07-16
09:36:33

Στο σημείο 1 προτείνονται τα ακόλουθα:
- Εξειδίκευση της φράσης 'εφόσον είναι
δυνατό' ώστε να είναι σαφές αν πρόκειται
για τεχνική δυνατότητα ή/και αφορά σε
αξιολογική κρίση επί του
κόστους/οφέλους για τη διάθεση σε
άλλους μορφότυπους
- Εξειδίκευση των μεταδεδομένων που
πρέπει να συνοδεύουν τα (α) έγγραφα και
(β) δεδομένα, καθώς πρόκειται για
διαφορετικές οντότητες και με
διαφορετικά χαρακτηριστικά.
- Αλλαγή της διατύπωσης 'επίσημα
ανοικτά πρότυπα' καθώς δεν προβλέπεται
ούτε γίνεται αναφορά στο τι συνιστά
'επίσημο' πρότυπο και από ποιον
οργανισμό επισημοποιούνται.
- Προτείνεται η απάλειψη των αναφορών
σε DCAT και DCAΤ-AP, καθώς αυτά
αποτελούν συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις
που έχουν σημαντικά μικρότερο χρόνο
ζωής από αυτό ενός νόμου και κατά
συνέπεια δύναται να είναι παρωχημένες
εξαιρετικά σύντομα (π.χ. είναι ήδη
διαθέσιμο το DCAT 2). Επιπλέον, το
σύνολο των προτύπων
διαλειτουργικότητας (μεταδεδομένα για
έγγραφα, δεδομένα, υπηρεσίες,
καταλόγους) θα πρέπει να διευκρινίζονται
και να επικαιροποιούνται στο Ελληνικό
Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή κάθε άλλο
πρόσφορο και συνεπές εργαλείο
συντονισμού και προτυποποίησης.
Στο σημείο 2 προτείνονται τα ακόλουθα:
- Η αντικατάσταση της λέξης 'έγγραφα' με
'δεδομένα΄. ΄Το συγκεκριμένο σημείο
αποτελεί γενικότερη παρατήρηση που
είναι σκόπιμο να ενσωματωθεί στα
διάφορα σχετικά εδάφια. Τα έγγραφα και
δεδομένα σημασιολογικά και τεχνικά
αποτελούν διαφορετικές οντότητες που
απαιτούν διαφορετικές διαδικασίες και
πρότυπα για τη διάθεσή τους. Επιπλέον, η
περιγραφόμενη ανάρτηση εγγράφων και
δεδομένων στον ίδιο κατάλογο αποτελεί
κακή πρακτική που δεν συνάδει με τον
τρόπο λειτουργίας κυβερνητικών,
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επιστημονικών και θεματικών καταλόγων
και αποθετηρίων δεδομένων. Πλέον των
ανωτέρω λόγων, καθιστά εξαιρετικά
δυσχερή την αναζήτηση και ανεύρεση
δεδομένων από τους πολίτες,
απομειώνοντας την αξία του data.gov.gr.
Αυτή η αναντιστοιχία και τα σχετικά
προβλήματα είναι ήδη προφανή από τη
μέχρι σήμερα λειτουργία του data.gov.gr,
όπου η εισαγωγή εγγράφων και
περιεχομένου έχει οδηγήσει στην τεχνητή
αύξηση του πλήθους πόρων που φιλοξενεί
(τυπική συμμόρφωση και μη ουσιαστική
πρόοδος), αλλά στην ελάχιστη προσφορά
δεδομένων χρήσιμων για τους πολίτες.
- Η προσθήκη ρητής αναφοράς σε πρότυπο
σχήμα μεταδεδομένων που θα πρέπει να
ακολουθείται από το data.gov.gr για
μεταδεδομένα δεδομένων, υπηρεσίες
καταλόγου (για τη μηχαναγνώσιμη
αναζήτηση δεδομένων σε αυτό από άλλα
συστήματα), υπηρεσίες εξόρυξης
(harvesting – για την αυτοματοποιημένη
άντληση και εισαγωγή μεταδεδομένων στο
data.gov.gr από άλλους καταλόγους
δεδομένων), καθώς και η αναφορά στο
data.gov.gr με το δόκιμο όρο 'κατάλογος
δεδομένων'
- Η τροποποίηση της αναφοράς 'στην
ιστοσελίδα του φορέα΄ και η
αντικατάστασή του με 'ή σε κατάλογο
ή/και αποθετήριο δεδομένων συμβατό με
το σχήμα μεταδεδομένων και υπηρεσίες
εξόρυξης του data.gov.gr'.
- Η τροποποίηση της αναφοράς ' Εφόσον
είναι δυνατόν ' ως 'Επιπλέον και εφόσον
είναι δυνατό', καθώς η διάθεση
δεδομένων αποκλειστικά μόνο μέσω API
μπορεί να οδηγήσει σε τεχνητούς
τεχνικούς φραγμούς για τη μη διάθεση
δεδομένων, αλλά παραγώγων αυτών, με
μικρή αξία για τους πολίτες. Για
παράδειγμα, ο ορισμός ορίων στο πλήθος
των εγγραφών που μπορεί να επιστρέψει
στην απάντησή του ένα API (που αποτελεί
κοινή καλή πρακτική για την προστασία
συστημάτων, στην περίπτωση αυτή
αποτελεί εμπόδιο στην άντληση του
αρχικού συνόλου δεδομένων), το είδος και
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τεχνολογία του API που χρησιμοποιείται
(για παράδειγμα η χρήση κλειστών,
βιομηχανικών, ή χωρίς τεκμηρίωση APIs),
ο μετασχηματισμός διανυσματικών
γεωχωρικών δεδομένων σε ψηφιδωτά (για
παράδειγμα, ο μετασχηματισμός
διοικητικών ορίων σε εικόνες/tiles, που
απαγορεύουν την ενσωμάτωση και
επεξεργασία των αρχικών δεδομένων
επιτρέποντας μόνο μικρής αξίας
επισκόπηση).
Στο σημείο 3 προτείνονται τα ακόλουθα:
- Ο ορισμός της αρχής "εκ σχεδιασμού και
εξ ορισμού" καθώς δεν ορίζεται και
ερμηνεύεται σε κανένα σημείο του
κειμένου.
- Η τροποποίηση της αναφοράς
'παραγωγής και διάθεσης' σε 'προμήθειας,
παραγωγής, επικαιροποίησης και
διάθεσης' ώστε (α) να περιλαμβάνει ένα
βασικό σημείο εισόδου δεδομένων στην
κατοχή της ΔΔ (προμήθεια δεδομένων ή
προμήθεια υπηρεσιών για την παραγωγή
δεδομένων) που συχνά χρησιμοποιείται
ως αιτιολογία για την προμήθεια
δεδομένων που δεν επιτρέπουν την
περαιτέρω χρήση τους ούτε από πολίτες,
αλλά ούτε και από άλλους φορείς της ΔΔ,
καθώς και (β) να γίνεται αναφορά στον
πλήρη κύκλο ζωής ενός συνόλου
δεδομένων.
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Άρθρο 64 - Αρχές
που διέπουν τη
χρέωση (άρθρο 6
της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024)

1567

2020-07-16
09:37:42

Προτείνεται η τροποποίηση του σημείου
2(α) ως εξής:
- 'προβλέπεται': κρίνεται σκόπιμη η
αναφορά στα σχετικά έγγραφα (π.χ.
σύσταση οργανισμών, κανονισμοί
λειτουργίας, καταστατικό) όπου
προβλέπεται η σχετική πρόνοια. Για
πλήθος οργανισμών της ευρύτερης
δημόσιας διοίκησης προβλέπεται η εισροή
χρηματικών πόρων από άλλες πηγές χωρίς
όμως καμία αναφορά στο ύψος και σκοπό
τους. Στην πράξη, το ύψος των εσόδων
είναι δυναμικό και δυνητικά μεγαλύτερο
της τακτικής χρηματοδότησής τους.
Επιπλέον, όπου προβλέπεται η πώληση
δεδομένων σε υφιστάμενους
οργανισμούς, αυτή κατά κανόνα δεν έχει
οριστεί και επικαιροποιηθεί με
αντικειμενικές και διάφανες διαδικασίες
αξιολόγησης του σχετικού κόστουςοφέλους (cost-benefit analysis)
αξιολογώντας το άμεσο χρηματικό όφελος
για τον οργανισμό έναντι του έμμεσου
αναπτυξιακού οφέλους για την οικονομία,
τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Σχετικές
μελέτες για την εφαρμογή της Οδηγίας PSI
και ανοικτών δεδομένων γενικότερα,
έχουν αποδείξει πως στη συντριπτική
πλειοψηφία των περιπτώσεων τα άμεση
οφέλη για τους οργανισμούς είναι τάξεις
μικρότερα από τα οφέλη για την οικονομία
και τις επιχειρήσεις.
- 'ουσιώδες μέρος': κρίνεται σκόπιμος ο
ορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης (π.χ.
τμήμα επί του προϋπολογισμού) για τον
καθορισμό του ουσιώδους της
δραστηριότητας, ειδικά και υπό το πρίσμα
του παραπάνω σχολίου.
Κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του
σημείου 3 ώστε:
- Να ορίζονται τα κριτήρια που
αξιολογούνται για τη λήψη της σχετικής
απόφασης.
- Να ορίζεται σαφές χρονικό διάστημα
(π.χ. ετήσιο) κατά το οποίο οι εν λόγω
αποφάσεις ενημερώνονται με νέα στοιχεία
για τις δραστηριότητες των οργανισμών.
- Η προετοιμασία και εισήγηση της
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σχετικής απόφασης από Ανεξάρτητη Αρχή
ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια,
αξιολογική κρίση και ευρύτερη διαχρονική
ωφέλεια της οικονομίας, των
επιχειρήσεων και πολιτών.

Άρθρο 65 Διαφάνεια (άρθρο
7 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024)

1568

2020-07-16
09:38:27

Κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του
σημείου 4 ώστε:
- Να καθορίζεται σαφώς η διάρκεια της
λογιστικής περιόδου (π.χ. ετήσια).
- Να καθορίζεται η ελάχιστη και μέγιστη
επιτρεπόμενη διάρκεια απόσβεσης της
επένδυσης (π.χ. 5 έτη) καθώς και το
ελάχιστο και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος
απόσβεσης της επένδυσης (ROI, π.χ. 4%).
- Να οριστεί σαφώς η διαδικασία για την
εκκαθάριση των σχετικών δικαιωμάτων
των οργανισμών σε συνάρτηση με το
χρηματοδοτικό εργαλείο για την
προμήθεια, παραγωγή και επικαιροποίηση
των δεδομένων. Για παράδειγμα, για
δεδομένα των οποίων η
παραγωγή/προμήθεια έχει προκύψει από
συγχρηματοδοτούμενα έργα, κατά κανόνα
δεν επιτρέπεται η παραγωγή εσόδων.
- Να οριστεί φορέας της ΔΔ όπου θα
αναλαμβάνει την ανωνυμοποίηση και
προστασία των εμπορικά εμπιστευτικών
πληροφοριών κεντρικά και
εξασφαλίζοντας οικονομίες κλίμακας, με
ανάληψη του ρόλου διάθεσης από αυτόν
σε περίπτωση που ο αρχικός κάτοχος των
δεδομένων επικαλείται αδυναμία
συμμόρφωσης με εύλογο κόστος. Είναι
προφανές πως η ανάληψη των ανωτέρω
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
ασφαλείας είναι οικονομικότερο να
αναληφθεί από έναν οργανισμό για το
σύνολο της ΔΔ. Επίσης, είναι προφανές
πως το σχετικό κόστος και προσπάθεια
είναι αναλογικά μεγαλύτερη για καθέναν
από τους επιμέρους κατόχους δεδομένων
της ΔΔ, κάτι που μπορεί να αποτελέσει
τεχνητή κατάργηση του πνεύματος του
νόμου στην πράξη.
Προτείνεται η εισαγωγή των σχετικών
κριτηρίων του σημείου 2 στο Παράρτημα
του παρόντος κειμένου και όχι σε σχετική
ΥΑ.

688

692

Άρθρο 66 - Άδειες
και λοιποί όροι για
την περαιτέρω
χρήση εγγράφων
(άρθρο 8 της
Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024)

1569

2020-07-16
09:38:58

Κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του
σημείου 2 ώστε:
- Να αντικατασταθεί η φράση 'χορήγηση
άδειας' καθώς αφορά σε 'permission' και
όχι σε 'license'. Δεδομένου πως όλοι οι
πόροι (έγγραφα, δεδομένα,
μεταδεδομένα) εξ ορισμού πρέπει να
συνοδεύονται από άδεια χρήσης, η οποία
χορηγείται και συνοδεύει τους εν λόγω
πόρους, η σχετική αναφορά ως έχει είναι
προβληματική.
- Να προβλέπεται η δημιουργία πρότυπων
αδειών από έναν οργανισμό της ΔΔ και η
υποχρεωτική εφαρμογή τους από το
σύνολο των οργανισμών της ΔΔ.
- Να διαγραφεί η φράση 'σε μορφότυπους
ανοικτών δεδομένων' καθώς οι άδειες
χρήσης δεν δύναται να 'στηρίζονται' σε
μορφότυπους ανοικτών δεδομένων (οι
άδειες αποτελούν κείμενα και όχι
δεδομένα)
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Άρθρο 67 Πρακτικές
ρυθμίσεις (άρθρο 9
της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024)

1570

2020-07-16
09:40:11

Κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του
σημείου 1 ώστε:
- Να είναι διακριτή και σε διαφορετικούς
διαδικτυακούς τόπους η ανάρτηση
δεδομένων (data.gov.gr) και η ανάρτηση
εγγράφων (π.χ., archives.gov.gr) για τους
λόγους που έχουν αναφερθεί σε
προηγούμενη σημείο των σχολίων της
διαβούλευσης.
- Να διαγραφεί η φράση ΄που είναι
διαθέσιμα σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο
μορφότυπο΄, καθώς ως μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την
υποχρέωση ανάρτηση δεδομένων. Τα
δεδομένα θα και μεταδεδομένα τους θα
πρέπει να είναι διαθέσιμα ακόμη και αν
δεν ακολουθούν ανοικτό και
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο (π.χ. de facto
βιομηχανικό πρότυπο). Οι πρόνοιες
προηγουμένων εδαφίων για την
προσπάθεια μετασχηματισμού τους
επαρκούν. Επιπλέον, θα πρέπει να
προσφέρεται η δυνατότητα σε άλλους
οργανισμούς και φορείς (δημόσιος και
ιδιωτικός τομέας, κοινωνία των πολιτών)
να αναλαμβάνουν εθελοντικά και χωρίς
κόστος για τη ΔΔ το μετασχηματισμό των
δεδομένων σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο
μορφότυπο και την αντίστοιχη μετέπειτα
ελεύθερη διάθεσή τους από το data.gov.gr
- Να αντικατασταθεί η φράση ΄σύνδεσμοι
προς τους δικτυακούς τόπους των φορέων
όπου αυτά τηρούνται΄ με 'μοναδικά
αναγνωριστικά που δεικτοδοτούν προς τα
σύνολα δεδομένων με αυτόματο και
μηχαναγνώσιμο τρόπο'.
Κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του
σημείου 2 ώστε:
- Να προβλέπονται ρητά τα αναφερόμενα
κριτήρια αξιολόγησης, τι αξιολογείται,
καθώς και ποια οργανωτική δομή
πραγματοποιεί την αξιολόγηση.
Προτείνεται η ανάληψη του εν λόγω
ρόλου από Ανεξάρτητη Αρχή και ο
περιορισμός την προσπάθειας του φορέα
στην απλή καταγραφή των δεδομένων και
εγγράφων του.
- Να προβλέπονται ρητά οι εν λόγω
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'κατηγορίες' δεδομένων και εγγράφων.
Κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του
σημείου 4 ώστε:
- Η καταγραφή και ενημέρωση των
συνόλων δεδομένων και εγγράφων να
πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω
πληροφοριακού συστήματος χωρίς καμία
άλλη επίσημη διαδικασία.
- Η ενημέρωση του ΓΓ και της
προτεινόμενης Ανεξάρτητης Αρχής να
πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του
εν λόγω πληροφοριακού συστήματος.

Άρθρο 68 Ερευνητικά
δεδομένα (άρθρο
10 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024)

1571

2020-07-16
09:40:47

Κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του
σημείου 4 ώστε:
- Να γίνεται αναφορά στο σύνολο των
πληροφοριακών συστημάτων και
διαδικασιών στα οποία η ΕΑΔ θα έχει
άμεση πρόσβαση ώστε ο έλεγχος να
μπορεί να είναι άμεσος και
αυτοματοποιημένος.
- Να προβλέπεται η άμεση δημοσίευση
έρευνας ελέγχου για κάθε οργανισμό και η
επικαιροποίηση της προόδου και των
αποτελεσμάτων του από το διαδικτυακό
τόπο της ΕΑΔ. Είναι σκόπιμο να
αποφευχθεί η ετήσια και συγκεντρωτική
παραγωγή έντυπων αναφορών για τους
σκοπούς εφαρμογής του παρόντος
άρθρου.
Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί το
σημείο 1 ώστε:
- Να γίνεται σαφές αν η χρηματοδότηση
αφορά σε παραγωγή ή/και προμήθεια,
καθώς να γίνεται αναφορά στις σχετικές
παρατηρήσεις (φορείς χρηματοδότησης,
επιλεξιμότητα) σε άλλο σημείο των
σχολίων της διαβούλευσης. Συνολικότερα,
τα θέματα προμήθειας, εκκαθάρισης
αδειών χρήσης, αξιοποίησης και διάθεσης
ερευνητικών δεδομένων είναι σκόπιμο να
εξειδικευτούν σε συνολικότερη
νομοθετική παρέμβαση που αφορά στην
Έρευνα και την Ανοικτή Επιστήμη.
- Να διαγραφεί η φράση 'και έχουν ήδη
δημοσιοποιηθεί' καθώς μπορεί να
ερμηνευτεί ως μη υποχρέωση εφαρμογής
του άρθρου.
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Άρθρο 77 - Πεδίο
εφαρμογής της
ψηφιακής
διαφάνειας

1586

2020-07-17
06:51:08

Στο τέλος της παρ.1 θα πρέπει να
διορθωθεί το "του νόμου αυτού" με το
"του κεφαλαίου αυτού".
Στην περ.(στ) της παρ.3 θα πρέπει να
προστεθούν και οι προϋπολογισμοί,
απολογισμοί και ισολογισμοί των Ειδικών
Λογαριασμών που τηρούν οι υπόχρεοι
φορείς καθώς. Η ίδια περίπτωση θα
πρέπει να συμληρωθεί με τη φράση
"ανεξαρτήτως εάν βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του φορέα ή άλλη πηγή
εκτός αυτού" (π.χ. από δωρεά η οποία
συνίσταται σε χρηματικό ποσό, από
ειδικούς και λοιπούς λογαριασμούς οι
οποίοι δεν εμφαίνονται στον τακτικό
προϋπολογισμό, λέσχες ενόπλων
δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας κλπ),
ώστε να υπάρχει διαφάνεια στο δημόσιο
χρήμα.
Υπό την παρούσα διατύπωση δεν είναι
σαφές αν οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν
μόνο στον τακτικό προϋπολογισμό.
Οι πράξεις αποδοχής δωρεών (περ.ιζ) είναι
προτιμότερο να δημοσιεύονται μόνο στο
Διαύγεια και να καταργηθεί η υποχρέωση
δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. (βλ. ν.4182/2013,
άρθρο 3 παρ.1 και ν.3469/2006),
τουλάχιστο για τις περιπτώσεις εκτός
αρμοδιότητας του Υπ. Οικονομικών.
Στην περ.(ιη) είναι χρήσιμο να προστεθούν
και οι πράξεις αποδοχής των
γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ.
Η παρ.4 ισχύει ήδη αλλά δεν εφαρμόζεται
αφού το Διαύγεια δεν αντλεί αυτόματα
στοιχεία από το ΚΗΜΔΗΣ (πρβλ.
ν.4412/106, άρθρα 38 και 379 παρ.3, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με την
τελευταία παράταση να έχει λήξει από
1.6.2019).
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Αρθρο 77: Πεδίο ψηφιακής διαφάνειας.
Παράγραφος 3.

Άρθρο 77 - Πεδίο
εφαρμογής της
ψηφιακής
διαφάνειας

1612

2020-07-17
08:29:58

Άρθρο 77 - Πεδίο
εφαρμογής της
ψηφιακής
διαφάνειας

1632

2020-07-17
10:07:34

Η ανάρτηση των αποφάσεωνγνωμοδοτήσεων-συμβάσεων-πράξεων,
που αφορούν, ως επί το πλείστον,
περιπτώσεις που υπάγονται στα ιε, ιζ, ιη,
ιστ, ιθ, (κυρίως αποφάσεις Διοικητικών
Συμβουλίων πάσης φύσεως Φορέων και
Αρχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης) θα πρέπει να
είναι σαφώς πιο εξειδικευμένη, ώστε ο
χρήστης που αναζητά συγκεκριμένη
πληροφορία να έχει τη δυνατότητα να την
εντοπίσει πιο γρήγορα.
Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο οι
δημοσιεύσιμες στο διαδίκτυο αποφάσειςπράξεις των συγκεκριμένων περιπτώσεων
του άρθρου να ταξινομούνται κατά
θεματική περίπτωση, να ομαδοποιούνται
ανά θεματικό αντικείμενο, για να
διευκολύνεται η χρήστης στην αναζήτηση
της πληροφορίας.
Θα είναι μεγάλο κέρδος, και χρονικά και
ουσιαστικά, η όσο το δυνατόν πιο
στοχευμένη και εξειδικευμένη, βάσει
συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
αφορούν το περιεχόμενό τους, ταξινόμηση
των αποφάσεων-συμβάσεων-πράξεων των
Φορέων και Αρχών.
Για παράδειγμα, με την έως τώρα
ακολουθούμενη πρακτική, μπαίνουν
κοινοί τίτλοι σε αναρτήσεις Φορέων και
Αρχών που αναζητά ο χρήστης, με
αποτέλεσμα να απαιτείται το άνοιγμα
αρχείο προς αρχείο μέχρι να εντοπίσει
αυτό που αναζητά.
Μόνο με την θεματική, ανά περιεχόμενο,
ταξινόμηση κάθε ανάρτησης θα καταστεί
πολύ ευκολότερα ανιχνεύσιμη η
ζητούμενη πληροφορία
Προτείνεται να ενταχθεή η δημιουργία και
η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών για
την ανοικτή διάθεση και την περαιτέρω
χρήση εγγράφων, ανωνυμοποιημένων
πληροφοριών και δεδομένων, κατά την
έννοια του άρθρου 3 του ν 3979/2011, για
όλα τα μητρώα του Δημοσίου τομέα.
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Άρθρο 79 - Ισχύς
των πράξεων

1588

2020-07-17
07:03:12

Άρθρο 80 Προστασία
δεδομένων
προσωπικού
χαρακτήρα και
απόρρητα

1491

2020-07-10
18:15:01

Άρθρο 80 Προστασία
δεδομένων
προσωπικού
χαρακτήρα και
απόρρητα

1577

2020-07-16
18:07:15

Στο τέλος του άρθρου να προστεθεί η
φράση:
"Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει για
την κατάρτιση του φακέλου ηλεκτρονικής
διακίνησης δικαιολογητικών για τον
έλεγχο δαπανών από τις οικονομικές
υπηρεσίες των φορέων (άρθρο 75 του
ν.4446/2016, Κ.Υ.Α.
αριθ.2/53983/0026/2019, Β'
2726/02.07.2019).
Για λόγους διαφάνειας και χρηστής
διοίκησης, κάθε πολίτης θα πρέπει να έχει
πρόσβαση σε αναλυτικό ημερολόγιο
επεξεργασίας των προσωπικών του
δεδομένων που τηρούνται σε
πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου.
Το ημερολόγιο αυτό θα πρέπει κατ'
ελάχιστο να περιέχει και να εμφανίζει στον
πολίτη: την ημερομηνία και ώρα της
επεξεργασίας, το σκοπό της επεξεργασίας
και τον υπεύθυνο της επεξεργασίας. Για
λόγους εσωτερικού ελέγχου, το
ημερολόγιο μπορεί επιπλέον να περιέχει
πρόσφορα στοιχεία που θα εξειδικεύουν
τα πρόσωπα που εκτελούν την
επεξεργασία. Κάθε επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων πολιτών θα
πρέπει να καταχωρίζεται στο ημερολόγιο
αυτό.
Στις πράξεις που δεν αναρτώνται της παρ.
1 θα πρέπει να προστεθούν αυτές που
περιλαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα του άρθρου 10 του ΓΚΠΔ
(ποινικά αδικήματα) τα οποία
περιλαμβανονταν στα ευαίσθητα
δεδομένα του Ν. 2472/97 ενώ πλέον με
τον ΓΚΠΔ είναι ξεχωριστή κατηγορία απο
τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων που
ορίζονται ρητά στο αρ. 9 του ΓΚΠΔ.
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Αρθρο 81. Διαδικαδία ανάρτησης στο
διαδίκτυο.
Παράγραφοι 5, 6, 7.

