ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΘ’
Τρίτη 22 Σεπτεµβρίου 2020
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 18832
2. Έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων
της κακοκαιρίας µε την ονοµασία «Ιανός» που έπληξε τη
χώρα µας και έκφραση συµπαράστασής σε όσους επλήγησαν από αυτήν, σελ. 18607, 18614, 18632, 18636, 18639,
18643, 18653, 18654, 18655, 18658, 18659, 18660, 18661,
18662, 18663, 18675
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 18593, 18594, 18601,
18605, 18607, 18612, 18614, 18618, 18620, 18621, 18622,
18626, 18627, 18631, 18634, 18635, 18636, 18642, 18644,
18646, 18647, 18651, 18652, 18659, 18660, 18664, 18666,
18668, 18670, 18671, 18673, 18674
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 18666
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Τετάρτης 23 Σεπτεµβρίου 2020, σελ. 18612
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων,
των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Κώδικας Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (Ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 2019/1024)-Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωµάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
σελ. 18593 - 18689
2. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει
τις εκθέσεις της:
i. Επί των σχεδίων νόµων του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: Α. «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την
τροποποίηση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής
Οµοσπονδίας για την Εµπορική Ναυτιλία της 6ης Δεκεµβρίου
2001 και Β. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για τις Θαλάσσιες Μεταφορές», σελ. 18675
ii. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας
µεταξύ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας», σελ. 18676
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 18632 - 18639
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 18593 - 18613
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 18639 - 18656
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 18613 - 18632
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 18656 - 18832
ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Α. Έκφραση συλλυπητηρίων και έκφραση συµπαράστασής σε όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία «Ιανός» που
έπληξε τη χώρα µας:
ΑΚΤΥΠΗΣ Δ. ,
σελ. 18636
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 18614
ΒΡΥΖΙΔΟΥ Π. ,
σελ. 18675
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
σελ. 18639
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 18661
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 18658
ΜΑΚΡΗ Ζ. ,
σελ. 18632
ΜΑΝΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ,
σελ. 18643
ΜΠΟΥΓΑΣ Ι. ,
σελ. 18662
ΜΠΙΖΙΟΥ Σ. ,
σελ. 18663
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ι. ,
σελ. 18659
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ Α. ,
σελ. 18655
ΠΑΠΠΑΣ Ι. ,
σελ. 18654
ΠΕΤΣΑΣ Σ. ,
σελ. 18659, 18661
ΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 18651
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 18660
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 18607
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ,
σελ. 18653
Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 18616
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 18636
ΒΙΤΣΑΣ Δ. ,
σελ. 18634, 18635, 18636
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 18630, 18631
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
σελ. 18618, 18627
ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ,
σελ. 18621, 18622
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 18659
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 18593, 18601, 18605,
18607, 18612
ΚΑΤΣΗΣ Μ. ,
σελ. 18605, 18621, 18646,
18647, 18666
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 18671
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 18664
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 18642, 18644, 18646,
18647, 18651, 18652
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 18614, 18618, 18620,
18621, 18622, 18626,
18627,18628, 18630, 18631
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 18659, 18660, 18664,
18666, 18668, 18670,
18671, 18673, 18674,
18689, 18832
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 18594
ΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 18651
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 18593, 18631, 18670
Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΚΑΤΣΗΣ Μ. ,
σελ. 18666
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 18666
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης:
ΑΚΤΥΠΗΣ Δ. ,
σελ. 18636
ΑΠΑΤΖΙΔΗ Μ. ,
σελ. 18627

