ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Αδειοδότηση Διαστηµικών Δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό
Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις»
Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
Α. Με το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο εισάγεται εθνική νοµοθεσία για την άσκηση διαστηµικών δραστηριοτήτων. Η ρύθµιση σε
εθνικό επίπεδο των οικείων δραστηριοτήτων παρίσταται, κατά την αιτιολογική έκθεση, επιβεβληµένη, καθώς η Ελλάδα αξιοποιεί διαστηµικούς πόρους
και συµµετέχει σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς διαστηµικούς φορείς, όπως η
Ευρωπαϊκή Διαστηµική Υπηρεσία. Περαιτέρω, και ιδρύεται ο Ελληνικός Διαστηµικός Οργανισµός, υπό τη µορφή ανωνύµου εταιρείας η οποία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας. Ο νέος Οργανισµός έχει ως κύρια αποστολή την προώθηση και αξιοποίηση της διαστηµικής στρατηγικής της χώρας, και ιδίως των δικαιωµάτων
και ευκαιριών που απορρέουν από τη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Διαστηµική Υπηρεσία.
Β. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, µετά την επεξεργασία του από τις Διαρκείς Επιτροπές Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, και Παραγωγής και Εµπορίου, αποτελείται από τρία (3) Κεφάλαια και
τριάντα ένα (31) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του άρθρου που αφορά στην
έναρξη ισχύος του νοµοθετήµατος.
Το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1 έως 17) ρυθµίζει την αδειοδότηση διαστηµικών
δραστηριοτήτων και την τήρηση εθνικού µητρώου διαστηµικών αντικειµέ-
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νων, το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 18 έως 24) τη σύσταση του Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού, και το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 25 έως 31) ζητήµατα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδροµείων, καθώς και λοιπά θέµατα.
Ειδικότερα, το άρθρο 1 ορίζει το αντικείµενο ρύθµισης και το πεδίο εφαρµογής του κεφαλαίου Α΄, και το άρθρο 2 παρέχει εφαρµοστέους ορισµούς.
Το άρθρο 3 προβλέπει ότι για την άσκηση διαστηµικής δραστηριότητας απαιτείται προηγούµενη άδεια, η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης. Το άρθρο 4 θέτει τους όρους που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση της άδειας και εξουσιοδοτεί τον Υπουργό να καθορίζει πρόσθετους ή ειδικότερους όρους για την
πληρέστερη προστασία αναφερόµενων στο νόµο σκοπών δηµοσίου συµφέροντος. Οίκοθεν νοείται ότι η τυχόν άσκηση αυτής της ευχέρειας πρέπει να
είναι συµβατή µε την αρχή ασφάλειας δικαίου και την αρχή της ίσης µεταχείρισης.
Το άρθρο 5 ρυθµίζει τα απαιτούµενα στοιχεία του φακέλου της αίτησης
και τη διαδικασία αξιολόγησής του. Το άρθρο 6 προβλέπει τη διαδικασία αναφορών του φορέα για τις επιπτώσεις του διαστηµικού αντικειµένου στο
περιβάλλον και παρέχει εξουσιοδότηση για τον καθορισµό των οικείων απαιτήσεων. Έως την έκδοση της κανονιστικής ρύθµισης εφαρµόζονται τα
σχετικά ισχύοντα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, καθώς και οι αντίστοιχες καλές πρακτικές.
Το άρθρο 7 προβλέπει την προθεσµία για τη χορήγηση της άδειας. Το άρθρο 8 καθιερώνει διαδικασία ελέγχου των διαστηµικών δραστηριοτήτων,
προβλέποντας τη δυνατότητα του Υπουργού να ορίζει εµπειρογνώµονες επιφορτισµένους µε τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων. Το άρθρο 9
θέτει τους όρους και τη διαδικασία ανάκλησης ή αναστολής της άδειας. Πριν
από την έκδοση πράξης ανάκλησης ή αναστολής της, ο φορέας καλείται να
προτείνει µέτρα για την άρση της παράβασης ή την αντιµετώπιση της κρίσιµης κατάστασης, ενώ µετά την έκδοσή της µπορούν να εγκρίνονται µέτρα
προσωρινής διαχείρισης των υπό εξέλιξη διαστηµικών δραστηριοτήτων. Από
το πλέγµα αυτών των ρυθµίσεων πρέπει να συναχθεί ότι η ανάκληση της αδείας αποτελεί έσχατο µέτρο.