Άρθρο 81 Διαδικασία
ανάρτησης στο
Διαδίκτυο

1614

2020-07-17
08:39:29

Η ανάρτηση των αποφάσεωνγνωμοδοτήσεων-συμβάσεων-πράξεων,
που αφορούν, ως επί το πλείστον,
περιπτώσεις που υπάγονται στα ιε, ιζ, ιη,
ιστ, ιθ, του άρθρου 77 (κυρίως αποφάσεις
Διοικητικών Συμβουλίων πάσης φύσεως
Φορέων και Αρχών του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης) θα πρέπει να είναι σαφώς
πιο εξειδικευμένη, ώστε ο χρήστης που
αναζητά συγκεκριμένη πληροφορία να
έχει τη δυνατότητα να την εντοπίσει πιο
γρήγορα.
Θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο οι
δημοσιεύσιμες στο διαδίκτυο αποφάσειςπράξεις των συγκεκριμένων περιπτώσεων
του άρθρου να ταξινομούνται κατά
θεματική περίπτωση, να ομαδοποιούνται
ανά θεματικό αντικείμενο, για να
διευκολύνεται η χρήστης στην αναζήτηση
της πληροφορίας.
Θα είναι μεγάλο κέρδος, και χρονικά και
ουσιαστικά, η όσο το δυνατόν πιο
στοχευμένη και εξειδικευμένη, βάσει
συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
αφορούν το περιεχόμενό τους, ταξινόμηση
των αποφάσεων-συμβάσεων-πράξεων των
Φορέων και Αρχών.
Για παράδειγμα, με την έως τώρα
ακολουθούμενη πρακτική, μπαίνουν
κοινοί και γενικευμένοι τίτλοι σε
αναρτήσεις Φορέων και Αρχών που
αναζητά ο χρήστης, με αποτέλεσμα να
απαιτείται το άνοιγμα αρχείο προς αρχείο
ή η ανάγνωση ολόκληρων σελίδων μιας
απόφασης-πράξης μέχρι να εντοπίσει αυτό
που αναζητά.
Μόνο με την θεματική, ανά περιεχόμενο,
ταξινόμηση κάθε ανάρτησης θα καταστεί
πολύ ευκολότερα ανιχνεύσιμη η
ζητούμενη πληροφορία.
Κατά συνέπεια, απαιτείται ο καλύτερος
δυνατός συντονισμός των υπευθύνων
ώστε τα προβλεπόμενα στις καίριες
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παραγράφους 5,6 και 7 του άρθρου 81 να
καταστούν άμεσα λειτουργικά.

Άρθρο 82 Ανάρτηση
οργανογράμματος
και στοιχείων
υπηρετούντων

1501

2020-07-10
19:38:07

Η ανάρτηση των στοιχείων των
υπηρετούντων υπαλλήλων, ιδίως σε
φορείς που εκτελούν εποπτική
αρμοδιότητα, ενέχει κινδύνους για τους
υπαλλήλους ενώ, σε περιβάλλον
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΔΕΝ
προσφέρει απολύτως καμμία υπηρεσία
προστιθέμενης αξίας στον Πολίτη. Αντί των
στοιχείων επικοινωνίας με τους
υπαλλήλους, πρέπει (στην λογική ΜΙΑ
πύλη ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ) να αναρτάται
ευκρινώς (στην αρχική σελίδα) το e-mail
του Κεντρικού Πρωτοκόλλου της
Υπηρεσίας καθώς και το τηλεφωνικό
κέντρο αυτής. Καλό είναι, το ΣΗΔΕ κάθε
υπηρεσίας να μπορεί να αποστέλει στο email του αιτούντα-Πολίτη, no-reply
ενημερωτικό μήνυμα επιβεβαίωσης
παραλαβής του αιτήματος με τον αριθμό
πρωτοκόλλου που έλαβε αυτό καθώς και
αντίστοιχα μηνύματα για την αλλαγή
status της καρτέλας του εισερχομένου
εγγράφου στο ΣΗΔΕ ώστε ο Πολίτης να
έχει εικόνα της προόδου της υπόθεσής του
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χωρίς να χρειάζεται να έλθει σε επαφή με
οιονδήποτε υπάλληλο.

Άρθρο 82 Ανάρτηση
οργανογράμματος
και στοιχείων
υπηρετούντων

1573

2020-07-16
10:32:14

Άρθρο 82 Ανάρτηση
οργανογράμματος
και στοιχείων
υπηρετούντων

1574

2020-07-16
10:36:03

Άρθρο 82 Ανάρτηση
οργανογράμματος
και στοιχείων
υπηρετούντων

1589

2020-07-17
07:08:24

Άρθρο 82 Ανάρτηση
οργανογράμματος
και στοιχείων
υπηρετούντων

1633

2020-07-17
10:11:18

και τα προσωπικά δεδόμενα εδώ δεν
ισχύουν ? και τι θα πεις ότι ο ταδε είναι
εργάτης πράσινου? ο αλλού είναι
διοικητικοί . και ο υδραυλικος εχει e-mail
και τηλεφωνά επικοινωνίας?
και το ψηφιακο οργανόγραμμά το ιδιο δεν
είναι ?
να βγάλουν τις πραγματικεσ θεάσεις
όμως, όχι να απασχολείτε σε άλλη θεση
κάποιος οπωσ πχ θέση υδραυλικού ,
αλλά απασχολείτε σε θέσει διοικητική ,
ιτε που θα τον βγάλουν σε τμημα
επικοινωνίας
Θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις, π.χ.
για τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ε.Υ.Π., και
για κάποιες υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Η διατύπωση είναι υπερβολικά ευρεία σε
κάθε περίπτωση.
Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου
82, με την προσθήκη ότι τα δεδομένα θα
είναι διαθέσιμα και σε μηχαναγνώσιμη
μορφή, ως εξής:

Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου,
τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, οι ανεξάρτητες και
ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και
οι φορείς των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθμού οφείλουν να αναρτούν στον
δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και
τη διάρθρωση των υπηρεσιών και
μονάδων, την περιγραφή των
αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων,
καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα
πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των
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υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με
οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και
απασχόλησης.
Τα σχετικά έγγραφα, οι πληροφορίες και
τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως
σύνολο δεδομένων ή μέσω
προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, το οποίο
συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα από
σταθερό σημείο απόθεσης.

Άρθρο 82 Ανάρτηση
οργανογράμματος
και στοιχείων
υπηρετούντων

1660

2020-07-17
13:41:44

Το παρόν άρθρο 82 του Ν/Σ εντάσσει
αυτούσιο στην κωδικοποίηση το εν ισχύει
άρθρο 8 του νόμου της διαύγειας
(3861/2010 ΦΕΚ Α΄111). Το 2010, αυτό το
άρθρο ήταν ένα σημαντικό βήμα για τα
τότε ψηφιακά δεδομένα. Όμως, δεν
τηρήθηκε στην πράξη, ίσως και λόγω της
αοριστίας της λέξεις «οφείλουν», χωρίς
κυρώσεις εάν δεν το πράξουν.
Η γνώση της Δημόσιας Διοίκησης θα
βελτιωθεί πολύ, αν στη θέση αυτού του
άρθρου το Υπουργείο βάλει το άρθρο για
την ΕΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(https://www.economia.gr/image/data/ha
rry/TropologiaProsthikiStoAnaptyxiakoNo
mosxedio.pdf), που κατέθεσαν στις
19.10.2020 ως τροπολογία/προσθήκη στον
νόμο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» ο Οργανισμός Ανοικτών
Τεχνολογιών και η Διεθνής Διαφάνεια
Ελλάδος.
Πρόκειται για πρόταση επί μακρόν
επεξεργασμένη που καταγράφει
καθημερινά την εικόνα όλων των φορέων
που αντλούν χρήματα από το Δημόσιο.
Αυτό επιτρέπει συνολική διαχείριση των
πόρων του Δημοσίου, υποστηρίζει το
Επιτελικό Κράτος και τη Διαφάνεια και
επιτρέπει παρακολούθηση των
μεταβολών. Υπερκαλύπτει το παρόν
άρθρο, καθώς προβλέπει στην παράγραφο
11: «Οργανόγραμμα οιουδήποτε φορέα ή
μονάδας (συμπεριλαμβανομένων των
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οργανογραμμάτων του ν. 3861/2010 που
αναρτώνται υποχρεωτικά στους
ιστοτόπους των υπηρεσιών) θα αντλείται
αποκλειστικά από το κεντρικό Ψηφιακό
Οργανόγραμμα-Αποτύπωση με χρήση
ειδικής προς τούτο πιστοποιημένης
διαδικτυακής εφαρμογής.»
Επίσης, η δημιουργούμενη βάση
δεδομένων μπορεί να δίνει άμεσες
απαντήσεις σε ερωτήματα όπως, για
παράδειγμα:
α) Πόσες μονάδες στο Δημόσιο ή σε
κάποιον φορέα έχουν ένα μόνον άτομο, ή
δεν έχουν κανένα άτομο,
β) Πόσοι και ποιοι υπάλληλοι στελέχωναν
την κάθε μονάδα ενός φορέα μια
συγκεκριμένη ημερομηνία,
γ) Πώς μεταβλήθηκε η στελέχωση όλων
των μονάδων ενός φορέα μεταξύ δύο
συγκεκριμένων ημερομηνιών,
καθώς και σε πολλά άλλα ερωτήματα, ων
ουκ έστιν αριθμός.
Θα αποκτήσει, δηλαδή, επιτέλους, το
ελληνικό Δημόσιο μια γνώση των πόρων
του ώστε να μπορεί να τους αξιοποιεί και
να τους διαχειρίζεται. Θα φαίνονται έτσι οι
πραγματικές ανάγκες αλλά και οι
πραγματικές δυνατότητες του κάθε φορέα
και θα μπορεί να γίνεται
αποτελεσματικότερη κατανομή των
υπαλλήλων. Σε συνδυασμό και με άλλα
συστήματα (π.χ. μητρώο υποδομών,
μητρώο εξοπλισμού, ηλεκτρονική
διακίνηση δημοσίων εγγράφων) θα
επιτρέπει τεκμηριωμένους σχεδιασμούς
που θα μεγιστοποιούν την απόδοση και θα
ελαχιστοποιούν το κόστος. Η πρόβλεψη
της παραγράφου 13, να «αποτελεί
προϋπόθεση για την
κανονικότητα κάθε δαπάνης
(χρηματοδότηση φορέων, μισθοδοσία,
προμήθειες, προβλέψεις
στον προϋπολογισμό, κτλ), η καταχώριση
στα στοιχεία της δαπάνης του σχετικού με
τη
δαπάνη Αναγνωριστικού Κωδικού της
οργανικής μονάδας ή υπαλλήλου»
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δημιουργεί και ένα χάρτη δαπανών σε
πραγματικό χρόνο.
Η συγκεκριμένη πρόταση του Οργανισμού
Ανοιχτών Τεχνολογιών και της Διεθνούς
Διαφάνειας Ελλάδος, δίνει άμεση και
πρακτική λύση σε δύο χρόνια προβλήματα
της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, που
είναι ο ανεπαρκής έλεγχος των
ανθρώπινων πόρων της και των δαπανών
της. Δηλαδή, μετά από 10 χρόνια κρίσης
και υποτιθέμενη διεθνή υποστήριξη για τη
διεξαγωγή δομικών μεταρρυθμίσεων, το
ελληνικό δημόσιο εξακολουθεί να μη
γνωρίζει τα βασικότατα στοιχεία, δηλαδή
στοιχεία που, εξ ανάγκης, γνωρίζει και το
τελευταίο μαγαζί.
Στο Eurogroup της 18ης Ιουνίου 2018,
μεταξύ των υποχρεώσεων που ανέλαβε η
ελληνική κυβέρνηση είναι να
δημιουργήσει σύστημα διαχείρισης
ανθρώπινων πόρων και σύστημα
οικονομικής διαχείρισης. Μόνον που η
ημερομηνία-στόχος για τα δύο αυτά
συστήματα είναι το 2023! Είναι, νομίζω,
πέραν πάσης αμφιβολίας ότι μια χώρα δεν
μπορεί να πορεύεται αξιόπιστα χωρίς τα
δύο αυτά βασικά συστήματα. Και είναι
δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί, στην
εποχή των ταχύτατων εξελίξεων της
ψηφιακής τεχνολογίας, χρειάζονται πέντε
χρόνια για την ολοκλήρωση συστημάτων
με στοιχειώδεις και πολυδοκιμασμένες
τεχνολογικές απαιτήσεις.
Πάντως, οι τριμηνιαίες εκθέσεις
«Ενισχυμένης Εποπτείας» διατυπώνουν
την ασαφή αξιολόγηση προόδου αυτών
των δύο συστημάτων με βάση τη
συμφωνία εκείνου του Eurogroup.
Σημειωτέον, ότι η τελευταία από τις
τριμηνιαίες αυτές εκθέσεις εκδόθηκε στις
4.11.2019 (δηλαδή προ οκταμήνου)
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/e
conomy-finance/ip116_en.pdf
Εκεί αναζητώντας κανείς το «2023» μπορεί
να διαβάσει ότι: «The new administration
has committed to a road map to complete
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the human resources management
strategy by 2023.» Και ότι «The authorities
are broadly on track with implementing
the Unified Chart of Accounts (UCoA) in all
general government entities and moving to
accrual accounting by 2023.» Ενώ για τη
βελτίωση της διαχείρισης των ανθρώπινων
πόρων, γράφει στη σελίδα 116: «…and (iii)
enable storing of HRMS data. The various
subprojects are expected to all be
tendered during 2020 and completed by
2022-2023.»
Μέχρι τότε, αν η παραπάνω τροπολογία
αντικαταστήσει το παρόν άρθρο 82, θα
έχουμε ξεκινήσει σε ένα εξάμηνο, δηλαδή
στην αρχή του 2021 να αποθηκεύουμε
βασικά δεδομένα χρήσιμα και για
μελλοντική αξιοποίηση.
Κατά τη θητεία της σημερινής κυβέρνησης
δημοσιεύτηκαν τα εξής άρθρα για τη
σοβαρή έλλειψη της ψηφιακής
αποτύπωσης του Δημοσίου (με
παραπομπές και σε πλειάδα άρθρων και
παρουσιάσεων των ετών 2016-2018):
5.8.2019 - Η ψηφιακή αυτογνωσία
προϋπόθεση για το επιτελικό κράτος
https://www.capital.gr/meapopsi/3375478/i-psifiaki-autognosiaproupothesi-gia-to-epiteliko-kratos (με
ειδική αναφορά και στον παράγοντα
«χρόνος»),
22&amp;25.10.2019 - Η ψηφιακή
αποτύπωση του Δημοσίου ως κριτήριο
αξιοπιστίας της διακυβέρνησης
https://www.economia.gr/gr/journal2/blo
g/post?journal_blog_category_id=23&amp
;journal_blog_post_id=2214
και
31.10.2019 - Χάθηκε «κι άλλη μια τεράστια
ευκαιρία» για συστηματικές
μεταρρυθμίσεις
https://www.naftemporiki.gr/finance/stor
y/1528615/xathike-ki-alli-mia-terastiaeukairia-gia-sustimatikes-metarruthmiseis
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Πρόσφατα, ο κορωνοϊός έδειξε πόσο
σημαντική είναι η ακριβής γνώση των
δεδομένων της τρέχουσας
πραγματικότητας για τον προγραμματισμό
της επόμενης μέρας. Όπως έδειξε και ότι
όταν τα δεδομένα είναι ανοιχτά και
οργανωμένα, ο κόσμος ενδιαφέρεται και
τα παρακολουθεί. Είναι ανάγκη και στην
πατρίδα μας, να αντιμετωπίσουμε το
ζήτημα της βελτίωσης της Δημόσιας
Διοίκησης και της περιστολής των
δαπανών της σαν μια (ας μου επιτραπεί ο
νεολογισμός) ενδημική πανδημία. Η
παραπάνω τροπολογία δίνει ένα
ικανοποιητικό εργαλείο για το εσωτερικό
μας νοικοκύρεμα, επιταχύνοντας δραστικά
αυτό που ο πρωθυπουργός εξήγγειλε στις
προγραμματικές δηλώσεις "Ως
Πρωθυπουργός της Ελλάδος αρνούμαι να
αποδεχτώ ότι δεν μπορούμε πρώτα απ’
όλα εμείς οι ίδιοι να βάλουμε σε τάξη τα
του οίκου μας"
(https://youtu.be/M_StGHJvyL4?t=702)
Επιπλέον, η αποτύπωση του Δημοσίου
είναι αποκλειστικά δικό μας θέμα και δεν
εξαρτάται από κανέναν εξωτερικό
παράγοντα.
Αν το Υπουργείο προκρίνει να
αντικαταστήσει το παρόν άρθρο 82 με το
άρθρο της παραπάνω κατατεθειμένης
τροπολογίας, θα αρχίσει η χώρα μας σε
ένα εξάμηνο να καταγράφει συστηματικά
τα πλέον στοιχειώδη δεδομένα του
Δημοσίου: τη δομή και τη στελέχωση των
φορέων του.
Η παρ.4, Άρθρο 61, Ν. 4622/2019 για το
Επιτελικό Κράτος ορίζει ότι στην Έκθεση
επί της Διαβούλευσης «παρουσιάζονται
ομαδοποιημένα τα σχόλια και οι
προτάσεις όσων έλαβαν μέρος στη
διαβούλευση και τεκμηριώνεται η
ενσωμάτωσή τους ή μη στις τελικές
διατάξεις». Σε περίπτωση που το
Υπουργείο επιλέξει να μην αντικαταστήσει
το άρθρο 82 με το άρθρο της παραπάνω
τροπολογίας των δύο έγκριτων φορέων,
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θα πρέπει να εξηγήσει και να τεκμηριώσει
τους λόγους αυτής της απόφασης.
Στο αρχείο https://bit.ly/3eyqoex
καταγράφονται πολλά άρθρα και ομιλίες
που δείχνουν ότι το θέμα είναι από καιρό
γνωστό τους αρμόδιους. Περιλαμβάνονται
διαδικτυακές αναφορές για τα
περισσότερα και μετρητής ημερών (στη
δεύτερη στήλη) από την αρχική πρόταση
σε διαβούλευση του 2015. Μεταξύ αυτών
υπάρχουν βίντεο με τη θετική άποψη
στελεχών της κυβέρνησης καθώς και του
πρωθυπουργού.
Διονύσης Ρ. Ρηγόπουλος, Ph.D.
Μέλος της ομάδας εργασίας για την
ανοιχτή διακυβέρνηση
του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών
dionysis.rigopoulos@gmail.com

Άρθρο 83 Δημοσίευση
εκτέλεσης
Προϋπολογισμών

1502

2020-07-10
19:39:37

Άρθρο 83 Δημοσίευση
εκτέλεσης
Προϋπολογισμών

1592

2020-07-17
07:14:51

Ακολουθείστε το Πρότυπο της ΕΕΤΤ (bestpractice επί 15ετία) στο συγκεκριμένο
θέμα ώστε να αποφευχθεί άσκοπη
γραφειοκρατεία.
Θα πρέπει να δημοσιεύουν όλους τους
προϋπολογισμούς τους οποίους
διαχειρίζονται, π.χ. περισσότεροι από ένας
Ειδικοί Φορείς, ειδικοί λογαριασμοί κλπ.
Άρα θα πρέπει να αντικατασταθούν οι
λέξεις "του προϋπολογισμού τους" με τις
λέξεις "των προϋπολογισμών τους".
Επίσης, οι λέξεις "Κωδικό Αριθμό" θα
πρέπει να αντικατασταθούν με τις λέξεις
"Αριθμό Λογαριασμού", αφού με τη νέα
διοικητική και οικονομική ταξινόμηση του
προϋπολογισμού οι Κ.Α.Ε. έχουν
αντικατασταθεί από τους Α.Λ.Ε.
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Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου
83, παράγραφος 1, με την προσθήκη ότι τα
δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και σε
μηχαναγνώσιμη μορφή, ως εξής:

Άρθρο 83 Δημοσίευση
εκτέλεσης
Προϋπολογισμών

1634

2020-07-17
10:13:44

Άρθρο 86 - Κέντρα
Δεδομένων
Δημοσίου Τομέα

1653

2020-07-17
13:24:33

1. Το Δημόσιο ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ.,
οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών
δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση
του προϋπολογισμού τους στην
ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα
Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο
σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα,
βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά
Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των
εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα
ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα
ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
Τα σχετικά έγγραφα, οι πληροφορίες και
τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως
σύνολο δεδομένων ή μέσω
προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό
μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, το οποίο
συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα από
σταθερό σημείο απόθεσης.
α) Στηρίζουμε το υβριδικό cloud και multicloud. Ο στόχος πρέπει να είναι οι
δημόσιοι φορείς να δημιουργήσουν τις
δομές που ταιριάζουν καλύτερα στις
ανάγκες τους, συγχωνεύοντας τη δική τους
υποδομή, το κυβερνητικό νέφος και τις
υπηρεσίες από ιδιωτικούς φορείς.
β) Πρέπει να δοθεί κάποια ευελιξία στους
δημόσιους φορείς για να δοκιμάσουν και
να επιλέξουν λύσεις. Ίσως να
προσδιοριστούν ορισμένα κατώτατα όρια
βάσει των οποίων μπορούν να
λειτουργούν ανεξάρτητα.
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Άρθρο 87 - Παροχή
ψηφιακών
δημοσίων
υπηρεσιών μέσω
υπολογιστικών
υποδομών νέφους

1654

2020-07-17
13:26:52

Άρθρο 88 Κυβερνητικό Νέφος
Δημοσίου Τομέα
(G-Cloud)

1534

2020-07-14
17:17:50

α) Ας υιοθετήσουμε το στόχο της
απλούστευσης. Είναι Ιδιαίτερα σημαντικός
για την εξασφάλιση καλύτερης
διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων
του δημοσίου τομέα, την αποφυγή
συμφόρησης και την καλύτερη χρήση των
δεδομένων για την παροχή καλύτερων
υπηρεσιών στους πολίτες.
β) Ωστόσο, πρέπει να δοθεί κάποια
ευελιξία στους δημόσιους φορείς να
δοκιμάσουν και να επιλέξουν λύσεις. Ίσως
να προσδιοριστούν ορισμένα κατώτατα
όρια βάσει των οποίων μπορούν να
λειτουργούν ανεξάρτητα.
γ) Η δυνατότητα επιλογής προϋποθέτει τη
διασφάλιση ότι μια ποικιλία λύσεων
παραμένει στην αγορά.
δ) Εάν οι αποφάσεις σχετικά με ζητήματα
πληροφορικής είναι συγκεντρωτικές, είναι
σημαντικό το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης να διαμορφώσει ένα
σύστημα που να παρακολουθεί τις
πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, τις
ανάγκες των φορέων και τις βέλτιστες
πρακτικές που υπάρχουν ήδη. Το
Υπουργείο πρέπει να είναι η κινητήρια
δύναμη για να προσφέρει μια ποικιλία
λύσεων στην αγορά.
Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 δεν
εφαρμόζονται στα διαβαθμισμένα
συστήματα του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του
Υπουργείου Εξωτερικών, του Λιμενικού
Σώματος του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών. Επιπλέον, οι διατάξεις των
παρ. 1 έως 3 δεν εφαρμόζονται στα
συστήματα της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί
εμπιστευτικά δεδομένα ίσης και
μεγαλύτερης σημαντικότητας με αυτά του
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Λόγω συνάφειας των δεδομένων αυτών
και της υποχρεωτικής διαλειτουργικότητας
των συστημάτων τους πρέπει επίσης να
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εξαιρεθεί από το G-Cloud. Άλλωστε έχει
ήδη λάβει εξαιρέσεις για όλα τα σημαντικά
ΟΠΣ του, τα οποία λειτουργούν εκτός GCloud.

