ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Πρόσβαση των µόνιµων κατοίκων των περιοχών
εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς
ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας»

Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Το προτεινόµενο νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και τη Διαρκή
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, έχει ως αντικείµενο την εξασφάλιση
της πρόσβασης των µόνιµων κατοίκων των περιοχών εκτός ψηφιακής κάλυψης στα προγράµµατα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας, καταρχάς δωρεάν για οκτώ έτη, διατηρουµένης της
δυνατότητας τροποποίησης του χρόνου αυτού µε υπουργική απόφαση.
Το νοµοσχέδιο αποτελείται από δύο Κεφάλαια και δεκαέξι άρθρα.
Το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1 έως 10) περιλαµβάνει τις διατάξεις για το κύριο
υπό ρύθµιση έργο, όπως αυτό δηλώνεται µε τον τίτλο του νοµοσχεδίου. Στο
άρθρο 1 ορίζεται ο σκοπός, οι γενικές αρχές και το αντικείµενο του νοµοσχεδίου, στο άρθρο 2 δίνονται οι ορισµοί για την εφαρµογή των υπό ρύθµιση θεµάτων, στο άρθρο 3 προβλέπονται οι εµπλεκόµενοι φορείς και καθορίζονται οι αρµοδιότητες καθενός από αυτούς, στο άρθρο 3 ορίζονται οι δικαιούχοι του έργου, στο άρθρο 5 ορίζονται οι πάροχοι, που µπορεί να συµµετέχουν στην υλοποίηση του έργου, και ορίζονται οι υποχρεώσεις τους και οι
παρεχόµενες από αυτούς υπηρεσίες, στο άρθρο 6 ρυθµίζεται η δηµόσια επιχορήγηση των δικαιούχων του έργου, στο άρθρο 7 περιλαµβάνονται ρυθµί-
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σεις για τον προϋπολογισµό και τη χρηµατοδότηση του έργου, στο άρθρο 8
ορίζονται οι χρόνοι και οι προθεσµίες που ισχύουν για την πιστοποίηση των
δικαιούχων και για την ενεργοποίηση των σχετικών υπηρεσιών εκ µέρους
των παρόχων, στο άρθρο 9 καθορίζονται οι τρόποι πραγµατοποίησης του έργου, και µε το άρθρο 10 εντάσσεται στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του νοµοσχεδίου προϋφιστάµενη δράση, που αφορά την επιχορήγηση της δορυφορικής πρόσβασης των µονίµων κατοίκων των αποµακρυσµένων περιοχών της
χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης, όπως
προβλέπει η 834/2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης (ΦΕΚ Β΄ 1203).
Το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 11 έως 16) περιλαµβάνει ρυθµίσεις, που τροποποιούν διατάξεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (άρθρο 12 του ν.
4463/2017, άρθρα 20 και 75 του ν. 4070/2012 και άρθρο 9 του ν. 2644/1998)
καθώς και διατάξεις σχετιζόµενες µε υπηρεσιακά θέµατα του Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης (άρθρα 32 και 37
του ν. 4339/2015, άρθρο 3 του ν. 4506/2017 και άρθρα 41 και 42 του π/δ/
82/2017), ενώ καταργείται το άρθρο 9 του ν. 1798/1951, προβλέπεται δε,
στο άρθρο 16, η έναρξη ισχύος του νόµου.
Επισηµαίνεται, τέλος, ότι ο τίτλος του νοµοσχεδίου δεν περιέχει µνεία
των ρυθµίσεων του Κεφαλαίου Β΄.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Άρθρο 3
Στην πρώτη παράγραφο, στη φράση «για την επίτευξη του έργου», προτείνεται η αντικατάσταση της λέξης «επίτευξη» από τη λέξη «εκτέλεση», η
οποία απαντά συχνότερα στα νοµοθετικά κείµενα και είναι νοηµατικώς συναφής προς τις οµώνυµες λέξεις «πραγµατοποίηση» και «υλοποίηση». Της
τελευταίας γίνεται επανειληµµένη χρήση και στο παρόν άρθρο.
2. Άρθρο 4
Ως δικαιούχοι του έργου προσδιορίζονται οι µόνιµοι κάτοικοι των αναφερόµενων στο Παράρτηµα περιοχών, η δε παροχή των υπηρεσιών του έργου
προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιείται ανά νοικοκυριό. Η συνταγµατική αρχή
της ισότητας θα επέβαλλε την εφαρµογή της διάταξης σε όλες τις ηλεκτροδοτούµενες κατοικίες και επαγγελµατικούς χώρους των περιοχών, που αφορούν οι προτεινόµενες ρυθµίσεις.
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3. Άρθρο 5
Στην παράγραφο 6 ορίζονται τα εξής: «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». Από τη διατύπωση της διάταξης φαίνεται να παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση, για να ρυθµισθεί τόσο η τυχόν
παράταση όσο και η τυχόν σύντµηση της χρονικής διάρκειας παροχής των
σχετικών υπηρεσιών. Αν διά της σχετικής ρύθµισης νοείται µόνο η δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας παροχής των σχετικών υπηρεσιών,
προτείνεται, αντί της λέξης «τροποποίησής», να τεθεί η λέξη «παράτασής»
(της).
4. Άρθρο 6
Στην παράγραφο 2 προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Η δηµόσια επιχορήγηση των δικαιούχων: […] δ) παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα
να αποκτήσει δωρεάν τις υπηρεσίες πρόσβασης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος». Για λόγους νοµοτεχνικής σαφήνειας προτείνεται, αντί της λέξης «παρέχει», να τεθεί η λέξη «εξασφαλίζει». Οµοίως, µετά τη
λέξη «δυνατότητα», να τεθεί η φράση «, εφόσον το επιθυµεί,».
Αθήνα, 10 Σεπτεµβρίου 2018
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