Το άρθρο 10 ρυθµίζει τη διαδικασία µεταβίβασης διαστηµικών δραστηριοτήτων, η οποία υπόκειται σε προηγούµενη διοικητική έγκριση. Σηµειωτέον ότι σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας µετά την εκτόξευση του διαστηµικού
αντικειµένου, ο αρµόδιος Υπουργός µπορεί να απαιτήσει τη µεταβίβαση σε
άλλο φορέα. Το άρθρο 11 προβλέπει την υποχρέωση του φορέα να προβεί
σε σύναψη σύµβασης ασφάλισης των δραστηριοτήτων και ρυθµίζει τη διαδικασία εκτίµησης της ζηµίας σε περίπτωση διεθνούς ευθύνης της Ελλάδας,
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καθώς και την κάλυψη αυτής από το φορέα και τον ασφαλιστή του.
Το άρθρο 12 θεσπίζει υποχρέωση ενηµέρωσης της διοίκησης σε κάθε περίπτωση ανώµαλης εξέλιξης ή δυσλειτουργίας του διαστηµικού αντικειµένου, το άρθρο 13 προβλέπει την επιστροφή διαστηµικού αντικειµένου που εντοπίζεται σε ελληνικό έδαφος, και το άρθρο 14 επιβαρύνει το φορέα µε το
κόστος των υπηρεσιών εµπειρογνωµόνων που αξιοποιεί η διοίκηση για την
εξέταση της αίτησης και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων. Το άρθρο 15 επαπειλεί κυρώσεις σε περίπτωση άσκησης διαστηµικών δραστηριοτήτων άνευ
αδείας και σε περίπτωση παροχής εσφαλµένων ή ηµιτελών πληροφοριών
στη διοίκηση. Το άρθρο 16 περιέχει µεταβατικές διατάξεις. Τέλος, το άρθρο
17 προβλέπει την τήρηση εθνικού µητρώου διαστηµικών αντικειµένων, η οποία αποτελεί και διεθνή υποχρέωση της χώρας ως κράτους εκτόξευσης.
Με το άρθρο 18 συνιστάται ανώνυµη εταιρεία υπό την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.», η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, λειτουργεί
χάριν του δηµοσίου συµφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Δ.Ε.Κ.Ο.). Το άρθρο 18
καθορίζει επίσης τους σκοπούς, το µετοχικό κεφάλαιο και τους πόρους της
εταιρείας. Μεταξύ των σκοπών περιλαµβάνεται η προώθηση και υποστήριξη
της διαστηµικής στρατηγικής της χώρας, η διαχείριση εθνικών προγραµµάτων και έργων σε τοµείς του διαστήµατος, και η αξιοποίηση δικαιωµάτων
του δηµοσίου κατόπιν εκχώρησης από τον αρµόδιο Υπουργό. Το άρθρο 19 ορίζει τα βασικά όργανα της εταιρείας και τη διαδικασία πλήρωσης των οικείων θέσεων, ιδίως του προέδρου και του διευθύνοντος συµβούλου. Το άρθρο
20 ρυθµίζει τους εσωτερικούς κανονισµούς της εταιρείας, το άρθρο 21 θέµατα προσωπικού και το άρθρο 23 θέµατα λύσης και εκκαθάρισης. Το άρθρο
22 προβλέπει προνόµια και φορολογικές απαλλαγές, υπό την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων κατά το µέρος που δεν εµπλέκονται στρατιωτικές εφαρµογές ή θέµατα εθνικής ασφάλειας. Τέλος, το άρθρο 24 ρυθµίζει θέµατα εποπτείας και ελέγχου της εταιρείας.