Άρθρο 88 Κυβερνητικό Νέφος
Δημοσίου Τομέα
(G-Cloud)

1656

2020-07-17
13:30:16

Η Google υποστηρίζει πρωτοβουλίες που
στοχεύουν να βοηθήσουν τους
ευρωπαϊκούς οργανισμούς να
υιοθετήσουν αξιόπιστες, συμβατές και
ασφαλείς υπηρεσίες cloud. Πιστεύουμε ότι
οποιαδήποτε αγορά πρέπει να
καθοδηγείται από τις ακόλουθες αρχές:
α) Να είναι ανοιχτή: Κάθε πάροχος που
πληροί τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές
νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις θα
πρέπει να μπορεί να συμμετέχει.
β) Επιλογή: Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί
πρέπει να παραμείνουν ελεύθεροι να
χρησιμοποιούν τους παρόχους cloud της
επιλογής τους και τις υπηρεσίες που
ταιριάζουν καλύτερα στις επιχειρησιακές
τους ανάγκες.
γ) Θέματα πολλαπλών συννέφων (Multicloud) και υβριδικών συννέφων (hybridcloud): οι οργανισμοί θα πρέπει να
ενθαρρύνονται να εξετάζουν στρατηγικές
πολλαπλών συννέφων και υβριδικών
συννέφων. Αυτό θα τους επιτρέψει: (1) να
επωφεληθούν από τις καλύτερες στην
κατηγορία υπηρεσίες που προσφέρονται
από διαφορετικούς παρόχους ως οι πιο
κατάλληλες για τις ανάγκες τους, (2) να
αντιμετωπίσουν προβλήματα
ανθεκτικότητας και (3) να υποστηρίξουν
τον ανταγωνισμό στην αγορά,
συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, όπως επίσης και να
προστατεύουν τα συστήματά τους και την
αγορά ευρύτερα από τους κινδύνους
κλειδώματος προμηθευτή (vendor lock-in).
δ) Προώθηση ανοιχτού κώδικα: οι
κυβερνήσεις πρέπει να ενθαρρύνουν και
να διευκολύνουν την υιοθέτηση λύσεων
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ανοιχτού κώδικα. Ωστόσο, το εμπορικό
απόρρητο και η προστασία των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
είναι απαραίτητα για τον τρόπο με τον
οποίο οι πλατφόρμες καταπολεμούν τις
επιθέσεις και τις καταχρήσεις και τα
δικαιώματα αυτά πρέπει να
προστατεύονται επαρκώς.
ε) Προστασία από τον κίνδυνο
συγκεντρωτισμού και παροχή υποστήριξης
και κινήτρων για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις: οι φορείς θα μπορούσαν να
εξετάσουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν
τις δαπάνες τους για έναν πάροχο cloud σε
ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, εντός
ενός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος
και να διασφαλίσουν ότι μέρος των
υπηρεσιών cloud μπορούν να το
προμηθευτούν από ευρωπαϊκές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παραδείγματα
μιας τέτοιας προσέγγισης μπορούν να
βρεθούν στην πολιτική Cloud-first στο
Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία απαιτεί από
τις κυβερνητικές υπηρεσίες να
διασφαλίσουν ότι το 30% της αλυσίδας
εφοδιασμού τους προέρχεται από
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή η
προσέγγιση πρέπει να εξισορροπηθεί με
τη διασφάλιση ότι οι μικρομεσαίοι
πάροχοι μπορούν να προσφέρουν την
κατάλληλη ασφάλεια.
στ) Ασφάλεια &amp; Προστασία
Δεδομένων: Τα ισχυρά θεμέλια που
παρέχονται από τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά
ρυθμιστικά πλαίσια όπως ο Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων
(GDPR), η Οδηγία για την ασφάλεια
δικτύου και πληροφοριών (Οδηγία NIS), η
Πράξη για την Κυβερνοασφάλεια
(Κανονισμός ΕΕ/2019/881) και τα
αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα και
πλαίσια για την προστασία και την
ασφάλεια των δεδομένων, όπως το ISO
27001, ISO 27017 και ISO 27018 ή τα
συστήματα πιστοποίησης ENISA Cloud
Certification Schemes Metaframework,
πρέπει να χρησιμεύσουν ως κριτήρια για
τον προσδιορισμό της πρόσβασης, της
συμμετοχής και της παροχής των
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υπηρεσιών στην αγορά. Οι πρακτικές και
τα πρότυπα ασφαλείας εξελίσσονται με
την πάροδο του χρόνου, οπότε υπάρχουν
κίνδυνοι που σχετίζονται με τον
καθορισμό ενός ελάχιστου συνόλου
προτύπων ασφαλείας που πρέπει να
πληρούν οι πάροχοι υπηρεσιών cloud. Οι
πρακτικές ασφάλειας είναι επίσης ένας
παράγοντας διαφοροποίησης μεταξύ των
παρόχων υπηρεσιών cloud, επομένως το
πλαίσιο προμηθειών του δημόσιου τομέα
πρέπει να επιτρέπει συνεχείς καινοτομίες
στον τομέα αυτό από τους παρόχους. Είναι
ζωτικής σημασίας να αποφευχθούν οι
υπερβολικοί περιορισμοί ως προς τις
πιστοποιήσεις. Οι φορείς θα πρέπει να μην
απαιτούν πρόσθετες εθνικές /
περιφερειακές πιστοποιήσεις εάν ένας
πάροχος υπηρεσιών cloud έχει ήδη
πιστοποιηθεί έναντι ενός διεθνούς
ισοδύναμου.
ζ) Φορητότητα: Οι πάροχοι θα πρέπει να
διαθέτουν λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με την προσφορά τους και τις
πρακτικές φορητότητας,
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών
προδιαγραφών, σχετικών δαπανών και
περιορισμών.
η) Περιβαλλοντική αειφορία: Η
περιβαλλοντική βιωσιμότητα πρέπει να
θεωρείται ως υποχρεωτικό κριτήριο από
τους φορείς δημοσίου τομέα κατά την
επιλογή των παρόχων cloud.
θ) Πολυ-μίσθωση: Η αγορά θα πρέπει να
επιδιώκει να χρησιμοποιεί εμπορικά
διαθέσιμες εκδόσεις υπηρεσιών cloud στο
μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι απαιτήσεις
ειδικών χαρακτηριστικών μπορούν να
υπονομεύσουν τις οικονομίες κλίμακας
που υποστηρίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες
cloud. Επίσης, οι πάροχοι πρέπει να είναι
σε θέση να εξελίσσουν συνεχώς τις
υπηρεσίες τους για να διασφαλίσουν ότι
παραμένουν τελευταίας τεχνολογίας και
ασφαλείς.
ι) Ευελιξία σε εξειδικευμένες λύσεις: Εάν
απαιτούνται ειδικά χαρακτηριστικά, οι
πάροχοι δεν θα πρέπει να υποχρεούνται
να τα έχουν ήδη διαθέσιμα κατά τη στιγμή
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της προσφοράς. Θα πρέπει να τους
επιτρέπεται να δημιουργούν αυτές τις νέες
υπηρεσίες μετά την απόφαση για τη
σύναψη σύμβασης. Αυτό θα είχε ως
αποτέλεσμα περισσότεροι πάροχοι να
ανταποκρίνονται στις προσφορές και πιο
καινοτόμες λύσεις να βλέπουν το φως.
ια) Προϋπολογισμός για cloud: οι
υπηρεσίες cloud πληρώνονται συνήθως
από την κατανάλωση. Αυτό επιτρέπει
κλιμακούμενες λύσεις που
προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες
ανάγκες με την πάροδο του χρόνου. Τα
πλαίσια προμηθειών θα πρέπει να λάβουν
τα ανωτέρω υπόψη και να δημιουργήσουν
ευέλικτες επιλογές για τον προϋπολογισμό
των δαπανών cloud από την άποψη των
λειτουργικών εξόδων.
ιβ) Προσέγγιση βάσει κινδύνου: Κατά την
υιοθέτηση του cloud, οι φορείς του
δημόσιου τομέα αντιμετωπίζουν πολλές
διαφορετικές λειτουργικές επιλογές.
Πρέπει να λάβουν υπόψη όλα τα οφέλη
και τους κινδύνους μιας νέας τεχνολογικής
λύσης προτού λάβουν μια απόφαση. Για
παράδειγμα, ενώ η μεταφόρτωση του
όγκου εργασίας στο cloud δημιουργεί μια
κοινή ευθύνη με τον πάροχο cloud, οι
πελάτες cloud επωφελούνται από την
τελευταία λέξη της ασφάλειας. Είναι
επίσης σημαντικό να αξιολογούνται οι
νέες λύσεις συγκρίνοντάς τις με το status
quo.
ιγ) Ελεύθερη ροή δεδομένων: Τα πλαίσια
προμηθειών πρέπει να υπενθυμίζουν την
ελεύθερη ροή δεδομένων και να
αποφεύγουν αδικαιολόγητα μέτρα
εντοπισμού δεδομένων. Ο εντοπισμός
δεδομένων δεν αποτελεί λύση σε θέματα
συμμόρφωσης ή ασφάλειας.
ιδ) Διαβούλευση με την αγορά: Θα πρέπει
να διενεργηθεί αξιολόγηση της αγοράς
πριν από την ανάπτυξη ενός πλαισίου ή /
και διαγωνισμού. Οι διαβουλεύσεις με
παρόχους τεχνολογίας θα παρέχουν
σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις
διαθέσιμες υπηρεσίες, το μέλλον της
τεχνολογίας και τις βέλτιστες πρακτικές
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σχετικά με τη συμμόρφωση και την
ασφάλεια.

Άρθρο 89 Προμήθεια
Εξοπλισμού
Δημοσίου Τομέα

1657

2020-07-17
13:31:15

Άρθρο 90 - Εθνικό
Μητρώο
Επικοινωνίας
Πολιτών (Ε.Μ.Ε.Π.)
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α) Ο νόμος πρέπει να απαιτεί από τους
παρόχους να παρέχουν σχετικές
πληροφορίες για την υπηρεσία, με στόχο
να διευκολύνουν την αγοράστρια διοίκηση
να κατανοήσει εάν 1) η λύση είναι
κατάλληλη για αυτούς, 2) η λύση είναι
ασφαλής και συμβατή. Δεν θα πρέπει να
απαιτείται η αποκάλυψη του πηγαίου
κώδικα - αυτό αποτελεί κίνδυνο για τα
πνευματικά δικαιώματα, ειδικά σε ένα
δημόσιο μητρώο. Οι λύσεις Cloud
αναπτύσσονται επίσης με την πάροδο του
χρόνου και ο υποκείμενος κώδικας αλλάζει
με την πάροδο του χρόνου.
β) Επίσης, δεν απαιτείται να επιτρέπεται
σε ένα φορέα του δημόσιου τομέα «να το
προσαρμόζει (το προϊόν λογισμικού) στις
ανάγκες του, να αναδιανέμει αντίγραφα
αυτού για οποιονδήποτε σκοπό και σε
οποιονδήποτε». Οι υπηρεσίες Cloud
αναπτύσσονται συνήθως παγκοσμίως ή
περιφερειακά και προσφέρονται σε
διαφορετικούς πελάτες. Μπορεί να μην
είναι δυνατό ή επιθυμητό να έχει ο
φορέας μια επιλογή προσαρμογής.
Υπάρχουν επίσης όροι υπηρεσιών για
υπηρεσίες cloud που περιορίζουν τη
δυνατότητα «δημοσίευσης ή διανομής με
οποιονδήποτε τρόπο των βελτιώσεων
προϊόντων λογισμικού που έχει επιφέρει
σε οποιονδήποτε».
Προτείνω να μπορούν όσοι είναι
καταχωρημένοι στο Εθνικό Μητρώο
Επικοινωνίας Πολιτών να εξουσιοδοτούν
τρίτους στην ανάκτηση των στοιχείων τους
από το Μητρώο αυτό. Έτσι θα μπορεί
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κάποιος να αλλάζει τα στοιχεία του μια
φορά για όλες τις επικοινωνίες που έχει.

Άρθρο 90 - Εθνικό
Μητρώο
Επικοινωνίας
Πολιτών (Ε.Μ.Ε.Π.)
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Άρθρο 90 - Εθνικό
Μητρώο
Επικοινωνίας
Πολιτών (Ε.Μ.Ε.Π.)
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Άρθρο 90 - Εθνικό
Μητρώο
Επικοινωνίας
Πολιτών (Ε.Μ.Ε.Π.)
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Αν η έννοια της ταχυδρομικής διεύθυνσης
διαμονής δεν ταυτίζεται με εκείνη της
διεύθυνσης κατοικίας που τηρείται στο
φορολογικό μητρώο, τότε δεν θα είναι
χρήσιμη για φορείς του Δημοσίου(π.χ.
στην εκπαίδευση για την εγγραφή των
μαθητών ) και πιστωτικά ιδρύματα που για
τις συναλλαγές τους, αναζητούν
βεβαιώσεις κατοικίας από το Μητρώο της
Α.Α.Δ.Ε..Σε αυτή την περίπτωση θα
πρότεινα να καταγράφεται και η
διεύθυνση κατοικίας ώστε, κατόπιν
εξουσιοδότησης, να παρέχεται σε όσους
την αναζητούν.
Εξαιρετικά προβληματική η διατύπωση της
παρ.1, δίνει την εντύπωση για καθολικό
"φακέλωμα" των πολιτών. Η διαδικασία
θα πρέπει να είναι εθελοντική και ο
τρόπος χρήσης των δεδομένων θα πρέπει
να τελεί υπό αυστηρές, νομοθετικά
καθορισμένες, προϋποθέσεις.
Αμφίβολης συνταγματικότητας διάταξη.
Σε κάθε περίπτωση, ποιός είναι υπόχρεος
για την αρχική καταχώριση;
Στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου
ορθώς έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (ήτοι
πιστωτικά ιδρύματα,ιδρύματα πληρωμών
και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος)
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν
4537/2018, με τον οποίο και
ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία
η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες
πληρωμών.
Ωστόσο εκ παραδρομής στην παράγραφο
6 γίνεται αναφορά μόνο στα πιστωτικά
ιδρύματα. Θα πρέπει επομένως και στην
παράγραφο 6 να γίνεται σχετική αναφορά
όλων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών
της παραγράφου 5, δηλαδή να
συμπεριληφθούν και τα ιδρύματα
πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού
χρήματος ώστε να μην υπάρχει
αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ αυτών.
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Άρθρο 91 - Εθνικό
Μητρώο
Διαδικασιών
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Άρθρο 92 Μητρώο Δικτυακών
Τόπων
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Άρθρο 92 Μητρώο Δικτυακών
Τόπων
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Στο θέμα αυτό, η ΕΕΤΤ υλοποιεί έργοπιλότο για το θέμα των διαδικασιών στο
πλαίσιο της Οργανωτικής-Λειτουργικής
Προσαρμογής της στις απαιτήσεις του
21ου αιώνος (συγχρηματοδοτούμενο έργο
ΕΣΠΑ). Ευελπιστώ ότι τα Υπουργεία ΔΕΝ
θα τραβήξουν την ΕΕΤΤ πίσω αλλά θα
μάθουν από την ΕΕΤΤ (best-practice).
Για να έχει πρόσβαση ο πολίτης σε όλες
αυτές τις πληροφορίες πρέπει να
συνταχθεί ένας ηλεκτρονικός κατάλογος
με όλες τις διαδικτυακές σελίδες των
υπηρεσιών που θα δημοσιευθεί σε μια
ηλεκτρονική πλατφόρμα και η οποία θα
κοινοποιηθεί σε όλα τα ηλεκτρονικά
ταχυδρομεία των πολιτών. Βάση αυτού
του καταλόγου θα μπορεί να βρει ο
πολίτης την διαδικτυακή σελίδα τις
υπηρεσίας που χρειάζεται και να αντλεί
από εκεί σχετικές πληροφορίες που τον
ενδιαφέρουν και να διεκπεραιώνει
αιτήματα και καθήκοντα του. Πέραν δε
τούτου το κάθε γραφείο της υπηρεσίας
πρέπει να απεικονίζει ψηφιοποιημένα
στους διαδικτιακούς κόμβους του όλες τις
πληροφορίες σχετικά με την αρμοδιότητα
του, όπως τους νόμους βάση των οποίων
γίνονται τα αιτήματα η εκπληρούνται τα
καθήκοντα των πολιτών, οι προϋποθέσεις
που ζητά ο νόμος ανά αίτημα, τα
δικαιολογητικά που πρέπει να
προσκομισθούν και οι υπηρεσίες από τις
οποίες θα προσκομισθούν με διεύθυνση,
τηλέφωνο, αριθμό fax και email. Με αυτόν
τον τρόπο ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να
ψάχνετε, να τρέχει από εδώ και από εκεί,
να κάνει τηλεφωνήματα και τα λοιπά
χρονοβόρα και κοστοφόρα, οπότε κατά
περίπτωση και αθροιστικά θα
εξοικονομείται τεράστιο κεφάλαιο χρόνου,
χρήματος και ταλαιπωρίας.
Υπάρχουν δυο προβλήματα που συναντάει
κάθε πολίτης στις σχέσεις του με την
δημόσια διοίκηση. Το ένα πρόβλημα είναι
η πληροφορία και το άλλο είναι τα
απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να
προσκομισθούν βάση του νόμου. Στις
ιστοσελίδες των δημόσιων υπηρεσιών
πρέπει να δίδεται ολιστική πληροφόρηση
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Άρθρο 92 Μητρώο Δικτυακών
Τόπων
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επί δικαιωμάτων και καθηκόντων, όπως
και προαπαιτούμενων και εγγράφων που
πρέπει να προσκομισθούν. Πρέπει να
δίδονται όλες οι πληροφορίες αυτών των
σχετιζόμενων υπηρεσιών για την γρήγορη
πρόσβαση και επικοινωνία με αυτές, όπως
τόπος, αρμόδιο γραφείο, τηλέφωνο, email
και λοιπά
Αν είχαμε μια εφαρμογή κάπως όμοια με
το facebook η κάποια άλλη εφαρμογή
κοινωνικού δικτύου(έχουμε ακριβή εικόνα
πως θα είναι αυτή η εφαρμογή
κοινωνικού δικτύου), που θα μπορούσε
και πρέπει να μας προμηθεύσει το κράτος
ως συνεργασία κράτους και ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, θα μπορούσαμε σε
μερικούς μήνες να είχαμε
πραγματοποιήσει τον σκοπό μας
συγκροτείς του δικτύου κοινοτήτων
κοινών Ελλήνων και Φιλελλήνων
πλανητικά σε όλες τις ηπείρους. Αυτό
έπρεπε να το είχε κάνει ήδη το κράτος και
υπάρξει σχετική συνταγματική επιταγή
που αφορά την ομογένεια. Θα θυμάστε
τον θεσμό του συμβουλίου απόδημου
ελληνισμού που απέτυχε. Εμείς έχουμε
σχεδιάσει αυτήν την ιδέα σε άλλη βάση
μαζικής κοινωνικής συμμετοχής των
απανταχού Ελλήνων και Φιλελλήνων ως
δίκτυο κοινοτήτων κοινών συγκροτώντας
διαδικτυακές και τοπικά ζώσες και ενεργές
κοινότητες. Στους συνδέσμους που
δίδουμε, δίδουμε μια γενική περιγραφή
αυτού του στόχου και το μπλόκ μας έχει
στηθεί για να σχεδιάσει και
πραγματοποιήσει αυτόν τον στόχο.
ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ
https://wp.me/P1bl5W-3dH
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ
https://wp.me/P1bl5W-2

Άρθρο 94 - Ίδρυση
εταιρείας
«Συμμετοχές 5G
Α.Ε.»

1509
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αυτό και το επόμενο φωνάζουν διαπλοκή να διαγραφεί
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Άρθρο 95 Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Επιχειρηματικών
Συμμετοχών
«Ταμείο Φαιστός»
Άρθρο 96 Ρυθμίσεις για τις
Περιοχές Εκτός
Τηλεοπτικής
Κάλυψης
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αυτό και το προηγούμενο φωνάζουν
διαπλοκή - να διαγραφεί

2020-07-15
15:48:19

Στα Διοικητικά όρια του Δήμου Λοκρών
εκτός από το Μαρτίνο της Δ.Ε. Οπουντίων
(893) θα πρέπει να συμπεριληφθεί η
Λάρυμνα της Δ.Ε. Οπουντίων.
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 4 του α. 96 –
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.
4563/2018
Δεδομένου ότι η επιλογή συμμετοχής στο
έργο εναπόκειται στην ευχέρεια των
παρόχων, προτείνεται στην πρώτη
παράγραφο του άρθρου 5 του ν.
4563/2018 να προστεθεί η λέξη
«επιλέγουν» και συνεπώς η παράγραφος 1
να τροποποιηθεί ως εξής:
«1. Οι πάροχοι που επιλέγουν να
συμμετάσχουν στην υλοποίηση του έργου
μπορεί να είναι:…».