Με το άρθρο 25 διευρύνεται κατά το αντικείµενο η αρµοδιότητα του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης για τον καθορισµό και τη χρηµατοδότηση δράσεων προκειµένου, κατά την αιτιολογική
έκθεση, να καταστεί ευχερέστερο το έργο του και κατά την διαχείριση του
αποθεµατικού του άρθρου 75 παρ. 6 του ν. 4070/12, συγκροτείται Συµβούλιο
Διαστηµικής Πολιτικής µε συµβουλευτικά καθήκοντα, και ρυθµίζονται άλλα
ζητήµατα τηλεπικοινωνιών. Με το άρθρο 26 επέρχονται τροποποιήσεις στην
εποπτεία και τον έλεγχο των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Με το άρθρο 27 κα-
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λύπτονται οι δαπάνες παιδικών κατασκηνώσεων για τα τέκνα των εργαζοµένων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης. Με το άρθρο 28 ρυθµίζονται θέµατα δορυφορικής χωρητικότητας για
την κάλυψη υπηρεσιών ευρυεκποµπής, καθώς και συναφή ζητήµατα διαστηµικού αντικειµένου.
Με το άρθρο 29 επεκτείνεται για έξι ακόµη µήνες η κατά παρέκκλιση δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, η απαλλαγή από την προσκόµιση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και η προστασία από µέτρα αναγκαστικής και διοικητικής εκτέλεσης
και συµψηφισµό, που είχαν παρασχεθεί υπέρ της ανωνύµου εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» για µεταβατικό διάστηµα 12 µηνών µε τα άρθρα 125 και 126 του νόµου 4446/2016. Κατά την αιτιολογική έκθεση, η εξαιρετική αυτή ρύθµιση αποσκοπεί στην προστασία δράσεων της εταιρίας και καλύπτεται, από πλευράς δικαίου κρατικών ενισχύσεων, από το
άρθρο 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω
συνδέσεως των δράσεων της εταιρίας µε την εθνική άµυνα και ασφάλεια.
Με το άρθρο 30 εισάγονται ειδικότερες ρυθµίσεις, ιδίως µεταβατικού χαρακτήρα, στο πληροφοριακό σύστηµα «Μητρώο Πολιτών», το οποίο πρόκειται να δηµιουργηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών δυνάµει των άρθρων 115
επ. του νόµου 4483/2017. Το Μητρώο Πολιτών θα περιλαµβάνει το σύνολο
των στοιχείων του εθνικού δηµοτολογίου και των ληξιαρχικών πράξεων. Με
τις προτεινόµενες διατάξεις εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Εσωτερικών να ορίσει τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας του συστήµατος και αποσαφηνίζεται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα µετάπτωσης των δεδοµένων στο νέο σύστηµα, εγκύρως εκδίδονται χειρόγραφες ληξιαρχικές πράξεις από τα αρµόδια ληξιαρχεία.
Τέλος, το άρθρο 31 ορίζει την έναρξη ισχύος του νοµοθετήµατος.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 4 παρ. 2 και 3
Σχετικώς παρατηρείται ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Συντάγµατος παρέχεται στον κοινό νοµοθέτη η εξουσία να µεταβιβάζει την αρµοδιότητά του προς θέσπιση κανόνων δικαίου στην εκτελεστική εξουσία, υπό την
επιφύλαξη ότι το αντικείµενο της ρύθµισης δεν έχει –µε άλλη συνταγµατική
διάταξη– εξαιρεθεί της νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Η νοµοθετική εξουσιοδότηση παρέχεται προς τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, ως αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας, που ασκεί τη µεταβιβαζόµενη αρµοδιότητα διά της
έκδοσης διαταγµάτων, µε τα οποία ρυθµίζονται είτε θέµατα καθοριζόµενα
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σε γενικό πλαίσιο, υπό ορισµένους όρους, µε νόµους που ψηφίζονται από
την Ολοµέλεια της Βουλής (νόµους – πλαίσια) (παρ. 4), είτε θέµατα που
προσδιορίζονται συγκεκριµένως από την εξουσιοδοτική διάταξη (παρ. 2 εδ.