Άρθρο 96 Ρυθμίσεις για τις
Περιοχές Εκτός
Τηλεοπτικής
Κάλυψης
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Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του
ν.4563/2018, όπου ορίζεται ότι η χρονική
διάρκεια παροχής υπηρεσιών πρόσβασης
είναι για οκτώ (8) έτη, προτείνεται να
διευκρινιστεί ότι για τους δικαιούχους που
έχουν ήδη συμμετάσχει στο έργο αυτό,
εξακολουθεί να ισχύει η διάρκεια των
οκτώ ετών από την αρχική ενεργοποίηση
της υπηρεσίας τους. Σε κάθε περίπτωση, η
απόφαση για επέκταση της χρονικής
διάρκειας παροχής υπηρεσιών πρόσβασης
στους δικαιούχους, ήτοι πέραν της
οκταετίας, θα πρέπει να επανεξετάζεται σε
συμφωνία και με τους παρόχους του
έργου, εξασφαλίζοντας τους ταυτόχρονα
και την δυνατότητα επιλογής για την
συμμετοχή τους ή όχι στο έργο.
Κατά συνέπεια, προτείνουμε να
τροποποιηθεί η παράγραφος 6 του
άρθρου 5 ως εξής:
«6. Η χρονική διάρκεια…..του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση
επέκτασης της χρονικής διάρκειας του
έργου παρέχεται προθεσμία ενός (1) μήνα,
για την συμμετοχή ή όχι των παρόχων του
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έργου και κατά τη διάρκεια της
επέκτασης».
Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι η
πτώχευση προβλέπεται εκ του νόμου ως
λόγος καταγγελίας των συμβάσεων, η
πρόβλεψη στην παράγραφο 7 του άρθρου
5 του ν. 4563/2018 δεν είναι η δέουσα.
Είναι γεγονός πως σε περίπτωση λύσης ή
θέσης του παρόχου του έργου σε
αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση,
πτώχευση, παύση των πληρωμών του, ή
και κάθε ανάλογη κατάσταση δεν θα
δύναται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες
πρόσβασης. Επιπλέον, θεωρούμε ότι
πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για την
περίπτωση που ο πάροχος του έργου
παύσει την δραστηριοποίησή του στην
τεχνολογία μέσω της οποίας συμμετέχει
στο έργο, όπως για παράδειγμα παύσει να
παρέχει υπηρεσίες μέσω δορυφόρου. Και
κατ’ επέκταση, πρόβλεψη για την
περίπτωση που ο πάροχος παύσει να
δραστηριοποιείται μέσω πχ δορυφόρου
και συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες μέσω
σταθερής ή κινητής σύνδεσης internet.
Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος θα
μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει
υπηρεσίες από τον πάροχο που έχει
επιλέξει στο έργο, μέσω σταθερής ή
κινητής σύνδεσης internet, εφόσον
διαθέτει σύνδεση internet και υπό την
προϋπόθεση ότι θα προμηθευτεί τον δικό
του εξοπλισμό (π.χ. Smart TV).
Προτείνουμε να τροποποιηθεί η
παράγραφος 7 του άρθρου 5 ως εξής:
«7. Οποιαδήποτε μεταβολή στο
ιδιοκτησιακό καθεστώς του παρόχου δεν
συνιστά λόγο καταγγελίας της
συναφθείσας σύμβασης για την παροχή
των υπηρεσιών της παρ. 2. Οποιαδήποτε
μεταβολή στο νομικό καθεστώς του
παρόχου, ή σε περίπτωση θέσης του σε
εκκαθάριση, πτώχευση, παύση των
πληρωμών, ή και κάθε ανάλογη
κατάσταση ή σε περίπτωση παύσης
δραστηριοποίησης του παρόχου στο
δίκτυο με το οποίο συμμετέχει στο έργο,
συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης
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για την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 2.
Σε περίπτωση παύσης των
δραστηριοτήτων του παρόχου του έργου
μέσω της τεχνολογίας που συμμετέχει στο
έργο π.χ. δορυφορική ευρυεκπομπή, θα
είναι δυνατή η συνέχιση παροχής των
υπηρεσιών προς τους δικαιούχους που τον
έχουν επιλέξει μέσω της, σταθερής ή
κινητής, σύνδεσης internet και του
εξοπλισμού που διαθέτει ο πελάτης».

716

720

Άρθρο 96 Ρυθμίσεις για τις
Περιοχές Εκτός
Τηλεοπτικής
Κάλυψης
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ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 5 του α. 96 –
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.
4563/2018
Για την παροχή των υπηρεσιών πρόσβασης
στην υπηρεσία συνδρομητικής
τηλεόρασης μέσω δορυφόρου απαιτείται
ο εξής εξοπλισμός: ψηφιακός
δορυφορικός αποκωδικοποιητής,
δορυφορικό κεραιοσύστημα και υπηρεσία
εγκατάστασης.
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να
διευκρινιστεί αν στις παροχές των
παρόχων του έργου, θα περιλαμβάνονται
και οι υπηρεσίες εγκατάστασης. Στην
περίπτωση που συνεχίσουν να
περιλαμβάνονται, επισημαίνεται ότι για
τις περιοχές που δεν καλύπτονται από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό, ο ΟΤΕ δύναται
να καλύψει την εγκατάσταση κατόπιν
συνεργασίας με το Φορέα Υλοποίησης του
έργου.
Η δημόσια επιχορήγηση που ορίζεται στο
σχέδιο νόμου, με την προσθήκη του ποσού
εγγύησης των σαράντα (40) ευρώ για όλη
τη διάρκεια του Έργου ήτοι οκταετία, είναι
εύλογη για κάλυψη της εγγύησης του
χορηγούμενου αποκωδικοποιητή. Για το
κεραιοσύστημα και την εγκατάσταση
αυτού θα πρέπει να ισχύσει η εγγύηση
που παρέχεται βάσει της εμπορικής
πολιτικής του παρόχου. Ειδικότερα,
σύμφωνα με τους όρους παροχής της
υπηρεσίας συνδρομητικής τηλεόρασης του
ΟΤΕ, ισχύουν τα εξής: “εγγύηση για την
καλή λειτουργία και εγκατάσταση του
κεραιοσυστήματος για ένα (1) έτος, του
μεταλλάκτη συχνοτήτων (LNB) για δύο (2)
έτη, του δορυφορικού κατόπτρου και της
βάσης για προστασία από σκουριά για
πέντε (5) έτη. Η εγγύηση για τα παραπάνω
υλικά ισχύει από την ημερομηνία αγοράς,
ενώ για την εγκατάσταση από την
ημερομηνία που αναγράφεται στην εντολή
εγκατάστασης που υπογράφει ο
Συνδρομητής και ο εξουσιοδοτημένος
εγκαταστάτης. Σε περίπτωση βλάβης του
κεραιοσυστήματος εντός της εγγύησης (1
έτος) καλής λειτουργίας το κεραιοσύστημα
επισκευάζεται ή αντικαθίσταται δωρεάν.

717

721

Μετά το πέρας του χρόνου εγγύησης του
κεραιοσυστήματος τυχόν εργασίες για την
επισκευή ή αντικατάσταση του, ολικά ή
μέρους αυτού, βαρύνουν τον
Συνδρομητή».
Στο άνω πλαίσιο προτείνουμε στην
παράγραφο 2 του άρθρου 6 την εξής
τροποποίηση:
«2. Η δημόσια επιχορήγηση των
δικαιούχων: α) Ανέρχεται… και σαράντα
(40) ευρώ για την εγγύηση του
χορηγούμενου αποκωδικοποιητή…Για το
κεραιοσύστημα και την εγκατάσταση του
ισχύουν οι όροι της σύμβασης για την
παροχή της υπηρεσίας του δικαιούχου με
τον εκάστοτε παρόχο του έργου».

Άρθρο 96 Ρυθμίσεις για τις
Περιοχές Εκτός
Τηλεοπτικής
Κάλυψης
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ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 7 του α. 96 –
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.
4563/2018
Στον νόμο 4563/2018 υπήρχαν
συγκεκριμένες προθεσμίες για την
υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους
καθώς και συγκεκριμένη προθεσμία για
την υλοποίηση του έργου από τον πάροχο.
Ωστόσο στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε
διαβούλευση, ορίζεται ότι οι προθεσμίες
υποβολής αιτήσεων και υλοποίησης από
τους παρόχους θα καθοριστούν με την ΚΥΑ
που θα εκδοθεί μετά την τροποποίηση του
νόμου. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η
αναφορά καθορισμένων προθεσμιών και
ειδικότερα, τρίμηνης προθεσμίας, από τη
δημοσίευση της σχετικής απόφασης για το
έργο από το αρμόδιο Υπουργείο, για την
υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους
και εξάμηνης προθεσμίας για την
υλοποίηση του αιτήματος από τη
διαβίβαση της αίτησης του δικαιούχου
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στον πάροχο του έργου. Σε περίπτωση
που ληφθεί απόφαση από το αρμόδιο
Υπουργείο για τυχόν παράταση της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους
δικαιούχους, προτείνεται να προηγηθεί
συνεργασία και συμφωνία μεταξύ των
παρόχων και του Φορέα Υλοποίησης του
έργου. Περαιτέρω σε περίπτωση μη
υλοποίησης των υπηρεσιών από τον
πάροχο, εντός της ως άνω προθεσμίας, για
λόγους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο
ευθύνης του, προτείνεται να προβλεφθεί
ότι είναι δυνατή η εκπρόθεσμη – πέρα του
εξαμήνου- ενεργοποίηση των υπηρεσιών
και η αντίστοιχη καταβολή της δημόσιας
επιχορήγησης στον πάροχο, κατόπιν
συμφωνίας του παρόχου με το Φορέα
Υλοποίησης του έργου.
Στο άνω πλαίσιο προτείνουμε το άρθρο 8
του ν. 4563/2018 να τροποποιηθεί ως
εξής:
«1. Οι μόνιμοι κάτοικοι… υποβάλλουν την
αίτηση τους εντός τριών (3) μηνών από την
δημοσίευση της σχετικής απόφασης για το
Έργο από τον Φορέα Υλοποίησης για την
επιλογή του παρόχου… άρθρου 9 .Η
υποβολή της αίτησης …Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και των συναρμόδιων
Υπουργών, η ανωτέρω προθεσμία δύναται
να παραταθεί μετά από συμφωνία των
παρόχων του έργου και του Φορέα
Υλοποίησης του έργου.
2. Οι πάροχοι που συμμετέχουν… τους
επέλεξαν, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών
από την διαβίβαση σε αυτούς της αίτησης
του δικαιούχου τηρώντας τις διαδικασίες
που προβλέπονται αναλυτικά στην
απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 9..
3. Η μη τήρηση των ανωτέρω στο παρόν
άρθρο προθεσμιών συνεπάγεται τη
ματαίωση…σε αυτούς. Σε περίπτωση μη
τήρησης των άνω προθεσμιών για λόγους
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης του
παρόχου, με απόφαση του Φορέα
Υλοποίησης του έργου κατόπιν συμφωνίας
του παρόχου, θα υπάρχει η δυνατότητα
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υλοποίησης του έργου από τον πάροχο και
αντίστοιχα πληρωμής του.».

Άρθρο 98 Κατάργηση
τηλεομοιοτυπίας
(FAX) στο δημόσιο
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Άρθρο 98 Κατάργηση
τηλεομοιοτυπίας
(FAX) στο δημόσιο
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2020-07-17
07:34:12

Άρθρο 99 Βεβαίωση του
γνησίου της
υπογραφής Επικύρωση των
αντιγράφων
Τροποποίηση του
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Ο τίτλος είναι παραπλανητικός: οι Πολίτες
θα εξακολουθούν να μπορούν να
επικοινωνήσουν με τις Δημόσιες Αρχές
μέσω fax (δεν είναι όλοι διαδικτυωμένοι!).
Φυσικά, με την διασύνδεση Βάσεων
Δεδομένων, οι Δημόσιες Υπηρεσίες δεν θα
χρειάζεται να ανταλλάσσουν έγγραφα
μεταξύ τους ενώ σε αντίθετη περίπτωση,
το e-mail του Κεντρικού Πρωτοκόλλου
εκάστης αυτών αρκεί για την αποστολή.
Οι πλεονάζουσες συσκευές, ύστερα από
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καλό
θα είναι να διατεθούν από τον Δ.Δ.Δ.Υ. ή
από τους φορείς για ανακύκλωση σε
αδειοδοτημένους φορείς.
Παρότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο
να καταγραφεί σε κείμενο νόμου, θα είχε
συμβολική σημασία για τον
προσανατολισμό της Πολιτείας υπέρ της
προστασίας του περιβάλλοντος.
Εφόσον η παρ.1 παρέχει εναλλακτική
δυνατότητα, θα πρέπει η ισχύς του
παρόντος άρθρου να επέλθει σε
μελλοντικό χρόνο, εντός μιας προθεσμίας
μέσα στην οποία θα πρέπει να έχει
εκδοθεί η Κ.Υ.Α.
Προτείνω επιπλέον η παράγραφος 2 του
αρ. 11 του ν. 2690/1999 να ενημερωθεί
ώστε η λέξη «φωτοαντίγραφα» να
αντικατασταθεί με «ψηφιοποιημένα
έγγραφα ή φωτοαντίγραφα».
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Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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Άρθρο 109
Επικοινωνίες
έκτακτης ανάγκης
και ενιαίος
ευρωπαϊκός
αριθμός έκτακτης
ανάγκης (Άρθρο
109 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
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Το νομοσχεδιο ειναι πολυ καλο απλα να
βαλετε wifi δωρεαν σε ολη την ελλαδα
παρακαλω κυριε πιερρακακη

2020-07-15
07:59:52

Η Ανεξάρτητη Αρχή "Συνήγορος του
Καταναλωτή" έχει ήδη εκθέσει τις απόψεις
της επί του θέματος με το με αρ. πρωτ.
54904/28-11-2019 έγγραφό της προς το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Θεωρεί ότι η αρμοδιότητα επίλυσης των
διαφορών μεταξύ παρόχων και
καταναλωτών που θα προκύπτουν από την
εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/ 1972 και
θα αφορούν την εκτέλεση των συμβάσεων
πρέπει να ανατεθεί τόσο στον Συνήγορο
του Καταναλωτή, ως φορέα συναινετικήςεξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, όσο
και στην Ε.Ε.Τ.Τ., ως ρυθμιστική Αρχή του
κλάδου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. σε αντίθεση με τον Συνήγορο του
Καταναλωτή διαθέτει κανονιστικές και
κυρωτικές αρμοδιότητες, οι οποίες
συμβάλλουν στο να εφαρμόζονται
αποτελεσματικά οι διατάξεις του δικαίου
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προς
όφελος όχι μόνον της προστασίας των
Καταναλωτών, αλλά και της εύρυθμης
λειτουργίας του κλάδου των
τηλεπικοινωνιών συνολικά. Άλλωστε,
μεγάλο μέρος των καταναλωτών που

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 25
Εξωδικαστική
επίλυση διαφορών
(Άρθρο 25 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
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Νομίζω λείπει υλικό από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, στη θέση 363, η σωστή
ονομασία του οικισμού είναι «Μεσαίο
(το)» και όχι «Μεσαίων».
Στα Διοικητικά όρια του Δήμου Λοκρών
εκτός από το Μαρτίνο της Δ.Ε. Οπουντίων
(893) θα πρέπει να συμπεριληφθεί η
Λάρυμνα της Δ.Ε. Οπουντίων.
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καταγγέλλουν πρακτικές των
τηλεπικοινωνιακών παρόχων ζητούν
εμφατικά την επιβολή κυρώσεων για την
αποθάρρυνση παράνομων πρακτικών. Ο
Συνήγορος του Καταναλωτή όμως δεν έχει
εκ της φύσεως και της αποστολής του τη
δυνατότητα να εξετάσει, να αποδεχθεί και
να υλοποιήσει το αίτημά τους
επιβάλλοντας κυρώσεις. Οι παρατηρήσεις
αυτές συνδέονται και με την τεράστια
αύξηση των καταγγελιών- αναφορών στον
συγκεκριμένο κλάδο. Ο κλάδος των
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών παρουσιάζει
στατιστικά τη μεγαλύτερη αύξηση
καταγγελιών στο σύνολο των εμπορικών
κλάδων, γεγονός που αναδεικνύει το
πρόβλημα και την παραβατικότητα που
υπάρχει και καθιστά ακόμη μεγαλύτερη
την ανάγκη η Ε.Ε.Τ.Τ. να είναι αποδέκτης
τους ώστε να παρεμβαίνει άμεσα με την
επιβολή κυρώσεων, την αφαίρεση αδειών,
τη μη έγκριση συμβάσεων, κ.λπ..
Ωστόσο, όπως προκύπτει και από το
λεκτικό της υπό διαβούλευση διάταξης
(άρθρο 25 παρ. 1) η πρότασή1 μας, την
οποία και επαναφέρουμε, δεν
υιοθετήθηκε, παρά το ότι η προς
ενσωμάτωση Οδηγία αναφέρει ως πρώτη
επιλογή φορέα εξωδικαστικής επίλυσης
διαφορών την εθνική ρυθμιστική αρχή,
προφανώς για λόγους συνδεόμενους με τα
προαναφερόμενα (επιρροή της
κανονιστικής και κυρωτικής αρμοδιότητας
στην αποτελεσματική εφαρμογή των
διατάξεων της νομοθεσίας ηλεκτρονικών
επικοινωνιών). Μάλιστα, στην
πλειονότητα των κρατών- μελών της Ε.Ε. οι
καταναλωτές μπορούν να προσφεύγουν
και στις δύο Αρχές, ρυθμιστική και
προστασίας του Καταναλωτή με βάση την
εξής εύλογη διάκριση: όταν το θιγόμενο
από τον καταναλωτή ζήτημα ρυθμίζεται
από τη νομοθεσία των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (θέματα που άπτονται του
Κανονισμού Γενικών Αδειών, του
Κανονισμού Φορητότητας, του Κώδικα
Πολυμεσικής Πληροφόρησης, κ.λπ.) η
αρμοδιότητα ανήκει στη ρυθμιστική αρχή,
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ενώ όταν το πρόβλημα άπτεται της
νομοθεσίας προστασίας του Καταναλωτή
(π.χ. δικαίωμα υπαναχώρησης σε εξ'
αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις
εντός 14 ημερών), η αρμοδιότητα
εντοπίζεται στον φορέα προστασίας του
Καταναλωτή. Επομένως, με τον
διαχωρισμό αυτό οι ρόλοι καθίστανται
διακριτοί, ξεκάθαροι και πιο
αποτελεσματικοί.
Επιπλέον, όπως επανειλημμένα έχει
τονισθεί, ο Συνήγορος του Καταναλωτή,
δεν διαθέτει το απαιτούμενο ειδικό
επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό,
προκειμένου να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις και τον όγκο των υποθέσεων
του κλάδου των Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, σε αντίθεση με την Ε.Ε.Τ.Τ..
Συγκεκριμένα διαθέτει για το σύνολο των
εμπορικών κλάδων 25 ειδικούς
επιστήμονες και επτά υπαλλήλους
γραμματειακής υποστήριξης. Η Ε.Ε.Τ.Τ.
διαθέτει 232 άτομα ως προσωπικό, εκ των
οποίων 107 ειδικοί επιστήμονες και 101
τακτικοί υπάλληλοι.
Επιπροσθέτως, επισημαίνουμε για τη
διάταξη της δεύτερης παραγράφου του εν
λόγω άρθρου (όπου ορίζεται ότι " Όταν
στις διαφορές αυτές της παρ. 1 το ένα
τουλάχιστον από τα εμπλεκόμενα μέρη
προέρχεται από άλλο κράτος μέλος, ο
Συνήγορος του Καταναλωτή συντονίζει τις
προσπάθειές του με τον αντίστοιχο
αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους
αυτού, προκειμένου να επιτύχουν την
επίλυση της διαφοράς."), ότι η
αρμοδιότητα για διαφορές με στοιχεία
διασυνοριακότητας εντός Ε.Ε. ανήκει εκ
του νόμου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο
Καταναλωτή Ελλάδας (άρθρο 22 του ν.
3844/2010, προσαρμογή στην Οδηγία
2006/123) και Κανονισμός 524/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.
Από το 2012, την ευθύνη λειτουργίας του
Ε.Κ.Κ. Ελλάδας έχει αναλάβει η
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Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του
Καταναλωτή».
Κατά συνέπεια πρέπει να τροποποιηθεί
και να αντικατασταθεί στη συγκεκριμένη
παράγραφο ο φορέας και αντί του
Συνηγόρου του Καταναλωτή να είναι το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας.

Άρθρο 108
Διαθεσιμότητα των
υπηρεσιών (Άρθρο
108 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Άρθρο 2 Ορισμοί
ενωσιακού και
ελληνικού δικαίου
(Άρθρο 2 Οδηγίας
(EE) 2018/1972)
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Oι απόψεις της ΑΔΑΕ για το εν λόγω
ζήτημα έχουν κοινοποιηθεί στο Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την υπ.
αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 694/03.03.2020
επιστολή της.
Έχοντας υπόψη τις σκέψεις 50, 54, 109,
137 και 138 της Ευρωπαϊκής οδηγίας
προτείνεται η επαναδιατύπωση του
ορισμού του RLAN (άρθρο 2, Α, στοιχείο 1)
ως εξής:
1) «ασύρματο τοπικό δίκτυο» (ή «RLAN»):
το σύστημα ή διασυνδεδεμένο δίκτυο
συστημάτων ασύρματης πρόσβασης
χαμηλής ισχύος, που λειτουργεί σε μικρή
εμβέλεια, με χαμηλό κίνδυνο παρεμβολών
σε άλλα τέτοια συστήματα που έχουν
αναπτυχθεί σε μικρή απόσταση από
άλλους χρήστες, χρησιμοποιώντας, σε μη
αποκλειστική βάση, εναρμονισμένο
ραδιοφάσμα,
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Έχοντας υπόψη τις σκέψεις 139 και 259
της Ευρωπαϊκής οδηγίας προτείνεται η
τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 2,
Α, στοιχείο 24 ως εξής:

Άρθρο 2 Ορισμοί
ενωσιακού και
ελληνικού δικαίου
(Άρθρο 2 Οδηγίας
(EE) 2018/1972)
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Άρθρο 2 Ορισμοί
ενωσιακού και
ελληνικού δικαίου
(Άρθρο 2 Οδηγίας
(EE) 2018/1972)
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24) «πρόσβαση»: η διάθεση ευκολιών ή
υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση ή φορέα
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βάσει
καθορισμένων όρων, σε αποκλειστική ή μη
βάση, για το σκοπό παροχής υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταξύ άλλων
και όταν αυτές χρησιμοποιούνται για τη
διανομή υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας ή υπηρεσιών περιεχομένου
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών· καλύπτει,
μεταξύ άλλων: την πρόσβαση σε στοιχεία
του δικτύου και συναφείς ευκολίες, που
μπορούν να αφορούν και τη σύνδεση
εξοπλισμού διά σταθερών ή μη σταθερών
μέσων (αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα
την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και σε
ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες για
την παροχή υπηρεσιών μέσω τοπικού
βρόχου)· την πρόσβαση σε υλική υποδομή,
που περιλαμβάνει κτίρια, σωλήνες και
ιστούς· την πρόσβαση σε συναφή
συστήματα λογισμικού, που
περιλαμβάνουν συστήματα λειτουργικής
υποστήριξης· την πρόσβαση στα
συστήματα πληροφοριών ή στις βάσεις
δεδομένων για προπαραγγελία,
εφοδιασμό, παραγγελία, αιτήσεις
συντήρησης και επισκευής, και για
τιμολόγηση· την πρόσβαση σε μετάφραση
αριθμών ή σε συστήματα που παρέχουν
παρόμοιες λειτουργικές δυνατότητες· την
πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα,
ιδίως για περιαγωγή· την πρόσβαση σε
συστήματα υπό όρους πρόσβασης για
υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης, και την
πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού
δικτύου,
Έχοντας υπόψη τις σκέψεις 139 και 259
της Ευρωπαϊκής οδηγίας, προτείνεται η
παρακάτω προσθήκη στο στοιχείο 41:
41) «φορέας εκμετάλλευσης»: η
επιχείρηση ή φορέας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που παρέχει ή της επιτρέπεται

725

729

να παρέχει ένα δημόσιο δίκτυο
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή μια συναφή
ευκολία

Έχοντας υπόψη τις σκέψεις 50 και 259 της
Ευρωπαϊκής οδηγίας, προτείνεται η
παρακάτω προσθήκη στο άρθρο 2, Β,
στοιχείο 18:

Άρθρο 2 Ορισμοί
ενωσιακού και
ελληνικού δικαίου
(Άρθρο 2 Οδηγίας
(EE) 2018/1972)