πρώτο). Περαιτέρω, µε τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 43 Συντάγµατος προβλέπεται ότι φορείς της εξουσιοδότησης µπορεί
να είναι και άλλα, εκτός του Προέδρου της Δηµοκρατίας, όργανα της Διοίκησης, εφ’ όσον όµως πρόκειται περί «ειδικότερων», «τοπικού ενδιαφέροντος», «λεπτοµερειακών» ή «τεχνικών» θεµάτων. Ως «ειδικότερα» θέµατα
θεωρούνται εκείνα τα οποία αποτελούν, κατά το περιεχόµενό τους και σε
σχέση µε την ουσιαστική ρύθµιση που περιέχεται στο νοµοθετικό κείµενο,
µερικότερη περίπτωση ορισµένου θέµατος που αποτελεί το αντικείµενο της
νοµοθετικής ρύθµισης (βλ. ΣτΕ [Ολ] 3220/2010, 1210/2010). Απαιτείται εποµένως, στην περίπτωση αυτή, να περιέχει το νοµοθετικό κείµενο όχι απλώς
τον καθ’ ύλην προσδιορισµό του αντικειµένου της εξουσιοδότησης, αλλά, επί πλέον, και την ουσιαστική ρύθµισή του, έστω και σε γενικό, ορισµένο, όµως, πλαίσιο, συµφώνως προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειµένου να ρυθµίσει τα µερικότερα θέµατα (βλ. ΣτΕ [Ολ] 1101/2002, 941/2008,
2116/2009). Όπως γίνεται δεκτό (βλ. ΣτΕ [Ολ] 3051/2014, 2186/2013,
3220/2010, 1210/2010), η εν λόγω ουσιαστική ρύθµιση «µπορεί να υπάρχει
τόσο στις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόµου όσο και σε διατάξεις άλλων
νόµων σχετικών µε τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενο της νοµοθετικής
εξουσιοδοτήσεως» (ΣτΕ [Ολ] 2186/2013). Εξ άλλου, λεπτοµερειακό είναι το
ζήτηµα που αφορά τη θέσπιση δευτερευουσών ρυθµίσεων ή εκείνο, για την
ρύθµιση του οποίου αρκεί η θέσπιση δευτερευόντων κανόνων δικαίου, δεδοµένου ότι οι κύριες και ουσιώδεις ρυθµίσεις πρέπει να έχουν τεθεί από τον ίδιο τον νοµοθέτη (ΣτΕ 2820/1999, 602/2002). Τεχνικού, τέλος, χαρακτήρα
είναι τα θέµατα που αφορούν ρυθµίσεις για τις οποίες είναι κατ’ αρχήν απαραίτητη η παρέµβαση τεχνικού οργάνου (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999).
Ενόψει των ανωτέρω, θα ήταν σκόπιµο οι εξουσιοδοτικές διατάξεις να
προβλέπουν την έκδοση διατάγµατος µε το οποίο θα ρυθµίζονται τα υπό εξέταση θέµατα εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Νσχ, δεδοµένου, ιδίως, ότι ο καθορισµός επιπλέον ειδικών όρων για την αδειοδότηση, κατά
την παρ. 2 του άρθρου 4 του νοµοσχεδίου, και η επιβολή πρόσθετων όρων
κατά την έκδοση της άδειας, κατά την παρ. 3 του άρθρου 4 του νοµοσχεδίου, δεν φαίνεται να εµπίπτουν σε κάποια από τις προαναφερθείσες κατηγορίες των «ειδικότερων», «τοπικού ενδιαφέροντος», «λεπτοµερειακών» ή
«τεχνικών» θεµάτων.