1548

2020-07-16
06:26:49

Άρθρο 2 Ορισμοί
ενωσιακού και
ελληνικού δικαίου
(Άρθρο 2 Οδηγίας
(EE) 2018/1972)
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18) «ειδικά δικαιώματα»: τα δικαιώματα
που χορηγούνται σε περιορισμένο αριθμό
επιχειρήσεων, μέσω νομοθετικών,
κανονιστικών ή άλλων διοικητικών
πράξεων, εντός δεδομένης γεωγραφικής
περιοχής, οι οποίες: (α) ορίζουν ή
περιορίζουν σε δύο ή περισσότερες τον
αριθμό αυτών των επιχειρήσεων, που
δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσία
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να
αναλαμβάνουν δραστηριότητα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διαφορετική
από αυτή που προσδιορίζεται από
αντικειμενικά, αναλογικά και αμερόληπτα
κριτήρια, ή (β) παρέχουν σε επιχειρήσεις ή
φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με
κριτήρια διαφορετικά των ανωτέρω,
νομικά ή κανονιστικά πλεονεκτήματα, τα
οποία επηρεάζουν σημαντικά την
ικανότητα άλλων επιχειρήσεων να
παρέχουν την ίδια υπηρεσία ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή να αναλαμβάνουν την ίδια
δραστηριότητα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών στην ίδια γεωγραφική
περιοχή υπό τους ίδιους ουσιαστικά
όρους,
Προτείνεται προσθήκη στο άρθρο 2, Β,
στοιχείο 36, με σκοπό την επίτευξη
καλύτερης και κατά το δυνατόν
επικαιροποιημένης πληροφόρησης:
«Οι υποεξυπηρετούμενες περιοχές
ορίζονται ρητά από την αναθέτουσα αρχή
έργου αγροτικών δικτύων, η οποία οφείλει
να δημοσιεύει σχετικό κατάλογο ετησίως
προς ενημέρωση των παρόχων, των
χρηστών και των ρυθμιστικών αρχών»
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Έχοντας υπόψη τις αιτιολογικές σκέψεις
50, 54 και 259 της ευρωπαϊκής οδηγίας
προτείνεται η τροποποίηση ως εξής στην
παράγραφο 1β:
Άρθρο 16
Διοικητικές
επιβαρύνσεις
(Άρθρο 16 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
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ΜΕΡΟΣ II ΔΙΚΤΥΑ
ΤΙΤΛΟΣ I ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Τέλη
Άρθρο 42 Τέλη
δικαιωμάτων
χρήσης (Άρθρο 42
Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ
Πρόσβαση σε
ιδιοκτησίες /
χώρους Άρθρο 43
Δικαιώματα
διέλευσης (Άρθρο
43 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ
Πρόσβαση σε
ιδιοκτησίες /
χώρους Άρθρο 43
Δικαιώματα
διέλευσης (Άρθρο
43 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
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«Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν εφαρμόζει διοικητικές
επιβαρύνσεις σε επιχειρήσεις των οποίων
ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει
ορισμένο κατώτατο όριο ή των οποίων οι
δραστηριότητες δεν ανέρχονται σε
ορισμένο ελάχιστο μερίδιο αγοράς ή
παρέχονται σε μη κερδοσκοπική βάση ή
είναι πολύ περιορισμένης γεωγραφικής
εμβέλειας.»
Έχοντας υπόψη τις αιτιολογικές σκέψεις
50, 54 και 259 της ευρωπαϊκής οδηγίας
προτείνεται η εξής προσθήκη στην
παράγραφο 2:
«Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν εφαρμόζει διοικητικές
επιβαρύνσεις για τα δικαιώματα χρήσης
ραδιοφάσματος, στις περιπτώσεις στις
οποίες τα δίκτυα ή οι υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχονται σε
µη κερδοσκοπική βάση»
Προς αποφυγή παρερμηνείας σχετικά με
τους όρους «δημόσιος χώρος», αλλά και
για την επίτευξη συνεκτικότητας του
άρθρου προτείνεται η τροποποίηση του
άρθρου 43, παρ. 1, εδαφίου β ως εξής:
«Τα ίδια δικαιώματα έχουν, αλλά μόνο
σχετικά με τους χώρους που ανήκουν στο
Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. και τους κοινόχρηστους
χώρους, και οι πάροχοι δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δεν
παρέχουν δημόσια δίκτυα.»
Έχοντας υπόψη τις αιτιολογικές σκέψεις
50, 54 και 259 της ευρωπαϊκής οδηγίας
προτείνεται η εξής προσθήκη στην
παράγραφο 9:
«Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν ορίζει τέλη διέλευσης, στις
περιπτώσεις στις οποίες τα δίκτυα ή οι
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
παρέχονται σε µη κερδοσκοπική βάση»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ
Πρόσβαση σε
ραδιοφάσμα
Ενότητα 1 Άδειες
Άρθρο 45
Διαχείριση
ραδιοφάσματος για
δίκτυα και
υπηρεσίες
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών
(Άρθρο 45 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Ενότητα 2
Δικαιώματα χρήσης
Άρθρο 48
Χορήγηση
μεμονωμένων
δικαιωμάτων
χρήσης
ραδιοφάσματος
(Άρθρο 48 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)

Άρθρο 52
Ανταγωνισμός
(Άρθρο 52 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)

Έχοντας υπόψη τις αιτιολογικές σκέψεις
50, 54 και 259 της ευρωπαϊκής οδηγίας
προτείνεται η εξής προσθήκη στην
παράγραφο 1:
1554

2020-07-16
06:33:16

«Η έκδοση σχετικών αδειών και η επιβολή
διοικητικών τελών, θα πρέπει να
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις
περιπτώσεις στις οποίες τα δίκτυα ή οι
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
παρέχονται σε µη κερδοσκοπική βάση»
Έχοντας υπόψη τις αιτιολογικές σκέψεις
50, 54 και 259 της ευρωπαϊκής οδηγίας
προτείνεται η εξής προσθήκη στην
παράγραφο 1:
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«Κατά τη χορήγηση μεμονωμένων
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος, θα
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι
περιπτώσεις στις οποίες τα δίκτυα ή οι
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
παρέχονται σε µη κερδοσκοπική βάση»
Έχοντας υπόψη τις αιτιολογικές σκέψεις
50, 54 και 259 της ευρωπαϊκής οδηγίας
προτείνεται η εξής προσθήκη στην
παράγραφο 2, στοιχείο β:
«να δεσμεύει, εάν είναι σκόπιμο και
δικαιολογημένο λαμβανομένης υπόψη
ειδικής κατάστασης στην ελληνική αγορά,
ορισμένο μέρος ζώνης ραδιοφάσματος ή
συνόλου ζωνών για εκχώρηση σε
νεοεισερχομένους, ιδίως αν οι
νεοεισερχόμενοι παρέχουν δίκτυα ή
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε
μη κερδοσκοπική βάση»

728

732

Έχοντας υπόψη τις σκέψεις 50, 54, 109,
137 και 138 προτείνεται η
επαναδιατύπωση του ορισμού του RLAN
ως εξής:
1. Επιτρέπεται η παροχή πρόσβασης μέσω
RLAN σε δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, καθώς και η χρήση του
εναρμονισμένου ραδιοφάσματος για την
εν λόγω παροχή, μόνο με την επιφύλαξη
των εφαρμοστέων όρων για τη Γενική
Άδεια που αφορούν τη χρήση
ραδιοφάσματος όπως αναφέρεται στην
παρ. 1 του άρθρου 46.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Ανάπτυξη και
χρήση εξοπλισμού
ασύρματου
δικτύου Άρθρο 56
Πρόσβαση σε
ασύρματα τοπικά
δίκτυα (Άρθρο 56
Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
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Όταν η εν λόγω παροχή δεν αποτελεί
μέρος οικονομικής δραστηριότητας ή είναι
βοηθητική για οικονομική δραστηριότητα
ή δημόσια υπηρεσία η οποία δεν
εξαρτάται από τη μεταφορά σημάτων στα
δίκτυα αυτά, οποιαδήποτε επιχείρηση,
δημόσια αρχή ή οποιοσδήποτε τελικός
χρήστης που παρέχει την εν λόγω
πρόσβαση δεν υπόκειται σε καμία Γενική
Άδεια για την παροχή δικτύων ή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
σύμφωνα με το άρθρο 12, σε υποχρεώσεις
όσον αφορά τα δικαιώματα των τελικών
χρηστών σύμφωνα με το Μέρος III Τίτλος II
ούτε σε υποχρεώσεις διασύνδεσης των
δικτύων τους σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 61.
Μη κερδοσκοπικοί φορείς ή φορείς
κοινωνικής οικονομίας που παρέχουν
υπηρεσίες ανάπτυξης και διασύνδεσης
RLAN στα πλαίσια της οικονομικής τους
δραστηριότητας υπόκεινται σε καθεστώς
γενικών αδειών υπό όρους που
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και
διασύνδεση συστημάτων ασύρματης
πρόσβασης χαμηλής ισχύος με μικρή
εμβέλεια λειτουργίας και με περιορισμούς
μόνο όπου αυτό κρίνεται απολύτως
αναγκαίο για την εξυπηρέτηση σκοπών
δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα, οι
φορείς ανάπτυξης και διασύνδεσης RLAN
δεν πρέπει να υπόκεινται σε όρους ή
απαιτήσεις που συνοδεύουν γενικές
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άδειες οι οποίες ισχύουν για παρόχους
δημόσιων δικτύων ή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή σε
υποχρεώσεις σχετικά με τους τελικούς
χρήστες ή τη διασύνδεση. Οι όροι της
γενικής άδειας των φορέων αυτών
καθορίζονται με σχετική απόφαση της
ΕΕΤΤ, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών
από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.
2. Οι τελικοί χρήστες και οι φορείς
υπηρεσιών ανάπτυξης και διασύνδεσης σε
RLAN αποτελούν φορείς παροχής
υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας
συνιστάμενης στη μετάδοση πληροφοριών
κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ.
131/2003 (Α΄ 116). Οι φορείς ανάπτυξης
και διασύνδεσης RLAN εξαιρούνται από
την καταβολή διοικητικών τελών.
3. Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων
στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών έχουν την υποχρέωση να
επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες την
πρόσβαση στα δίκτυά τους για το κοινό,
μέσω RLAN, τα οποία είναι δυνατό να
είναι εγκατεστημένα σε χώρους τελικού
χρήστη, καθώς και τη διασύνδεση μεταξύ
RLAN με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης
με τους εφαρμοστέους όρους Γενικής
Άδειας και της συναίνεσης του τελικού
χρήστη κατόπιν ενημέρωσης.
4. Σύμφωνα ιδίως με την παρ. 1 του
άρθρου 3 του Kανονισμού (ΕΕ) 2015/2120,
οι πάροχοι δημόσιων δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσιμων
στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών δεν περιορίζουν μονομερώς
ούτε εμποδίζουν τους τελικούς χρήστες: α)
να έχουν πρόσβαση σε RLAN της επιλογής
τους, τα οποία παρέχονται από τρίτους, β)
να επιτρέπουν αμοιβαία ή, γενικότερα, την
πρόσβαση στα δίκτυα των εν λόγω
παρόχων από άλλους τελικούς χρήστες
μέσω RLAN, καθώς και βάσει
πρωτοβουλιών τρίτων που συνενώνονται
και καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό τα
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RLAN διαφορετικών τελικών χρηστών, και
γ) να επιτρέπουν την διασύνδεση μεταξύ
RLAN από τους τελικούς χρήστες ή φορείς
ανάπτυξης και διασύνδεσης RLAN.
5. Οι τελικοί χρήστες και οι φορείς
ανάπτυξης και διασύνδεσης RLAN έχουν το
δικαίωμα να επιτρέπουν την πρόσβαση,
αμοιβαία ή άλλως, στα RLAN τους από
άλλους τελικούς χρήστες ή φορείς
ανάπτυξης και διασύνδεσης RLAN, καθώς
και βάσει πρωτοβουλιών τελικών χρηστών
ή / και φορέων παροχής πρόσβασης σε
RLAN που συνενώνονται και καθιστούν τα
RLAN διαφόρων τελικών χρηστών
διαθέσιμα στο κοινό.

Άρθρο 30
Συμμόρφωση προς
τους όρους της
γενικής άδειας ή
των δικαιωμάτων
χρήσης
ραδιοφάσματος και
πόρων
αριθμοδότησης και
συμμόρφωση προς
τις ειδικές
υποχρεώσεις
(Άρθρο 30 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
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6.Τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται
από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή από άλλες αρμόδιες
αρχές στην παροχή πρόσβασης, ανάπτυξης
και διασύνδεσης RLAN στο κοινό: α) από
φορείς του δημόσιου τομέα ή σε
δημόσιους χώρους πλησίον των χώρων
στους οποίους στεγάζονται οι εν λόγω
φορείς του δημόσιου τομέα, εφόσον η
παροχή αυτή είναι βοηθητική για τις
δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται
στους εν λόγω χώρους, β) από φορείς
ανάπτυξης και διασύνδεσης RLAN
οφείλουν να είναι αιτιολογημένοι.
Η διαδικασία επιβολής προστίμου είναι
ιδιαίτερα χρονοβόρα και πολύπλοκη όταν
αφορά στην επιβολή μικρών προστίμων.
Στις περιπτώσεις αυτές το κόστος
εφαρμογής της διαδικασίας είναι πιθανόν
να είναι μεγαλύτερο του επιβαλόμενου
προστίμου. Για μικρά πρόστιμα μέχρι
ορισμένο ύψος π.χ. 50.000 Ευρώ πρέπει
να ακολουθείται απλή διαδικασία, χωρίς
ακροάσεις, με μόνη τη διαπίστωση της
παράβασης από την ΕΕΤΤ και το πρόστιμο
να επιβάλλεται με απλή Απόφαση της
ΕΕΤΤ ή του Προέδρου της, όπως αντίστοιχα
συμβαίνει σε πλείστες άλλες περιπτώσεις
επιβολής προστίμων από Ελεγκτές
Ελεγκτικών Φορέων της Δημόσιας
Διοίκησης (π.χ. τροχαίες παραβάσεις,
παραβάσεις φορολογικής νομοθεσίας
κλπ).
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Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο 2
έχουν ως εξής:

Άρθρο 2 Ορισμοί
ενωσιακού και
ελληνικού δικαίου
(Άρθρο 2 Οδηγίας
(EE) 2018/1972)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Αρμόδιες αρχές
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες της
Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.) (Άρθρο 5
Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
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Στην παρ. Α, περ. 28, ορίζεται το
περιεχόμενο της έννοιας: «συναφής
ευκολία». Στο άρθρο 43 παρ. 13 γίνεται
αναφορά στην έννοια της «συναφούς
ευκολίας» όπου περιλαμβάνονται και τα
κοινόχρηστα τηλέφωνα. Θεωρούμε ότι
στον ορισμό της «συναφούς ευκολίας» της
παρ. Α, περ. 28, του άρθρου 2 πρέπει να
περιληφθούν ρητώς και τα κοινόχρηστα
τηλέφωνα.

Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο 5
έχουν ως εξής:
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Θεωρούμε ότι για λόγους διευκόλυνσης
και πληρότητας πρέπει να προστεθούν στο
συγκεκριμένο άρθρο του νόμου και οι
παράγραφοι του άρθρου 12 του νόμου
4070/2012 που παραμένουν σε ισχύ, να
διαγραφεί η παρ. 3 του παρόντος και να
τροποποιηθεί ανάλογα το άρθρο 119.

Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο 18
έχουν ως εξής:

Ενότητα 3
Τροποποίηση και
ανάκληση Άρθρο
18 Τροποποίηση
δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων
(Άρθρο 18 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
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Άρθρο 25
Εξωδικαστική
επίλυση διαφορών
(Άρθρο 25 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
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Στην παρ. 2 περιλαμβάνεται η πρόταση
«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει
ανάγκη έκτακτης και άμεσης παρέμβασης
για την τροποποίηση του ισχύοντος
καθεστώτος, η προθεσμία για τη
διατύπωση των απόψεων των
ενδιαφερόμενων μερών μπορεί να
περιοριστεί από την Ε.Ε.Τ.Τ..», χωρίς να
καθορίζεται συγκεκριμένη ελάχιστη
προθεσμία. Στο αντίστοιχο υπό κατάργηση
άρθρο 26 (παρ. 3) του νόμου 4070/2012
ορίζεται για εξαιρετικές περιπτώσεις
ελάχιστη προθεσμία δύο εβδομάδων.
Προτείνουμε κατ’ ελάχιστο να διατηρηθεί
η διάταξη του νόμου 4070/2012.
Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο 25
έχουν ως εξής:
Στην παρ. 1, εδ. α', προτείνεται να
προστεθεί η πρόβλεψη για την
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αρμοδιότητα του Συνηγόρου του
Καταναλωτή αναφορικά με την επίλυση
των διαφορών και των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων (δυνατότητα που
περιλαμβάνεται στην παρ. 1 του άρθρου
26 της Οδηγίας) και να αναδιατυπωθεί το
εν λόγω εδάφιο ως εξής: «Ο Συνήγορος
του Καταναλωτή, σε συνεργασία με την
Ε.Ε.Τ.Τ. όπου κρίνεται αναγκαίο, είναι
αρμόδιος για την επίλυση των διαφορών
μεταξύ παρόχων και καταναλωτών όπως
και πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων,
που προκύπτουν από την εφαρμογή του
παρόντος νόμου και αφορούν την
εκτέλεση των συμβάσεων». Σημειώνεται
ότι αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στο
υπό κατάργηση άρθρο 65, παρ. 4 του
νόμου 4070/2012.
Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο 30
έχουν ως εξής:

Άρθρο 30
Συμμόρφωση προς
τους όρους της
γενικής άδειας ή
των δικαιωμάτων
χρήσης
ραδιοφάσματος και
πόρων
αριθμοδότησης και
συμμόρφωση προς
τις ειδικές
υποχρεώσεις
(Άρθρο 30 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
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Α. Αναφορικά με την παρ. 3. γ),
προτείνεται το τρίτο εδάφιο που αναφέρει
ότι «Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται
στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση χωρίς
καθυστέρηση, εντός εύλογου χρόνου από
τη λήψη της και προβλέπει εύλογο χρονικό
διάστημα για τη συμμόρφωση της
επιχείρησης προς το μέτρο» να
αντικατασταθεί από τη διατύπωση της
παρ. 4 του υπό κατάργηση άρθρου 77
(«Διοικητικές Κυρώσεις») του νόμου
4070/2012, σύμφωνα με την οποία «Η
απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στην
ενδιαφερόμενη επιχείρηση εντός δέκα
(10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της.
Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ.
δεν δημοσιοποιεί την απόφαση ή τμήμα
αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και με
οποιονδήποτε τρόπο».
Έχει συμβεί η δημοσιοποίηση μίας πράξης
επιβολής προστίμου πριν την κοινοποίηση
αυτής στον ενδιαφερόμενο Πάροχο.
Επίσης, ο ενδιαφερόμενος Πάροχος πρέπει
να ενημερώνεται άμεσα για την επιβολή
σε βάρος του διοικητικού προστίμου. Ως
εκ τούτου, πρέπει να διατηρηθεί η
οριζόμενη στις διατάξεις του Ν. 4070/2012
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προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων
ημερών για την κοινοποίηση της
απόφασης επιβολής προστίμου και να μην
επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια της
Διοικήσεως η εξειδίκευση του εύλογου
χρόνου για την κοινοποίηση της πράξεως
επιβολής προστίμου.
Β. Στην παρ. 6 επαναλαμβάνεται η διάταξη
της παρ. 6 του υπό κατάργηση άρθρου 77
του νόμου 4070/2012 ότι δηλαδή «… σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ε.Ε.Τ.Τ.
έχει αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση
των διατάξεων του παρόντος νόμου ή
κάθε θέματος της αρμοδιότητας της
Ε.Ε.Τ.Τ. και ιδίως ….». Επισημαίνουμε ότι η
Οδηγία αναφέρεται σαφώς σε ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
και όχι σε αποχρώσες ενδείξεις και
προτείνουμε να αντικατασταθεί η φράση
«αποχρώσες ενδείξεις» από την λέξη
«αποδείξεις», σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της
Οδηγίας.
Γ. Στην παρ. 7, προτείνεται η προσθήκη
εδαφίου ως εξής: «Στην περίπτωση της
προαναφερόμενης καταβολής από τον
υπόχρεο και στη συνέχεια μείωσης του
ποσού του επιβληθέντος από την Ε.Ε.Τ.Τ.
προστίμου με δικαστική απόφαση, η
αυτοδίκαιη έκπτωση των 2/3 πρέπει να
υπολογίζεται επί του μειωμένου ποσού
προστίμου και το επιπλέον ποσό που έχει
καταβληθεί από τον υπόχρεο στην ΕΕΤΤ
πρέπει να επιστρέφεται».
Η προτεινόμενη προσθήκη κρίνεται
αναγκαία, διότι στην περίπτωση που μετά
από δικαστική απόφαση προκύψει
επιστροφή χρηματικού ποσού από την
ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ πρέπει να έχει ως βάση
υπολογισμού το πρόστιμο που
καθορίστηκε με τη δικαστική απόφαση και
η καταβολή των 2/3 από τον Πάροχο
πρέπει να υπολογιστεί επί του τελικού
ποσού προστίμου. Στην αντίθετη
περίπτωση, όπως συμβαίνει σήμερα στην
πράξη από την ΕΕΤΤ, η οποία επικαλείται
κενό στην συγκεκριμένη διάταξη, δεν
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ανατρέχει η ακύρωση της πράξης επιβολής
προστίμου, κατά το μέρος που μειώνεται
το ποσό αυτού, στον χρόνο έκδοσης της
πράξης αυτής, κατά παράβαση της
σχετικής αρχής του διοικητικού δικαίου,
με αποτέλεσμα να μην επιστρέφονται
σημαντικά χρηματικά ποσά στους
υπόχρεους παρόχους και ουσιαστικά να
μην εφαρμόζεται η έκπτωση στην
περίπτωση της μείωσης του προστίμου με
δικαστική απόφαση.
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Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο 43
έχουν ως εξής:
Α. Στην παρ. 9, στο τέλος του εδ. β’
προτείνεται η προσθήκη της φράσης «με
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων».
Δηλαδή το εδ. β’ να διαμορφωθεί ως εξής:
«Κατά αποφάσεων των αρμόδιων φορέων
σχετικών με τη χορήγηση δικαιωμάτων
διέλευσης και περιορισμών ή όρων αυτών
χωρεί προσφυγή ουσίας ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, που
δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό με
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων».
Η προσθήκη αυτή είναι αναγκαία, για την
άμεση και ταχύτατη επίλυση των
διαφορών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ
Πρόσβαση σε
ιδιοκτησίες /
χώρους Άρθρο 43
Δικαιώματα
διέλευσης (Άρθρο
43 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