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2. Επί των άρθρων 5 και 8
Η διάρθρωση της διαδικασίας αδειοδότησης και εποπτείας διαστηµικών
δραστηριοτήτων έχει ως βασικό άξονα την άσκηση των αρµοδιοτήτων του
Κράτους από τον αρµόδιο Υπουργό. Το νοµοσχέδιο δεν προβλέπει την παρεµβολή διοικητικής µονάδας, ενώ, προς το σκοπό υποστήριξης του Υπουργού προβλέπει τη δυνατότητα να ανατίθεται σε εµπειρογνώµονες φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε πολυετή και διεθνή εµπειρία στους τοµείς του διαστήµατος, κατά τον έλεγχο της αίτησης, η σύνταξη
γνωµοδότησης για την αξιοπιστία, τεχνογνωσία και εµπειρία του φορέα, την
αξιοπιστία του κατασκευαστή στα σχετικά πεδία και την ικανότητά τους να
συµµορφώνονται µε τις ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές και κανόνες, καθώς
και για τη φερεγγυότητα του φορέα. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα
διορισµού από τον Υπουργό εµπειρογνωµόνων, που µπορεί να είναι φυσικά
ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε πολυετή και διεθνή εµπειρία στους τοµείς του διαστήµατος ή/και των αεροδιαστηµικών συστηµάτων, επιφορτισµένων µε τον έλεγχο των διαστηµικών δραστηριοτήτων που
διεξάγονται από τον φορέα.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι οι εµπειρογνώµονες έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τα κτήρια και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν από τον φορέα,
καθώς και, στη δεύτερη περίπτωση, σε κάθε έγγραφο ή υλικό του φορέα, σε
επικαιροποιηµένες πληροφορίες και δεδοµένα που προκύπτουν από τις διαστηµικές δραστηριότητες, και στις εγκαταστάσεις που έχουν, αµέσως ή εµµέσως, παραχωρηθεί για τις διαστηµικές δραστηριότητες. Παραλλήλως,
προβλέπεται η υποχρέωση συνεργασίας του φορέα, ενώ άρνηση παροχής
πρόσβασης στους εµπειρογνώµονες συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης ή
αναστολής ή ανάκλησης της αδείας. Τέλος, επιτάσσεται από τον νόµο η τήρηση του απορρήτου της διαδικασίας και της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών.
Κατά την άσκηση των εν λόγω αρµοδιοτήτων, οι εµπειρογνώµονες µετέχουν, έστω υποβοηθητικώς, στην άσκηση της ρυθµιστικής και εποπτικής
δράσης του κράτους. Κατά συνέπεια, η επιλογή και η δράση τους υπόκειται
στις γενικές διατάξεις και αρχές του διοικητικού δικαίου, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή των οικείων υπηρεσιών µε όρους αντικειµενικότητας, ποιότητας, και αποτροπής κινδύνου σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ αυτών
και των εποπτευόµενων φορέων.
3. Επί του άρθρου 6 σε συνδυασµό µε το άρθρο 4
Το άρθρο 6 καθορίζει την υποχρέωση του φορέα να υποβάλλει, για κάθε
διαστηµική δραστηριότητα, αναφορές για τις επιπτώσεις του διαστηµικού α-
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ντικειµένου στο περιβάλλον. Ο αρµόδιος Υπουργός µπορεί να ορίσει πραγµατογνώµονες για την αξιολόγηση των αναφορών. Εξ άλλου, κατά το άρθρο
4, για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται, µεταξύ άλλων, να υπάρχει πρόβλεψη για τον µετριασµό και τη διαχείριση των διαστηµικών αποβλήτων ή υπολειµµάτων, και η διαστηµική δραστηριότητα να µην προκαλεί µόλυνση του
διαστήµατος ή των ουράνιων σωµάτων, ή δυσµενείς αλλαγές στο περιβάλλον. Θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο, οι εν λόγω διατάξεις να προβλέπουν
ρητό και αυτοτελές στάδιο διοικητικής έγκρισης της περιβαλλοντικής συµβατότητας της δραστηριότητας και καθορισµού περιβαλλοντικών όρων.
Αθήνα, 19 Δεκεµβρίου 2017
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