Β. Στην παρ. 14, προτείνεται η διαγραφή
από το εδ. α’ της φράσης «και
αποθετικής».
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Γ. Στο τέλος του άρθρου προτείνεται η
προσθήκη νέας παραγράφου 17 ως εξής:
«17. Με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να
εξαιρείται από την διαδικασία
αδειοδότησης του παρόντος άρθρου και
από τη διαδικασία χορήγησης
δικαιωμάτων διέλευσης του
Παραρτήματος Χ του Ν. 4070/2012, η
εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή
του δικτύου οπτικών ινών υπερυψηλών
ταχυτήτων FTTH, καθώς και η εκτέλεση
των πάσης φύσεως απαιτούμενων για
τους σκοπούς αυτούς εργασιών».
Η προσθήκη αυτή κρίνεται απαραίτητη,
διότι η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών
οπτικών ινών υπερυψηλών ταχυτήτων στα
σπίτια (FTTH) είναι αναγκαία για την
επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων της
Κοινωνίας του Gigabit και του Εθνικού
Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης
Επόμενης Γενιάς. Οι στόχοι ορίζουν ότι
μέχρι το έτος 2020 τουλάχιστον το 50 %
των νοικοκυριών πρέπει να έχει 100 Mbps
και μέχρι το έτος 2025 όλα τα ευρωπαϊκά
νοικοκυριά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
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συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο τουλάχιστον
100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε
ταχύτητα Gigabit. Σημειώνεται δε ότι
σύμφωνα με το Digital Economy and
Society Index Report 2019 «Connectivity
Broadband market developments in the
EU» στην Ελλάδα η κάλυψη ευρυζωνικών
επικοινωνιών υπερυψηλής ταχύτητας (ως
ποσοστό επί τοις εκατό % των
νοικοκυριών) τον Ιούλιο του 2018 ήταν
0,4%, ενώ ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός
μέσος όρος την ίδια χρονική περίοδο ήταν
60%. Οι εργασίες για την εγκατάσταση του
συγκεκριμένου δικτύου αφορούν ως επί το
πλείστον εργασίες χαμηλής όχλησης
(εκσκαφές μικροτάφρων μικρής διατομής
και μικρού βάθους, εγκατάσταση
υπέργειων καμπινών), οι οποίες δεν
διαταράσσουν την συνοχή του
υφιστάμενου οδοστρώματος, ούτε την
κυκλοφορία των οχημάτων, δεν
επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν
καθιστούν πιθανή την εξεύρεση ή
επέμβαση σε αρχαιότητες. Η παρέμβαση
αυτή είναι απαραίτητη ενόψει της άμεσης
υλοποίηση και της δράσης Ultra Fast
Broadband (UFBB) που είναι σε εξέλιξη και
αποτελεί κομβικό έργο κατασκευής και
λειτουργίας δικτύου οπτικών ινών.
Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο 57
έχουν ως εξής:

Άρθρο 57 Ανάπτυξη
και λειτουργία
σημείων
ασύρματης
πρόσβασης μικρής
εμβέλειας (Άρθρο
57 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
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Στην παρ. 2 προβλέπεται η έκδοση κοινής
υπουργικής απόφασης, η οποία θα
καθορίζει κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με
διαδικασίες εγκατάστασης, ελέγχου των
σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής
εμβέλειας που εμπίπτουν στις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972, καθώς και επιβολής
κυρώσεων.
Στις 30/6/2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με
βάση την εξουσιοδότηση της παρ. 2 του
άρθρου 57, της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972
ενέκρινε την υιοθέτηση του Εκτελεστικού
Κανονισμού 2020/911 για τα small-area
wireless access points (SAWAP). Ο εν λόγω
Εκτελεστικός Κανονισμός είναι
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δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του,
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος και θα
εφαρμόζεται από τις 21 Δεκεμβρίου 2020.
Οι προϋποθέσεις εγκατάστασης καθώς και
τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά
αυτών των σημείων πρόσβασης
περιγράφονται στον Εκτελεστικό
Κανονισμό 2020/911 με σαφήνεια. Η
διαδικασία εγκατάστασης σημείων
ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας
θα συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό
εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 62232:2017
το οποίο προβλέπει μεθοδολογία για την
εγκατάσταση σταθμών βάσης
ραδιοεπικοινωνιών (σημείο 7 του
Εκτελεστικού Κανονισμού καθώς και
Παράρτημα Β). Η διαδικασία του
μηχανισμού ελέγχου συμμόρφωσης των
σημείων πρόσβασης όσο και της επιβολής
κυρώσεων εμπίπτουν σε υπάρχουσες
κανονιστικές πράξεις όπως: ν.4635/2019,
ΚΥΑ 27217/505/4-6-2013 (ΦΕΚ
1442/Β/14-6-2013).
Συμπεραίνεται ότι δεν χρειάζεται η
πρόβλεψη έκδοσης κοινής υπουργικής
απόφασης με το περιεχόμενο της παρ. 2. Η
διαδικασία εγκατάστασης εμπίπτει σε
ευρωπαϊκά πρότυπα και οι υπεύθυνοι
εγκατάστασης των σημείων ασύρματης
πρόσβασης μικρής εμβέλειας θα
συμμορφώνονται πλήρως με αυτά, όπως
ήδη εφαρμόζονται κατά την εγκατάσταση
λοιπών σταθμών βάσης. Όσον αφορά στην
κοινοποίηση των θέσεων των σημείων
ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας
προκειμένου να καταστεί η δυνατή η
εποπτεία και η παρακολούθηση από την
ΕΕΤΤ (σημείο 12 Εκτελεστικού Κανονισμού
2020/911) καθώς και η επιβολή
κυρώσεων, προτείνεται η δημιουργία
ιστοσελίδας στην υπάρχουσα σχετική
πληροφοριακή υποδομή (ΣΗΛΥΑ) από την
ΕΕΤΤ.
Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με το
άρθρο 57 του Ευρωπαϊκού Κώδικα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία (ΕΕ)
2018/1972), οι αρμόδιες αρχές δεν
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περιορίζουν αδικαιολόγητα την ανάπτυξη
σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής
εμβέλειας. Η ανάπτυξή τους θα πρέπει να
διευκολυνθεί και δεν θα πρέπει να
δημιουργούνται καθυστερήσεις κατά την
εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού
της Επιτροπής από την 21η Δεκεμβρίου
2020. Συνεπώς, προτείνεται η διαγραφή
της παραγράφου 2 του Άρθρου 57 του
νομοσχεδίου.

Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο 64
έχουν ως εξής:

Άρθρο 64
Διαδικασία
ταυτοποίησης και
ορισμού αγορών
(Άρθρο 64 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)

Στην παρ. 1, προτείνεται να γίνει αναφορά
στις εκάστοτε ισχύουσες Συστάσεις και
Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ανάλυση της αγοράς και
τον ορισμό μίας επιχείρησης ως
Επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά
(ΣΙΑ) και όχι σε συγκεκριμένο κείμενο (C
159, 07.05.2018). Επομένως, προτείνεται η
παρ. 1 του συγκεκριμένου άρθρου να
διαμορφωθεί ως εξής:
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«1. Η Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνοντας ιδιαιτέρως
υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές
Συστάσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
ανάλυση της αγοράς και την εκτίμηση της
σημαντικής ισχύος στην αγορά (Σ.Ι.Α.)
βάσει του ενωσιακού κανονιστικού
πλαισίου για δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ορίζει τις
σχετικές αγορές ανάλογα με τις εθνικές
περιστάσεις, ιδίως τις σχετικές
γεωγραφικές αγορές εντός της ελληνικής
επικράτειας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ
άλλων, το βαθμό του ανταγωνισμού
υποδομών στις εν λόγω περιοχές,
σύμφωνα με τις αρχές του δικαίου περί
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ανταγωνισμού. Η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά
περίπτωση, λαμβάνει επίσης υπόψη τα
αποτελέσματα της γεωγραφικής έρευνας
που διεξάγεται σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 22. Ακολουθεί τις διαδικασίες
των άρθρων 23 και 32 προτού να ορίσει τις
αγορές που διαφέρουν από εκείνες που
ταυτοποιούνται στις Συστάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο
106 έχουν ως εξής:

Άρθρο 106 Αλλαγή
παρόχου και
φορητότητα
αριθμού (Άρθρο
106 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
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A. Στην παρ. 3 αναφέρεται ότι «Όταν ο
τελικός χρήστης καταγγέλλει σύμβαση,
μπορεί να διατηρήσει το δικαίωμα
μεταφοράς αριθμού από το εθνικό σχέδιο
αριθμοδότησης σε άλλον πάροχο επί
τουλάχιστον πέντε (5) μήνες μετά την
ημερομηνία της καταγγελίας, εκτός εάν ο
τελικός χρήστης παραιτηθεί του
δικαιώματος αυτού.» Προτείνουμε η
δυνατότητα του τελικού χρήστη, αφού
καταγγείλει τη σύμβαση να διατηρήσει το
δικαίωμα μεταφοράς αριθμού από το
εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης σε άλλον
πάροχο, να δίνεται για το ελάχιστο χρονικό
διάστημα όπως προβλέπεται στην παρ. 3
του άρθρου 106 του Κώδικα, δηλαδή για
τουλάχιστον ΕΝΑ μήνα (αντί για
τουλάχιστον πέντε μήνες που προβλέπει
το νομοσχέδιο), ώστε ο αριθμός να μην
παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα
σε μεταβατικό στάδιο και η πράξη έχει
δείξει ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους
αιτήματα.
B. Στην παρ. 6, εδ. β’, θεωρούμε εύλογο η
επιστροφή από τους παρόχους δότες
τυχόν υπάρχοντος πιστωτικού υπολοίπου
στον καταναλωτή να μπορεί να γίνει και
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με άλλον πέραν του αναφερόμενου στο
συγκεκριμένο εδάφιο («με τη χρήση
προπληρωμένων υπηρεσιών»), όπως για
παράδειγμα επιστροφή στον καταναλωτή
σε χρήμα. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε
την εξής αναδιατύπωση: «Οι πάροχοι
δότες επιστρέφουν κατόπιν αιτήματος
κάθε πιστωτικό υπόλοιπο στους
καταναλωτές ΚΑΙ με τη χρήση
προπληρωμένων υπηρεσιών….».

Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο
109 έχουν ως εξής:
Άρθρο 109
Επικοινωνίες
έκτακτης ανάγκης
και ενιαίος
ευρωπαϊκός
αριθμός έκτακτης
ανάγκης (Άρθρο
109 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
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Άρθρο 118
Μεταβατικές
Διατάξεις
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Άρθρο 113
Διαλειτουργικότητα
ραδιοφωνικών
δεκτών
αυτοκινήτων και
ραδιοφωνικών
δεκτών ευρείας
κατανάλωσης και
ψηφιακού
τηλεοπτικού
εξοπλισμού
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Στην παρ. 5, α), επισημαίνεται ότι χωρίς
ταυτοποίηση της Κάρτας Ταυτοποίησης
Χρήστη (sim card) δεν μπορεί να σταλεί
SMS/MMS. Μπορούν να
πραγματοποιηθούν μόνο κλήσεις φωνής
(Voice). Συνεπώς, προτείνεται να
προστεθεί η φράση «για την περίπτωση
κλήσεων φωνής» πριν τη φράση «ακόμα
και χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί
ταυτοποίηση της Κάρτας Ταυτοποίησης
Χρήστη (SIM card)».
Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο
118 έχουν ως εξής:
Προτείνεται η διαγραφή της παρ. 2, λόγω
ασάφειας.
Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο
113 έχουν ως εξής:
H αναφορά σε «ψηφιακό τηλεοπτικό
εξοπλισμό ευρείας κατανάλωσης» δεν
ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς
και στην επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης
από τους συνδρομητικούς παρόχους
τηλεοπτικών υπηρεσιών του φαινομένου
της πειρατείας. Ειδικότερα, η πειρατεία
έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις τα
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ευρείας
κατανάλωσης
(Άρθρο 113
Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

τελευταία χρόνια, με άμεση συνέπεια την
απώλεια εσόδων για τους παρόχους από
νόμιμες συνδρομές, αλλά και για το
ελληνικό δημόσιο που χάνει σημαντικά
έσοδα από φόρους. Επιπλέον, οι
δικαιούχοι στερούνται της νόμιμης
εκμετάλλευσης των έργων και άλλων
αντικειμένων προστασίας, με αποτέλεσμα
να παρεμποδίζεται τόσο η
δημιουργικότητα, η καινοτομία και η
παραγωγή νέου περιεχομένου, όσο και οι
επενδύσεις, ενώ παράλληλα στρεβλώνεται
ο ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά.
Στο πλαίσιο αυτό, ο εξοπλισμός που
διατίθεται από τους συνδρομητικούς
παρόχους είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με
τις κρυπτογραφημένες υπηρεσίες
συνδρομητικής τηλεόρασης που
διαθέτουν στους συνδρομητές τους.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την
εξασφάλιση της πρόσβασης στο
περιεχόμενο μόνο από συνδρομητές της
υπηρεσίας, αλλά για την αποτελεσματική
προστασία του περιεχομένου των
παρόχων και των δικαιωμάτων των
δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας
καθώς και την αντιμετώπιση της
πειρατείας, για τους αποκωδικοποιητές
συνδρομητικών υπηρεσιών, μέσω
δορυφόρου, λόγω του συστήματος
ελεγχόμενης πρόσβασης που διαθέτουν,
δεν είναι τεχνικά εφικτή η
διαλειτουργικότητα τους με αντίστοιχο
εξοπλισμό άλλων παρόχων
συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών.
Επιπλέον αναφορικά με τους
αποκωδικοποιητές Android TV είναι
δυνατή η διαλειτουργικότητα τους με
εφαρμογές άλλων παρόχων, μόνο όμως
με τους περιορισμούς που θέτει ο
εκάστοτε κατασκευαστής του
λειτουργικού συστήματος (πχ. Google).
Προτείνουμε η παράγραφος 3 να
τροποποιηθεί ως εξής: «Οι πάροχοι
ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών,
εξαιρουμένων των παρόχων
συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών,
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διασφαλίζουν, όταν ενδείκνυται, ότι ο
ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός… ».

Τα σχόλια του Ομίλου ΟΤΕ για το άρθρο
120 έχουν ως εξής:

Άρθρο 120
Παραρτήματα
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Στο Παράρτημα XI, στην παρ. 1,
προτείνεται να υπάρχει ρητή εξαίρεση των
αποκωδικοποιητών που προορίζονται για
τη λήψη συνδρομητικών υπηρεσιών από
τους αποκωδικοποιητές ευρείας
κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, προτείνεται
η παρ. 1 του Παραρτήματος ΧΙ να
τροποποιηθεί ως εξής: «Ο εξοπλισμός
ευρείας κατανάλωσης για τη λήψη
ψηφιακών τηλεοπτικών σημάτων, ρητώς
εξαιρουμένων των αποκωδικοποιητών που
προορίζονται για τη λήψη συνδρομητικών
υπηρεσιών….».
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Άρθρο 114
Υποχρεώσεις
«μεταφοράς
σήματος» (Άρθρο
114 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ: Οποιαδήποτε επιβολή
εύλογων υποχρεώσεων μεταφοράς
σήματος σε βάρος επιχειρήσεων, καθώς
περιορίζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη
οικονομική ελευθερία, θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη τις ειδικότερες συνθήκες
της αγοράς, ιδίως όσον αφορά εμπορικές
συμφωνίες παρόχων, την οικονομική
επιβάρυνση των υπόχρεων και τη
συνακόλουθη αποζημίωσή τους, καθώς
και τον υπόχρεο που θα καταβάλλει, μέσα
σε αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο.
Ειδικότερα, θα πρέπει κατ’ αρχήν να
καθοριστούν τα δίκτυα για τα οποία θα
είναι δυνατό να επιβληθούν οι
υποχρεώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
στη Γαλλία και τη Γερμανία ανάλογη
υποχρέωση επιβάλλεται στα καλωδιακά,
IPTV και δορυφορικά δίκτυα, στην Κροατία
και την Ιρλανδία στα καλωδιακά, IPTV, DTT
και δορυφορικά δίκτυα, ενώ στην Ελβετία,
σε όσους παρέχουν τηλεοπτικές υπηρεσίες
μέσω καλωδίων επηρεάζοντας όλες τις
τεχνολογίες και πλατφόρμες (πχ
καλωδιακές, IPTV, streaming και κινητές
πλατφόρμες). Επιπροσθέτως, προτείνεται
να υπάρχει πρόβλεψη απαλλαγής από την
υποχρέωση μεταφοράς σήματος σε
περίπτωση που κάποιος πάροχος παύσει
να δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένη
τεχνολογία (πχ μέσω δορυφόρου).
Περαιτέρω, καθώς η μεταφορά σήματος
συνεπάγεται επιβάρυνση των
επιχειρήσεων (ενδεικτικά κόστος
χωρητικότητας (bandwidth), εξοπλισμού,
μετάδοσης καναλιού κλπ), είναι αναγκαίο
να οριστεί αφενός αποζημίωση που να
καλύπτει κατ’ ελάχιστο τα κόστη κάθε
επιχείρησης, αφετέρου ποιος θα είναι
υπόχρεος για την καταβολή.
Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της
επιβολής υποχρεώσεων μόνον όταν είναι
αναγκαίο να επιτευχθούν στόχοι γενικού
συμφέροντος, θα πρέπει να οριστεί ο
μέγιστος αριθμός καναλιών που θα
μεταφέρονται υποχρεωτικά και ποια θα
είναι αυτά (πχ εθνικής εμβέλειας
ενημερωτικού προγράμματος γενικού
περιεχομένου). Προτείνεται το σήμα των
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καναλιών να μπορεί να μεταφέρεται χωρίς
κρυπτογράφηση (unencrypted), ώστε να
μην απαιτείται ειδικός εξοπλισμός
(sw/stb) για την θέαση αυτών. Ωστόσο, θα
πρέπει να διευκρινιστεί ότι η «μεταφορά
σήματος» δεν περιλαμβάνει τη
δυνατότητα λήψης του σήματος από τον
θεατή, η οποία θα πρέπει να γίνεται με
ίδια μέσα (αποκωδικοποιητής,
κεραιοσύστημα κλπ). Είναι αυτονόητο ότι
η υποχρέωση μεταφοράς σήματος θα
ισχύει υπό την προϋπόθεση τήρησης της
ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά
στην αδειοδότηση των καναλιών και τη
νόμιμη λειτουργία τους.
Σημειώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση, θα
πρέπει να είναι στην ευχέρεια των
υπόχρεων επιχειρήσεων να
συμπεριλάβουν τα κανάλια αυτά στα
εμπορικά τους πακέτα και δεν θα
υποχρεώνονται να τα συμπεριλάβουν και
παράλληλα να καταβάλλουν και
αντάλλαγμα για την αναμετάδοσή τους.
Προτείνουμε το άρθρο 114 να
τροποποιηθεί ως εξής:
«1.Με κοινή απόφαση των …μπορούν να
επιβάλλονται εύλογες υποχρεώσεις
«μεταφοράς σήματος». Με την άνω
απόφαση θα καθορίζονται περιοριστικά τα
δίκτυα, οι ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας
ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού
περιεχομένου, που πληρούν τις εκάστοτε
προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας και ο
μέγιστος αριθμός αυτών, ο εξοπλισμός
ευρείας κατανάλωσης που θα χρειαστεί να
προμηθευτεί ο χρήστης, οι
συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως
συγκεκριμένα υπηρεσίες
προσβασιμότητας για να καταστεί δυνατή
η δέουσα πρόσβαση των τελικών χρηστών
με αναπηρίες… Οι άνω ελληνικοί
τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης
εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού
χαρακτήρα γενικού περιεχομένου,
συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου
ραδιοτηλεοπτικού φορέα, υποχρεούνται
να προσφέρουν αζημίως τα προγράμματά
τους στις υπόχρεες επιχειρήσεις. Οι άνω
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υποχρεώσεις …και είναι αναλογικές και
διαφανείς.
2. Οι υποχρεώσεις …επανεξετάζονται ανά
διετία από την έκδοσή τους.
3. Η προβλεπόμενη αποζημίωση και ο
υπόχρεος καταβολής για τις υποχρεώσεις
της παρ. 1, θα καθορίζεται με κοινή
απόφαση….Για τον υπολογισμό της
αποζημίωσης θα λαμβάνονται υπόψη κατ’
ελάχιστο τα κόστη και λοιπές
επιβαρύνσεις κάθε υπόχρεης
επιχείρησης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ
Πρόσβαση σε
ιδιοκτησίες /
χώρους Άρθρο 43
Δικαιώματα
διέλευσης (Άρθρο
43 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
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Προτείνεται η αντικατάσταση της
παραγράφου 13 του άρθρου 43 ως εξής:
13. Εκτός από την υποχρέωση καταβολής
τελών διέλευσης και τελών χρήσης
δικαιωμάτων διέλευσης, ο πάροχος
δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών δεν έχει υποχρέωση
καταβολής άλλου, σχετικού με τα
ανωτέρω, τέλους ή μισθώματος. Για την
εγκατάσταση, εκμετάλλευση, συντήρηση,
επισκευή και αντικατάσταση δικτύου
επικοινωνιών και κάθε είδους συναφών
ευκολιών, ιδίως, κοινόχρηστων
τηλεφώνων, στύλων, ιστών, υπαίθριων
μονάδων δικτύου, οικίσκων, φρεατίων,
καμπινών, αγωγών, καλωδιώσεων, κυτίων
σύνδεσης, σωληνώσεων, οι πάροχοι
δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών δεν έχουν υποχρέωση
καταβολής στους Ο.Τ.Α. οποιουδήποτε
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άλλου τέλους, φόρου, εισφοράς και εν
γένει αποζημίωσης ή μισθώματος, πέραν
των τελών διέλευσης που ορίζονται στο
παρόν άρθρο. Ειδικά, όσον αφορά τον
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248).

Άρθρο 113
Διαλειτουργικότητα
ραδιοφωνικών
δεκτών
αυτοκινήτων και
ραδιοφωνικών
δεκτών ευρείας
κατανάλωσης και
ψηφιακού
τηλεοπτικού
εξοπλισμού
ευρείας
κατανάλωσης
(Άρθρο 113
Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
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Προτείνουμε την πρόβλεψη ελάχιστων
προδιαγραφών και για τους
δέκτες/αποκωδικοποιητές επίγειου
ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος (είτε
αυτόνομους είτε ενσωματωμένους σε
συσκευές τηλεόρασης), έτσι ώστε να
αποφευχθεί η διάθεση στην ελληνική
αγορά υλικού παρωχημένης τεχνολογίας,
ενόψει μάλιστα και των επερχόμενων
μελλοντικών τεχνολογιών στην επίγεια
ψηφιακή ευρυεκπομπή. Επισημαίνουμε
ότι σε αντίστοιχη κίνηση έχει προβεί η
Ιταλία ήδη από το 2017.
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Λαμβάνοντας υπόψη: (α) τα πρακτικά
ζητήματα που εγείρει η δυνατότητα
μεταφοράς ανενεργών αριθμών μέσω της
διαδικασίας της φορητότητας, (β) το
υψηλό κόστος υλοποίησης στις υποδομές
των παρόχων και (γ) τις ιδιαίτερα
απαιτητικές διαδικασίες από πλευράς
πολυπλοκότητας για την τροποποίηση των
υφιστάμενων μηχανισμών στην Εθνική
Βάση Δεδομένων Αναφοράς Φορητότητας
(ΕΒΔΑΦ) η οποία λειτουργεί υπό την
εποπτεία της Εθνικής Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.), προτείνεται η αναδιατύπωση της
παραγράφου (3), προκειμένου η σχετική
πρόβλεψη της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 να
ενσωματωθεί αυτούσια στον νόμο, χωρίς
τροποποιήσεις.

Άρθρο 106 Αλλαγή
παρόχου και
φορητότητα
αριθμού (Άρθρο
106 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)

1650

2020-07-17
13:19:39

Ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος
για το οποίο ο τελικός χρήστης θα διατηρεί
το δικαίωμα μεταφοράς του ανενεργού
αριθμού του, το συγκεκριμένο μέτρο
επιφέρει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που
διαχειρίζονται σήμερα οι πάροχοι τους
ανενεργούς αριθμούς και η υλοποίησή του
απαιτεί την ανάπτυξη έργου. Για αυτόν τον
λόγο, είναι πολύ σημαντικό να δοθεί ο
απαραίτητος μεταβατικός χρόνος
προετοιμασίας των παρόχων και
υλοποίησης των νέων μηχανισμών. Για την
ομαλή λειτουργία της διαδικασίας της
φορητότητας, κρίνεται σκόπιμο να
συνεργαστεί η Ε.Ε.Τ.Τ., ως η πλέον
αρμόδια Αρχή, με τα ενδιαφερόμενα μέρη
προκειμένου να καθοριστούν οι
λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου και
του χρονικού διαστήματος διατήρησης του
δικαιώματος αυτού, σύμφωνα με τις αρχές
της αναλογικότητας, της
αντικειμενικότητας και της
αποτελεσματικότητας προς τον
επιδιωκόμενο σκοπό.
Ως εκ τούτου, προτείνεται η
αναδιατύπωση της παραγράφου (3) ως
ακολούθως: «3. Όταν ο τελικός χρήστης
καταγγέλλει σύμβαση, μπορεί να
διατηρήσει το δικαίωμα μεταφοράς
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αριθμού από το εθνικό σχέδιο
αριθμοδότησης σε άλλον πάροχο επί
τουλάχιστον ένα μήνα μετά την
ημερομηνία της καταγγελίας, εκτός εάν ο
τελικός χρήστης παραιτηθεί του
δικαιώματος αυτού.»

Άρθρο 76
Ρυθμιστική
αντιμετώπιση νέων
στοιχείων δικτύου
πολύ υψηλής
χωρητικότητας
(Άρθρο 76 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
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Για λόγους διαφάνειας προτείνουμε να
προβλεφθεί η έκδοση σχετικής απόφασης
της ΕΕΤΤ με την οποία θα εξειδικεύονται
εκ των προτέρων οι όροι και
προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα δύνανται
να γίνουν δεκτές οι προτεινόμενες από
τους παρόχους με σημαντική ισχύ στην
αγορά δεσμεύσεις.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε να
προστεθεί 4η παράγραφος στην οποία θα
ορίζεται ότι:
«…4. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζονται
ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,
καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, για
την αξιολόγηση των δεσμεύσεων που
προτείνονται στο πλαίσιο του παρόντος
άρθρου, ώστε να εξασφαλίζεται ο
απαιτούμενος βαθμός διαφάνειας και να
ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις της
αγοράς.»

749

753

Άρθρο 75 Τέλη
τερματισμού
(Άρθρο 75 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
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Θεωρούμε ότι η ΕΕΤΤ θα πρέπει να
διεξάγει αναλύσεις αγοράς για τις αγορές
τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε κάθε
περίπτωση και ανεξαρτήτως εάν τελικά η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να
επιβάλει μέγιστο τέλος τερματισμού
κλήσεων κινητής και σταθερής
τηλεφωνίας, καθώς οι ρυθμιστικές
υποχρεώσεις που επιβάλλονται δεν
αφορούν μόνο στον καθορισμό του ύψους
των τελών τερματισμού αλλά
περιλαμβάνουν και άλλες υποχρεώσεις
όπως η μη διακριτική μεταχείριση, οι
οποίες, υπό προϋποθέσεις, θα πρέπει να
διατηρηθούν προκειμένου να
διασφαλίζεται ότι κάθε επιχείρηση που
έχει σημαντική ισχύ στην αγορά
τερματισμού κλήσεων ιδίως όταν αυτή
έχει σημαντικό μερίδιο στις σχετικές
λιανικές αγορές δεν θα έχει τη δυνατότητα
να εκμεταλλευθεί τη θέση της
προκειμένου να περιορίσει με
οποιονδήποτε τρόπο ή/και να αποκλείσει
ανταγωνιστή της. Σε κάθε περίπτωση, ο
καθορισμός εθνικών τελών τερματισμού
αποτρέπει τον κίνδυνο εμφάνισης
φαινομένων ασυμμετρίας στη σχετική
αγορά.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την
αναδιατύπωση των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 75 ως εξής:
«1. H Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει αναλύσεις αγοράς
για τις αγορές τερματισμού φωνητικών
κλήσεων σύμφωνα με το άρθρο 67,
προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσον
είναι απαραίτητη η επιβολή ρυθμιστικών
υποχρεώσεων. Στην περίπτωση που η
Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλει συνεπεία της εν λόγω
ανάλυσης, τέλη τερματισμού κλήσεων σε
σχετική αγορά με γνώμονα το κόστος,
οφείλει να τηρεί τις αρχές, τα κριτήρια και
τις παραμέτρους που ορίζονται στο
Παράρτημα ΙΙΙ, το δε σχέδιο μέτρου της
υπόκειται στις διαδικασίες των άρθρων 23,
32 και 33 καθώς και την απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972,
εφόσον αυτή εκδοθεί, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι τα τέλη τερματισμού που
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θα ορίσει δεν υπερβαίνουν το μέγιστο
τέλος τερματισμού κλήσεων κινητής
τηλεφωνίας ή μέγιστο τέλος τερματισμού
κλήσεων, σταθερής τηλεφωνίας της εν
λόγω απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί στενά και
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την
εφαρμογή των τελών τερματισμού
φωνητικών κλήσεων σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους παρόχους
υπηρεσιών τερματισμού φωνητικών
κλήσεων. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται ανά πάσα
στιγμή να απαιτήσει από τον πάροχο
υπηρεσιών τερματισμού φωνητικών
κλήσεων να τροποποιήσει το τέλος που
χρεώνει σε άλλες επιχειρήσεις, εάν δεν
συμμορφώνεται με την κατ’
εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται
στην παρ. 1 του άρθρου 75 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972 ή με τα οριζόμενα στην
απόφαση της για την ανάλυση της
σχετικής αγοράς. Η Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλει
ετησίως έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και στον BEREC σχετικά με την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου….»

Άρθρο 52
Ανταγωνισμός
(Άρθρο 52 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόδοση
φάσματος αποτελεί διαδικασία που
επηρεάζει τις συνθήκες ανταγωνισμού
στην αγορά κινητής τηλεφωνίας,
θεωρούμε σκόπιμο να προβλεφθεί ρητά η
υποχρέωση της ΕΕΤΤ να εξετάζει τις
συνθήκες του ανταγωνισμού στην αγορά
κάθε φορά που σκοπεύει να παραχωρήσει
δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος. Σε
αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε να
αναδιατυπωθεί η παρ. 2 του άρθρου 52 ως
εξής:
«…2. Προς το σκοπό αυτό, κάθε φορά που
η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί, τροποποιεί ή ανανεώνει
δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος
εξετάζει την ειδική κατάσταση στην
ελληνική αγορά και τις συνθήκες
ανταγωνισμού σε αυτή και επιβάλλει
κατάλληλα μέτρα όπως: α) να περιορίζει
την ποσότητα των ζωνών ραδιοφάσματος
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Άρθρο 39
Τυποποίηση
(Άρθρο 39 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
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για το οποίο χορηγούνται δικαιώματα
χρήσης σε οποιαδήποτε επιχείρηση, να
θέτει όρους για τα εν λόγω δικαιώματα
χρήσης, όπως είναι η παροχή χονδρικής
πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της
περιαγωγής σε εθνικό ή περιφερειακό
επίπεδο, σε ορισμένες ζώνες ή σε
ορισμένα σύνολα ζωνών με παρόμοια
χαρακτηριστικά, κατά τρόπο που να
διευκολύνει την είσοδο νεοεισερχόμενων
στην αγορά, με όρους που διασφαλίζουν
τη μη συμπίεση περιθωρίου κέρδους και
την εύλογη τιμολόγηση, β) να δεσμεύει,
εάν είναι σκόπιμο και δικαιολογημένο
λαμβανομένης υπόψη ειδικής κατάστασης
στην ελληνική αγορά, ορισμένο μέρος
ζώνης ραδιοφάσματος ή συνόλου ζωνών
για εκχώρηση σε νεοεισερχομένους, γ) ….»
1. Στην παράγραφο 1, θα πρέπει να
προστεθούν ουσιαστικού περιεχομένου
διατάξεις ώστε να εφαρμόζονται στην
πράξη τα πρότυπα ή οι προδιαγραφές που
αναφέρονται στον κατάλογο που
καταρτίζει και δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
39 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και να
υπάρχει διαδικασία εποπτείας της
εφαρμογής αυτής της διάταξης.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού
όπως είναι διατυπωμένο, αποκλείεται η
εφαρμογή εθνικών προτύπων τα οποία
έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθόσον έχει
απαλειφθεί η αναφορά σε εθνικά πρότυπα
που υπήρχει στο ν.4070/2012.
3. Στη φράση "Εφόσον υφίστανται διεθνή
πρότυπα, οι αρμόδιοι εθνικοί φορείς
ενθαρρύνουν τους Ευρωπαϊκούς
Οργανισμούς Τυποποίησης να
χρησιμοποιούν τα εν λόγω πρότυπα ή τα
σχετικά στοιχεία τους, ως βάση για τα
πρότυπα που καταρτίζουν, εκτός εάν τα
διεθνή πρότυπα ή τα σχετικά τους στοιχεία
είναι αναποτελεσματικά" θα πρέπει να
διευκρινιστούν ποιοι είναι οι αρμόδιοι
εθνικοί φορείς και με ποιον τρόπο
ενθαρρύνουν τους Ευρωπαϊκούς
Οργανισμούς Τυποποίησης να
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χρησιμοποιούν τα διεθνή πρότυπα.
4.Τα έργα που είναι αναγκαία για την
εφαρμογή τυποποίησης που προβλέπεται
να ανατίθενται στον Ελληνικό Οργανισμό
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ή σε άλλους
Οργανισμούς Τυποποίησης, είναι πολύ
πιθανό να προϋποθέτουν και
εργαστηριακές μετρήσεις για να
διαπιστωθεί η εφαρμοσιμότητα των
προτύπων, όπου πολλές φορές υπάρχουν
ασάφειες ή ελλείψεις.
Κατά συνέπεια πρέπει να υπάρχει σχετική
διάταξη με την οποία να προβλέπεται η
χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων στις
περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη.

Γ. Απαντήσεις επί των σχολίων
Σχόλια που υιοθετήθηκαν
Σχόλια που τέθηκαν στα πρώτα άρθρα και αφορούν την πληρότητα των διατάξεων του
νομοσχεδίου, τις θετικές συνέπειες της ψηφιακής διακυβέρνησης στην δημόσια υγεία και
την αντιμετώπιση πανδημιών, τη σημασία της διασύνδεσης των βάσεων δεδομένων για την
επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού, τη διευκόλυνση των συναλλαγών μεταξύ
δημοσίου και πολιτών, τη σημασία του κωδικού επαλήθευσης για την ηλεκτρονική διακίνηση
εγγράφων και την συμβολή της ψηφιακής διακυβέρνησης στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας, έχουν ήδη ληφθεί υπόψη, γεγονός που διαπνέει το
σύνολο των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Ειδικότερα:
A. Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Άρθρο 02 – Ορισμοί: Το σχόλιο που αφορά νομοτεχνική βελτίωση στον ορισμό υπ’ αρ. 31 του
άρθρου 2 έγινε δεκτό και ελήφθη υπόψη για την οριστικοποίηση της αντίστοιχης διάταξης.
Άρθρο 03 - Γενικές αρχές ψηφιακής διακυβέρνησης: Το σχόλιο της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ατόμων με Αναπηρία έγινε δεκτό και ελήφθη υπόψη για την οριστικοποίηση της αντίστοιχης
διάταξης.
Άρθρο 50 - Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων: Το σχόλιο που αφορά
στη συγκεκριμενοποίηση της διάκρισης που γίνεται στην εν λόγω διάταξη έγινε δεκτό και
ελήφθη υπόψη για την οριστικοποίηση της αντίστοιχης διάταξης.
Άρθρο 57 - Μέθοδοι ταυτοποίησης: Τα σχόλια που έγιναν για την τροποποίηση του
τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 έγιναν δεκτά και ελήφθησαν υπόψη για την
οριστικοποίηση της αντίστοιχης διάταξης.
Άρθρο 60 - Ορισμοί ανοικτών δεδομένων (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024): Το σχόλιο
που αφορά νομοτεχνική διόρθωση της περ. 19 έγινε δεκτό και ελήφθη υπόψη για την
οριστικοποίηση της αντίστοιχης διάταξης.
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Άρθρο 64 - Αρχές που διέπουν τη χρέωση (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024): Το σχόλιο
που αφορά στον επακριβή καθορισμό του χρονικού διαστήματος επικαιροποίησης των
αποφάσεων της παρ. 3 και της διάρκειας της λογιστικής περιόδου έγινε δεκτό και ελήφθη
υπόψη για την οριστικοποίηση της αντίστοιχης διάταξης.
Άρθρο 83 - Δημοσίευση εκτέλεσης Προϋπολογισμών: Το σχόλιο που αφορά σε νομοτεχνικές
βελτιώσεις του άρθρου 83 έγινε δεκτό και ελήφθη υπόψη για την οριστικοποίηση της
αντίστοιχης διάταξης.
Άρθρο 90 - Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (Ε.Μ.Ε.Π.): Το σχόλιο που αφορά σε
νομοτεχνική βελτίωση της εξουσιοδοτικής διάταξης με την προσθήκη των ιδρυμάτων
πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος έγινε δεκτό και ελήφθη υπόψη για
την οριστικοποίηση της αντίστοιχης διάταξης.
Β. Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Άρθρο 2 (Ορισμοί ενωσιακού και ελληνικού δικαίου, Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972))
[νυν άρθρο 110 κατόπιν αναρίθμησης νομοσχεδίου]: - άρθρο 2 παρ. Α περ. 28: προσθήκη
στον ορισμό της «συναφούς ευκολίας» των «κοινοχρήστων τηλεφώνων».
Άρθρο 43 (Δικαιώματα διέλευσης (άρθρο 43 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)) [νυν άρθρο 151]:
Γίνεται δεκτό το σχόλιο για τη δυνατότητα εξαίρεσης από τη διαδικασία χορήγησης
δικαιωμάτων διέλευσης του Παραρτήματος Χ του ν. 4070/2012 για τα έργα εγκατάστασης,
συντήρησης και επισκευής του δικτύου οπτικών ινών υπερυψηλών ταχυτήτων FTTH.
Συγκεκριμένα τροποποιείται η παρ. 15 του άρθρου 43 αναφορικά με τα έργα χαμηλής
όχλησης.
Άρθρο 64 (Διαδικασία ταυτοποίησης και ορισμού αγορών (άρθρο 64 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)) [νυν άρθρο 172]: Γίνεται δεκτό το σχόλιο για τη νομοτεχνική βελτίωση της
διάταξης της παρ. 1 με την αναφορά στις εκάστοτε ισχύουσες Συστάσεις και Κατευθυντήριες
Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάλυση της αγοράς και τον ορισμό μίας
επιχείρησης ως Επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) και όχι σε συγκεκριμένο
κείμενο (C 159, 07.05.2018).
Άρθρο 106 (Αλλαγή παρόχου και φορητότητα αριθμού (Άρθρο 106 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972))
[νυν 214]: Έγιναν δεκτά τα σχόλια για την τροποποίηση:
Της παρ. 3, ώστε να προβλέπεται ότι «Όταν ο τελικός χρήστης καταγγέλλει σύμβαση,
μπορεί να διατηρήσει το δικαίωμα μεταφοράς αριθμού από το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης
σε άλλον πάροχο επί τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της καταγγελίας, εκτός
εάν ο τελικός χρήστης παραιτηθεί του δικαιώματος αυτού.» (αντί του διαστήματος
τουλάχιστον πέντε (5) μηνών)
Της παρ. 6, ώστε η επιστροφή από τους παρόχους δότες τυχόν υπάρχοντος
πιστωτικού υπολοίπου στον καταναλωτή να μπορεί να γίνει και με άλλον πέραν του
αναφερόμενου στο συγκεκριμένο εδάφιο τρόπο («με τη χρήση προπληρωμένων
υπηρεσιών»), όπως για παράδειγμα επιστροφή στον καταναλωτή σε χρήμα. Για το λόγο
αυτό, προκρίνεται η ακόλουθη αναδιατύπωση στην παρ. 6: «Οι πάροχοι δότες επιστρέφουν
κατόπιν αιτήματος κάθε πιστωτικό υπόλοιπο στους καταναλωτές και με τη χρήση
προπληρωμένων υπηρεσιών….».
Άρθρο 109 (Επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης
ανάγκης (Άρθρο 109 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)) [νυν άρθρο 217]: Έγινε δεκτό το σχόλιο για
την προσθήκη της φράσης «για την περίπτωση κλήσεων φωνής» πριν τη φράση «ακόμα και
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χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση της Κάρτας Ταυτοποίησης Χρήστη (SIM card)»
στην παρ. 5 περ. α’.
Σχόλια που δεν υιοθετήθηκαν
Το σχόλιο που αφορά την αλλαγή ειδικότερων ρυθμίσεων μέσω υπουργικών αποφάσεων δεν
γίνεται αποδεκτό, καθώς το τεχνικό αντικείμενο των περισσοτέρων ρυθμίσεων του Κώδικα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιβάλλει την επικαιροποίησή του με την έκδοση κανονιστικών
πράξεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε τεχνολογικές εξελίξεις. Το σχόλιο για τη διάκριση Βίβλου
Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν υιοθετείται, καθώς
η σχετική διάκριση προκύπτει σαφώς από τις προτεινόμενες διατάξεις. Το σχόλιο σχετικά με
τη στελέχωση των φορέων του δημόσιου τομέα για την εφαρμογή της ψηφιακής
διακυβέρνησης δεν γίνεται αποδεκτό, καθώς δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο του Κώδικα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το σχόλιο για την εφαρμογή των αρχών της ψηφιακής
διακυβέρνησης και σε θέματα προσωπικού της Διοίκησης, δεν υιοθετείται για σκοπούς ρητής
ρύθμισης των προτεινόμενων διατάξεων, αλλά λαμβάνεται υπόψη για τη δρομολόγηση των
διοικητικών διαδικασιών των φορέων του δημόσιου τομέα για την εφαρμογή του Κώδικα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα:
A. Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Μέρος Α’
Το σχόλιο που αφορά στην αγροβιομηχανία και την ψηφιακής διακυβέρνηση δεν
υιοθετείται, καθώς δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο του Κώδικα Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Το σχόλιο που αφορά στην εισαγωγή δωρεάν wi-fi σε όλη την ελληνική
επικράτεια δεν υιοθετείται, καθώς δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο του Κώδικα Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Το σχόλιο που αφορά στην αλλαγή της ονομασίας του προσωπικού αριθμού
δεν υιοθετείται, καθώς η ανωτέρω ονομασία κρίνεται ότι ανταποκρίνεται επαρκέστερα στο
ρόλο του αριθμού. Το σχόλιο που αφορά στη μη επικύρωση των εκτυπωμένων ηλεκτρονικών
εγγράφων δεν υιοθετείται, καθώς προβλέπεται ρητά η δυνατότητα μη επικύρωσης μόνο
στην περίπτωση που μπορεί να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με
χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση που το ηλεκτρονικό έγγραφο φέρει μοναδικό
αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και εφόσον παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης
μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου. Σε αντίθετη περίπτωση και για την
ασφάλεια των συναλλαγών κρίνεται αναγκαία η επικύρωση της εκτύπωσης ηλεκτρονικού
εγγράφου. Τα σχόλια που αφορούν σε ζητήματα λεπτομερειακού, ειδικού ή τεχνικού
χαρακτήρα ή που αφορούν αμιγώς διαδικαστικά ζητήματα δεν υιοθετούνται στο πλαίσιο της
ρητής ρύθμισης των διατάξεων του Κώδικα, αλλά λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελλοντική
έκδοση των διοικητικών πράξεων εφαρμογής του Κώδικα.
Μέρος Β’
Το σχόλιο για την μελλοντική υιοθέτηση μοναδικής εφαρμογής διακίνησης ηλεκτρονικών
εγγράφων για όλο τον δημόσιο τομέα δεν υιοθετείται, καθώς στις ρυθμίσεις του Κώδικα
περιλαμβάνονται προβλέψεις για την άμεση υλοποίηση και εφαρμογή του Κεντρικού
Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων. Το σχόλιο για την ακαταλληλότητα των
οργανογραμμάτων του ν. 4440/2016 δεν υιοθετείται, καθώς δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό
πεδίο του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα σχόλια που αφορούν σε ζητήματα
λεπτομερειακού, ειδικού ή τεχνικού χαρακτήρα ή που αφορούν αμιγώς διαδικαστικά
755

759

ζητήματα δεν υιοθετούνται στο πλαίσιο της ρητής ρύθμισης των διατάξεων του Κώδικα, αλλά
λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελλοντική έκδοση των διοικητικών πράξεων εφαρμογής του
Κώδικα.
Μέρος Γ’
Το σχόλιο στα άρθρα 22 και 34 για την εισαγωγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους
πολίτες και τους ομογενείς, καθώς και οι προβλέψεις ψηφιοποίησης διαδικασιών για την
ολιστική πληροφόρηση, δεν υιοθετείται, καθώς υπάρχουν προβλέψεις στο Εθνικό Μητρώο
Επικοινωνίας Πολιτών και στο Μητρώο Διαδικασιών. Τα σχόλια που αφορούν στις
ηλεκτρονικές πληρωμές και τις ηλεκτρονικές καταβολές οφειλών του δημοσίου δεν
υιοθετούνται, καθώς οι προτεινόμενες διατάξεις εναρμονίζονται με το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο. Το σχόλιο που αφορά στο τεκμήριο αποδοχής από τους πολίτες του ηλεκτρονικού
τρόπου επικοινωνίας δεν υιοθετείται, καθώς σκοπός της διάταξης είναι να εισάγει το
δικαίωμα των φυσικών προσώπων να επιλέξουν ρητά τον τρόπο επικοινωνίας τους με τους
φορείς του δημόσιου τομέα. Το σχόλιο στο άρθρο 34 που αφορά στις κυρώσεις των
δημοσίων υπαλλήλων δεν υιοθετείται, καθώς σχετική πρόβλεψη υπάρχει στο τελευταίο
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του Κώδικα. Τα σχόλια που αφορούν σε ζητήματα
λεπτομερειακού, ειδικού ή τεχνικού χαρακτήρα ή που αφορούν αμιγώς διαδικαστικά
ζητήματα δεν υιοθετούνται στο πλαίσιο της ρητής ρύθμισης των διατάξεων του Κώδικα, αλλά
λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελλοντική έκδοση των διοικητικών πράξεων εφαρμογής του
Κώδικα.
Μέρος Δ’
Τα σχόλια που αφορούν σε ζητήματα λεπτομερειακού, ειδικού ή τεχνικού χαρακτήρα ή που
αφορούν αμιγώς διαδικαστικά ζητήματα δεν υιοθετούνται στο πλαίσιο της ρητής ρύθμισης
των διατάξεων του Κώδικα, αλλά λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελλοντική έκδοση των
διοικητικών πράξεων εφαρμογής του Κώδικα.
Μέρος Ε’
Το σχόλιο που αφορά την πρόβλεψη για την ισοδυναμία της ηλεκτρονικής υπογραφής επί
ιδιωτικού ηλεκτρονικού εγγράφου με την ιδιόχειρη υπογραφή δεν υιοθετείται, καθώς η
νομική ισοδυναμία έχει ήδη προβλεφθεί στον Κανονισμό eIDAS. Το σχόλιο για την
εναρμόνιση των απαιτήσεων της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης με αυτά που ορίζονται από
την Τράπεζα της Ελλάδος δεν υιοθετείται, καθώς ακολουθούνται τα πρότυπα που ορίζει ο
Κανονισμός eIDAS, όπως εξειδικεύονται στην από Απριλίου 2020 εισήγηση της ΕΕΤΤ προς το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα σχόλια που αφορούν σε ζητήματα λεπτομερειακού,
ειδικού ή τεχνικού χαρακτήρα ή που αφορούν αμιγώς διαδικαστικά ζητήματα δεν
υιοθετούνται στο πλαίσιο της ρητής ρύθμισης των διατάξεων του Κώδικα, αλλά λαμβάνονται
υπόψη κατά τη μελλοντική έκδοση των διοικητικών πράξεων εφαρμογής του Κώδικα.
Μέρος Στ’
Τα σχόλια για τον ορισμό των ερευνητικών δεδομένων και της απάλειψης της υποχρέωσης
προγενέστερης δημοσιοποίησής τους δεν υιοθετούνται, καθώς δεν συνάδουν με τις επιταγές
της υπό ενσωμάτωσης Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024. Το σχόλιο που αφορά την αλλαγή της
διατύπωσης στην παρ. 1 του άρθρου 61 δεν υιοθετείται, καθώς κρίνεται επαρκώς σαφής η
υφιστάμενη διατύπωση. Το σχόλιο που αφορά την πρόβλεψη κυρώσεων σε βάρος του
οργάνου που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του άρθρου 62 δεν υιοθετείται, καθώς δεν κρίνεται
σκόπιμη η εισαγωγή κυρώσεων πέραν του ρυθμιστικού πεδίου του ν. 3528/2007. Το σχόλιο
που αφορά στην αντικατάσταση της λέξης «έγγραφα» από τη λέξη «δεδομένα» δεν γίνεται
756

760

αποδεκτό, καθώς στους ορισμούς των ανοικτών δεδομένων διευκρινίζεται ότι στην έννοια
των εγγράφων περιλαμβάνονται και τα δεδομένα. Τα σχόλια που αφορούν σε ζητήματα
λεπτομερειακού, ειδικού ή τεχνικού χαρακτήρα ή που αφορούν αμιγώς διαδικαστικά
ζητήματα δεν υιοθετούνται στο πλαίσιο της ρητής ρύθμισης των διατάξεων του Κώδικα, αλλά
λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελλοντική έκδοση των διοικητικών πράξεων εφαρμογής του
Κώδικα.
Μέρος Ζ’
To σχόλιο περί «φακελώματος» των πολιτών στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών δεν
υιοθετείται, καθώς η σύσταση του Μητρώου αυτού πληροί όλα τα εχέγγυα για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αποσκοπεί στην εξάλειψη της
γραφειοκρατίας με την απλούστευση της καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας των
πολιτών για σκοπούς συναλλαγών τους με τους φορείς του δημοσίου τομέα. Το σχόλιο που
αφορά στην ενσωμάτωση της φορολογικής κατοικίας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας
Πολιτών δεν υιοθετείται, καθώς το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ έχει συσταθεί για σκοπούς
διαφορετικούς. Τα σχόλια που αφορούν σε ζητήματα λεπτομερειακού, ειδικού ή τεχνικού
χαρακτήρα ή που αφορούν αμιγώς διαδικαστικά ζητήματα δεν υιοθετούνται στο πλαίσιο της
ρητής ρύθμισης των διατάξεων του Κώδικα, αλλά λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελλοντική
έκδοση των διοικητικών πράξεων εφαρμογής του Κώδικα.
Μέρος Η’
Το σχόλιο για την συμπερίληψη της Λάρυμνας της ΔΕ Οπουντίων στα όρια του Δήμου Λοκρών
δεν υιοθετείται, καθώς μετά από έλεγχο της ΓΓΤΤ, προκύπτει ότι αυτός ο οικισμός είναι ήδη
ενταγμένος στο Μέρος Α’ του Παραρτήματος του ν. 4563/2018, αποτελεί δηλαδή ήδη «λευκή
περιοχή» κατά την έννοια του νόμου, ενώ με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιείται μόνο
το Μέρος Β' του Παραρτήματος του ν.4563/2018. Τα σχόλια που αφορούν σε ζητήματα
λεπτομερειακού, ειδικού ή τεχνικού χαρακτήρα ή που αφορούν αμιγώς διαδικαστικά
ζητήματα δεν υιοθετούνται στο πλαίσιο της ρητής ρύθμισης των διατάξεων του Κώδικα, αλλά
λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελλοντική έκδοση των διοικητικών πράξεων εφαρμογής του
Κώδικα.
Μέρος Θ’
Το σχόλιο που αφορά στη διάθεση των συσκευών φαξ για ανακύκλωση δεν υιοθετείται,
καθώς δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το σχόλιο
περί έλλειψης πληροφοριών από το Παράρτημα Ι δεν υιοθετείται, καθώς πρόκειται για
αυτούσια ενσωμάτωση του αντίστοιχου Παραρτήματος της Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024. Τα
σχόλια που αφορούν σε ζητήματα λεπτομερειακού, ειδικού ή τεχνικού χαρακτήρα ή που
αφορούν αμιγώς διαδικαστικά ζητήματα δεν υιοθετούνται στο πλαίσιο της ρητής ρύθμισης
των διατάξεων του Κώδικα, αλλά λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελλοντική έκδοση των
διοικητικών πράξεων εφαρμογής του Κώδικα.
Β. Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Άρθρο 2 (Ορισμοί ενωσιακού και ελληνικού δικαίου, Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972))
[νυν άρθρο 110]: -Το σχόλιο για την τροποποίηση του ορισμού του «ασύρματου τοπικού
δικτύου» ή «RLAN» του άρθρου 2 παρ. Α στοιχείο 1 δεν έγινε δεκτό, καθώς ο εν λόγω ορισμός
ακολουθεί το περιεχόμενο του αντίστοιχου ορισμού της Οδηγίας.
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- Το σχόλιο για την τροποποίηση του ορισμού της «πρόσβασης» του άρθρου 2 παρ. Α στοιχείο
24 δεν έγινε δεκτό, καθώς ο εν λόγω ορισμός ακολουθεί το περιεχόμενο του αντίστοιχου
ορισμού της Οδηγίας.
- Το σχόλιο για την τροποποίηση του ορισμού του «φορέα εκμετάλλευσης» του άρθρου 2
παρ. Α. στοιχείο 41 δεν έγινε δεκτό, καθώς ο εν λόγω ορισμός ακολουθεί το περιεχόμενο του
αντίστοιχου ορισμού της Οδηγίας.
- Το σχόλιο για την τροποποποίηση του ορισμού των «ειδικών δικαιωμάτων» του άρθρου 2
παρ. Β στοιχείο 18 δεν έγινε δεκτό, καθώς ο εν λόγω ορισμός μεταφέρεται αυτούσιος από
το καταργούμενο άρθρο 2 του ν. 4070/2012, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η λειτουργία
τόσο των διατάξεων εθνικού δικαίου του παρόντος νομοθετήματος όσο και των
διατηρούμενων ρυθμίσεων του ν. 4070/2012. Συνεπώς, τυχόν αλλοίωση του περιεχομένου
του θα δημιουργούσε σύγχυση κατά την εφαρμογή των ως άνω ρυθμίσεων.
-Το σχόλιο για την προσθήκη στο άρθρο 2 παρ. Β, στοιχείο 36 για την επίτευξη
επικαιροποιημένης πληροφόρησης, δεν έγινε δεκτό, καθώς ο κατάλογος των
υποεξυπηρετούμενων περιοχών δεν μεταβάλλεται, αλλά περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο
καθεστώς ενίσχυσης με αριθμό Απόφασης SA.32866 (2011/Ν) - Ελλάδα της 11.11.2011.
Άρθρο 5 (Αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)) [νυν άρθρο 113]: Το
σχόλιο για την αναφορά στο άρθρο αυτό όλων των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ βάσει του άρθρου
12 του ν. 4070/2012, δεν έγινε δεκτό καθώς στο παρόν νομοσχέδιο προβλέπονται μόνο οι
αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ που συναρτώνται με την ενσωμάτωση της Οδηγίας και διατηρείται
σε ισχύ κατά τα λοιπά ο ν. 4070/2012.
Άρθρο 16 (Διοικητικές επιβαρύνσεις (άρθρο 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)) [νυν άρθρο 124]:
Το σχόλιο για την τροποποίηση της παρ. 1β αναφορικά με τη μη εφαρμογή διοικητικών
επιβαρύνσεων σε ορισμένες επιχειρήσεις δεν γίνεται δεκτό, καθώς η πρόβλεψη του
νομοσχεδίου ακολουθεί την αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας. Περαιτέρω το συγκεκριμένο
σχόλιο είναι γενικό και δεν εξειδικεύει τα όρια τα οποία επικαλείται, προκειμένου να
προκύπτει ποιοι φορείς εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης.
Άρθρο 18 παρ. 2 (Τροποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (άρθρο 18 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)) [νυν άρθρο 126]: Το σχόλιο για την πρόβλεψη ελάχιστης προθεσμίας δύο
εβδομάδων για τη διατύπωση των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, όταν υπάρχει ανάγκη έκτακτης και άμεσης παρέμβασης για την τροποποίηση
του ισχύοντος καθεστώτος, δεν έγινε δεκτό, καθώς η σχετική διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2
ακολουθεί την αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, που δεν ορίζει ελάχιστη προθεσμία.
Άρθρο 25 (Εξωδικαστική επίλυση διαφορών (άρθρο 25 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) [νυν άρθρο
133]: Το σχόλιο για την παράλληλη αρμοδιότητα Συνηγόρου του Καταναλωτή και ΕΕΤΤ
αναφορικά με την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και παρόχων δεν
έγινε δεκτό, καθώς και με την υφιστάμενη πρόβλεψη παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας
του Συνηγόρου του Καταναλωτή με την ΕΕΤΤ, όπου κρίνεται αναγκαίο. Το σχόλιο για την
επέκταση της πρόσβασης σε διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε τελικούς
χρήστες εκτός των καταναλωτών, ιδίως σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έγινε
αποδεκτό, καθώς προβλέπεται στην Οδηγία ως δυνατότητα που δεν κρίθηκε σκόπιμο να
υιοθετηθεί στο παρόν νομοσχέδιο.
Άρθρο 30 [Συμμόρφωση προς τους όρους της γενικής άδειας ή των δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοφάσματος και πόρων αριθμοδότησης και συμμόρφωση προς τις ειδικές υποχρεώσεις
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(άρθρο 30 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)) [νυν άρθρο 138]: -Το σχόλιο για την διαδικασία επιβολής
προστίμων χωρίς ακρόαση δεν έγινε δεκτό καθώς κρίνεται απαραίτητο να τηρείται η
διαδικασία ακρόασης, που θεμελιώνεται συνταγματικά (άρθρο 20 παρ. 2 Σ).
-Το σχόλιο για την αλλαγή της διατύπωσης της παρ. 3γ δεν γίνεται δεκτό, καθώς η πρόβλεψη
του νομοσχεδίου ακολουθεί την αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας.
- Το σχόλιο για την τροποποίηση της παρ. 6 δεν έγινε δεκτό, δεδομένου ότι η πρόβλεψη του
νομοσχεδίου ακολουθεί το πνεύμα της οδηγίας για τη λήψη έκτακτων προσωρινών μέτρων
για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
- Το σχόλιο για την τροποποίηση της παρ. 7 αναφορικά με την αυτοδίκαιη έκπτωση στην
εμπρόθεσμη καταβολή προστίμων και την επιστροφή χρηματικών ποσών μετά από δικαστική
απόφαση δεν έγινε δεκτό καθώς στην παρούσα φάση υπάρχει εκκρεμοδικία ενώπιον των
δικαστηρίων για το θέμα αυτό.
Άρθρο 39 (Τυποποίηση (άρθρο 39 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)) [νυν άρθρο 147]: Το σχόλιο για
την τροποποίηση του άρθρου 39 δεν έγινε δεκτό καθώς με την παρούσα ενσωμάτωση του
Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ακολουθείται πιστά η ιεράρχηση των προτύπων που
κάνει η Οδηγία. Η Οδηγία δεν περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για ελέγχους, και ως εκ
τούτου δεν έχει γίνει αντίστοιχη πρόβλεψη στο νομοσχέδιο.
Άρθρο 42 (Τέλη δικαιωμάτων χρήσης (άρθρο 42 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)) [νυν άρθρο 150]:
Το σχόλιο για την τροποποίηση της παρ. 2 σχετικά με την μη εφαρμογή διοικητικών
επιβαρύνσεων για τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος, στις περιπτώσεις στις οποίες τα
δίκτυα ή οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχονται σε μη κερδοσκοπική βάση δεν
γίνεται δεκτό, καθώς η πρόβλεψη του νομοσχεδίου ακολουθεί την αντίστοιχη διάταξη της
Οδηγίας. Περαιτέρω από κανένα σημείο της Οδηγίας δεν προκύπτει η μη εφαρμογή
διοικητικών επιβαρύνσεων στις ανωτέρω περιπτώσεις.
Άρθρο 43 (Δικαιώματα διέλευσης (άρθρο 43 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)) [νυν άρθρο 151]: - Το
σχόλιο για την αντικατάσταση του όρου «δημόσιους χώρους» του εδ. β’ της παρ. 1 με τη
φράση «σχετικά με τους χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α.» δεν γίνεται δεκτό,
καθώς η παρ. 1 αποτελεί μεταφορά της αντίστοιχης παραγράφου του καταργούμενου
άρθρου 28 του ν. 4070/2012 και επομένως κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση της διατύπωσης,
προκειμένου να εξυπηρετηθεί η λειτουργία τόσο των διατάξεων εθνικού δικαίου του
παρόντος νομοθετήματος και των διατηρούμενων ρυθμίσεων του ν. 4070/2012.
- Το σχόλιο για την τροποποίηση της παρ. 9 σχετικά με τον μη ορισμό τελών διέλευσης, στις
περιπτώσεις στις οποίες τα δίκτυα ή οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχονται σε
μη κερδοσκοπική βάση δεν γίνεται δεκτό, καθώς η πρόβλεψη του νομοσχεδίου, όπως
προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση, αναδιατυπώνει την αντίστοιχη παράγραφο του
καταργούμενου άρθρου 28 του ν. 4070/2012 ενώ ενσωματώνει παράλληλα τις απαιτούμενες
διατάξεις του άρθρου 43 της Οδηγίας.
- Δεν έγινε δεκτό το σχόλιο για την αναδιατύπωση της παρ. 13, καθώς θεωρείται ότι
ερμηνευτικά προκύπτει ότι το «μίσθωμα» περιλαμβάνεται στην «αποζημίωση», συνεπώς
ρητή αναφορά του δεν απαιτείται.
- Δεν έγινε δεκτό το σχόλιο για τη διαγραφή της «αποθετικής ζημίας» στην παρ. 14, καθώς
ακολουθείται ο ν. 4070/2012.
Άρθρο 45 (Διαχείριση ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(άρθρο 45 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)) [νυν άρθρο 153]: Το σχόλιο για την τροποποίηση της
παρ. 1 σχετικά με τη λήψη υπόψη, κατά την έκδοση σχετικών αδειών και την επιβολή
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διοικητικών τελών, των περιπτώσεων στις οποίες τα δίκτυα ή οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών παρέχονται σε µη κερδοσκοπική βάση δεν έγινε δεκτό, καθώς η διάταξη του
νομοσχεδίου ακολουθεί την αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας. Σε κάθε περίπτωση,
σημειώνεται ότι σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 3 (νυν 111): «προς επίτευξη
των στόχων πολιτικής που αναφέρονται στην παρ. 2 και εξειδικεύονται στην παρούσα, η ΕΕΤΤ
και οι λοιπές αρμόδιες αρχές συνυπολογίζουν δεόντως τις ποικίλες συνθήκες όσον αφορά τις
υποδομές, τον ανταγωνισμό, την κατάσταση των τελικών χρηστών και ιδίως των
καταναλωτών στις διάφορες γεωγραφικές ζώνες του ίδιου κράτους μέλους,
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών υποδομών υπό τη διαχείριση φυσικών προσώπων για
μη κερδοσκοπικό σκοπό». Συνεπώς, βάσει της διάταξης αυτής, ερμηνευτικά προκύπτει ότι η
ΕΕΤΤ μπορεί να εξετάσει ούτως ή άλλως τις περιπτώσεις όπου τα δίκτυα ή οι υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχονται σε μη κερδοσκοπική βάση.
Άρθρο 48 (Χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 48
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)) [νυν άρθρο 156]: Το σχόλιο για την τροποποίηση της παρ. 1 σχετικά
με τη λήψη υπόψη, κατά τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος,
των περιπτώσεων στις οποίες τα δίκτυα ή οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
παρέχονται σε µη κερδοσκοπική βάση δεν έγινε δεκτό, καθώς η διάταξη του νομοσχεδίου
ακολουθεί την αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι
σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 3 (νυν 111): «προς επίτευξη των στόχων
πολιτικής που αναφέρονται στην παρ. 2 και εξειδικεύονται στην παρούσα, η ΕΕΤΤ και οι
λοιπές αρμόδιες αρχές συνυπολογίζουν δεόντως τις ποικίλες συνθήκες όσον αφορά τις
υποδομές, τον ανταγωνισμό, την κατάσταση των τελικών χρηστών και ιδίως των
καταναλωτών στις διάφορες γεωγραφικές ζώνες του ίδιου κράτους μέλους,
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών υποδομών υπό τη διαχείριση φυσικών προσώπων για
μη κερδοσκοπικό σκοπό». Συνεπώς, βάσει της διάταξης αυτής, ερμηνευτικά προκύπτει ότι η
ΕΕΤΤ μπορεί να εξετάσει ούτως ή άλλως τις περιπτώσεις όπου τα δίκτυα ή οι υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχονται σε μη κερδοσκοπική βάση.
Άρθρο 52 (Ανταγωνισμός (άρθρο 52 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)) [νυν άρθρο 160): - Το σχόλιο
για την αναδιατύπωση της παρ. 2 δεν έγινε δεκτό, καθώς η διάταξη έχει ακολουθήσει και
ενσωματώνει επακριβώς την αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας, στο πνεύμα της οποίας δεν
είναι να επιβάλλει υποχρέωση ανάλυσης αγοράς.
- Το σχόλιο για την τροποποίηση του στοιχείου β της παρ. 2 αναφορικά με τη δέσμευση
ορισμένου μέρους ζώνης ραδιοφάσματος ή συνόλου ζωνών για εκχώρηση σε
νεοεισερχομένους, ιδίως αν οι νεοεισερχόμενοι παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών σε μη κερδοσκοπική βάση δεν έγινε δεκτό, καθώς η διάταξη του νομοσχεδίου
ακολουθεί την αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας.
Άρθρο 56 (Πρόσβαση σε ασύρματα τοπικά δίκτυα (άρθρο 56 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) [νυν
άρθρο 164]: Το σχόλιο για την τροποποίηση του άρθρου σχετικά με διάφορες ρυθμίσεις που
αφορούν μη κερδοσκοπικούς φορείς ή φορείς κοινωνικής οικονομίας που παρέχουν
υπηρεσίες ανάπτυξης και διασύνδεσης RLAN στα πλαίσια της οικονομικής τους
δραστηριότητας καθώς επίσης και την επαναδιατύπωση του ορισμού του RLAN, δεν έγινε
δεκτό καθώς το άρθρο του νομοσχεδίου ακολουθεί τις αντίστοιχες διατάξεις της Οδηγίας.
Άρθρο 57 (Ανάπτυξη και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας
(άρθρο 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)) [νυν άρθρο 165]: Το σχόλιο για τη διαγραφή της
παρ. 2 που περιλαμβάνει την εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση ΚΥΑ δεν έγινε δεκτό,
760

764

δεδομένου ότι ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2020/911 περιλαμβάνει μόνο τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας, για δε τον καθορισμό
των λοιπών στοιχείων ως προς την εφαρμογή του άρθρου 57 παρ. 1 της Οδηγίας κρίνεται
απαραίτητη η έκδοση απόφασης. Είναι γεγονός ότι η έκδοση της απόφασης αυτής δεν πρέπει
να καθυστερήσει δεδομένης της έναρξης ισχύος του Εκτελεστικού Κανονισμού από
21.12.2020, το δε στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την επίσπευση της σχετικής
διαδικασίας.
Άρθρο 75 (Τέλη τερματισμού (άρθρο 75 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)) [νυν άρθρο 183]: Το σχόλιο
για την πρόβλεψη υποχρέωσης ανάλυσης αγοράς εκ μέρους της ΕΕΤΤ δεν γίνεται δεκτό,
λαμβάνοντας υπόψη τη Σύσταση 2014/710 της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά
με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την
οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (L 295). Σύμφωνα
με τη Σύσταση αυτή, η εθνική ρυθμιστική αρχή (εν προκειμένω η Ε.Ε.Τ.Τ.) μπορεί να κρίνει
σκόπιμο, με βάση τις συγκεκριμένες εθνικές συνθήκες, να διεξαγάγει τρικριτηριακή
δοκιμασία για τις αγορές που απαριθμούνται στο παράρτημα της Σύστασης και μπορεί να
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα τρία κριτήρια που προβλέπει η Σύσταση πληρούνται ή ότι
δεν πληρούνται στις εθνικές συνθήκες. Εάν συγκεκριμένη αγορά που περιλαμβάνεται στη
Σύσταση δεν πληροί τα τρία κριτήρια, η εθνική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να μην επιβάλει
σε αυτήν κανονιστικές υποχρεώσεις. Βάσει της Σύστασης, η εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί
να προσδιορίζει άλλες αγορές πέραν εκείνων που απαριθμούνται στην σύσταση και να τις
υποβάλλει στην τρικριτηριακή δοκιμασία. Ειδικότερα, εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή, αφού
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μια αγορά λιανικής δεν είναι πραγματικά ανταγωνιστική
χωρίς εκ των προτέρων ρύθμιση, προτίθεται να ρυθμίσει την ή τις αντίστοιχες αγορές
χονδρικής και αυτές δεν περιλαμβάνονται στη Σύσταση, η εν λόγω αρχή θα πρέπει πάντα να
διεξάγει την τρικριτηριακή δοκιμασία.
Άρθρο 76 (Ρυθμιστική αντιμετώπιση νέων στοιχείων δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας
(άρθρο 76 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)) [νυν άρθρο 184]: Το σχόλιο για την προσθήκη τέταρτης
παραγράφου δεν έγινε δεκτό, δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου 76 ακολουθούν τη
διατύπωση της Οδηγίας.
Άρθρο 108 (Διαθεσιμότητα υπηρεσιών (άρθρο 108 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) [νυν άρθρο 216]:
Τα σχόλια έχουν ήδη ληφθεί υπόψη κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία.
Άρθρο 113 (Διαλειτουργικότητα ραδιοφωνικών δεκτών αυτοκινήτων και ραδιοφωνικών
δεκτών ευρείας κατανάλωσης και ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης
(άρθρο 113 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)) [νυν άρθρο 221]: Το σχόλιο για την πρόβλεψη
ελάχιστων προδιαγραφών δεν έγινε δεκτό καθώς είναι αόριστο ως προς τις προδιαγραφές
που προτείνεται να τεθούν. Το σχόλιο για την εξαίρεση των παρόχων συνδρομητικών
υπηρεσιών στην παρ. 3 δεν έγινε δεκτό, καθώς από την υφιστάμενη διατύπωση της διάταξης
ήδη προκύπτει τέτοια εξαίρεση («όταν είναι τεχνικά εφικτό»).
Άρθρο 114 (Υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» (άρθρο 114 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)) [νυν
άρθρο 222]: Τα σχόλια επί του άρθρου 114 αφορούν το περιεχόμενο των ΚΥΑ που
προβλέπονται στο άρθρο αυτό και θα ληφθούν υπόψη κατά το στάδιο έκδοσης των
αποφάσεων αυτών.
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Άρθρο 118 (Μεταβατικές διατάξεις) [νυν άρθρο 226]: Το σχόλιο δεν έγινε δεκτό καθώς δεν
προκύπτει ποια είναι η ασάφεια της διάταξης.
Άρθρο 120 (Παραρτήματα): Το σχόλιο δεν έγινε δεκτό για τον ίδιο λόγο που δεν έγινε δεκτό
το συναφές σχόλιο επί του άρθρου 113 για την εξαίρεση των συνδρομητικών υπηρεσιών.
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