ΑΧΜΕΤ Ι. ,
σελ. 18605
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 18620
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Β. ,
σελ. 18657
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 18614, 18616
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 18635, 18636
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 18630, 18631
ΒΡΥΖΙΔΟΥ Π. ,
σελ. 18675
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
σελ. 18639
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
σελ. 18634, 18646
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 18646
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. , σελ. 18640, 18642
ΓΚΑΡΑ Α. ,
σελ. 18644
ΓΚΙΚΑΣ Σ. ,
σελ. 18652, 18658
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 18661
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 18629
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ,
σελ. 18656
ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ,
σελ. 18622, 18652
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Κ. ,
σελ. 18658
ΖΕΜΠΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 18628
ΚΑΤΣΗΣ Μ. ,
σελ. 18602, 18605, 18646, 18670
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 18626, 18670, 18671
ΚΕΦΑΛΑ Μ. ,
σελ. 18637
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Γ. ,
σελ. 18643
ΚΟΥΒΕΛΑΣ Δ. ,
σελ. 18642
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ν. ,
σελ. 18672
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 18664
ΛΙΟΥΠΗΣ Α. ,
σελ. 18618
ΜΑΚΡΗ Ζ. ,
σελ. 18632
ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ,
σελ. 18643
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Κ. ,
σελ. 18647
ΜΕΛΑΣ Ι. ,
σελ. 18601, 18602
ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ Φ. ,
σελ. 18612
ΜΠΙΖΙΟΥ Σ. ,
σελ. 18663
ΜΠΟΥΓΑΣ Ι. ,
σελ. 18631, 18663, 18669, 18670
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 18671
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ι. ,
σελ. 18659
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γ. ,
σελ. 18633, 18634
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ Α. ,
σελ. 18655
ΠΑΠΠΑΣ Ι. ,
σελ. 18654
ΠΕΤΣΑΣ Σ. ,
σελ. 18657
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 18594, 18623, 18649,
18666, 18675
ΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 18651, 18652
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. ,
σελ. 18593, 18631, 18668,
18669, 18670
ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ Μ. ,
σελ. 18638
ΣΠΑΝΑΚΗΣ Β. ,
σελ. 18673, 18674
ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ Δ. ,
σελ. 18647
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ Λ. ,
σελ. 18625
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 18607
ΣΥΡΙΓΟΣ Ε. ,
σελ. 18648
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 18637
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 18618
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ,
σελ. 18651, 18653
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ,
σελ. 18627
ΧΗΤΑΣ Κ. ,
σελ. 18610
ΧΙΟΝΙΔΗΣ Σ. ,
σελ. 18674
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 18647

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Θ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
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Αθήνα, σήµερα στις 22 Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 10.08’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωµάτωση
στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της
Οδηγίας 2019/1024) -Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
17ης Σεπτεµβρίου 2020 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και επί των τροπολογιών.
Αποκλειστικά και αυστηρά για τη διαδικασία και µόνο της µίας
συνεδρίασης, προφανώς υπάρχει η σύµφωνη γνώµη της Ολοµέλειας.
Τώρα ξέρω ότι θέλει να κάνει µια ένσταση η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επί της ουσίας, όχι για τη διαδικασία της µίας συνεδρίασης.
Ποιος εκ των δύο συναδέλφων θα λάβει τον λόγο; Ο κ. Ραγκούσης;
Κύριε Ραγκούση, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε καταστήσει σαφές από τις πρώτες συνεδριάσεις της
επιτροπής ότι όχι απλώς κατά τη γνώµη µας, αλλά σύµφωνα µε
το άρθρο 76 του Συντάγµατος, τα άρθρα 65 και 67 του
ν.4622/2019, καθώς και το άρθρο 111 του Κανονισµού της Βουλής, έχει στην πραγµατικότητα όλο αυτό το διάστηµα, από τότε
που ξεκίνησαν οι συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής, επιχειρηθεί µια λαθροχειρία. Έχει συµπεριληφθεί στον τίτλο του εν
λόγω νοµοσχεδίου η λέξη «κώδικας» την ώρα που γνωρίζουµε
καλά ότι κώδικας δεν είναι. Μάλιστα επ’ αυτού έχουµε στείλει
µαζί µε τους συναδέλφους κ. Κάτση και κ. Γκαρά επιστολή στον
Πρόεδρο της Βουλής. Ζητήσαµε την τοποθέτηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου, η οποία και πραγµατοποιήθηκε -τη λάβαµε
εχθές βράδυ- και σύµφωνα µε την τοποθέτηση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας -για να ακριβολογώ- της Βουλής, πράγµατι, το εν
λόγω νοµοσχέδιο δεν είναι κώδικας.

Κοιτάξτε, θα έλεγε κανείς ότι είναι λεπτοµέρεια, όµως εµείς
πιστεύουµε ότι δεν είναι λεπτοµέρεια. Γιατί; Γιατί στη σηµερινή
εποχή που η ανθρωπότητα και η ελληνική κοινωνία απολαµβάνει
τα αγαθά του διαδικτύου και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης,
των social media ο βασικός εχθρός που έχει εµφιλοχωρήσει για
το κράτος δικαίου µέσα στα social media, µέσα στο διαδίκτυο
ποιος είναι; Είναι τα fake news, είναι τα hoaxes, είναι η συνειδητή
προσπάθεια παραπλάνησης για τον λόγο που ο καθένας έχει στο
µυαλό του.
Αυτό, λοιπόν, που συµβαίνει σήµερα εδώ δεν έχει την ίδια βαρύτητα που θα είχε εάν επρόκειτο για ένα νοµοσχέδιο του Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή αυτή η επίσηµη παραγωγή από την ίδια
την Κυβέρνηση που θέλει να κάνει συνυπεύθυνη τη Βουλή µιας
παραγωγής ενός fake news, µιας παραπλάνησης των πολιτών,
αλλά έχει πολύ µεγάλη και ιδιαίτερη σηµασία, επειδή ακριβώς
πρόκειται για το νοµοσχέδιο περί ψηφιακής διακυβέρνησης.
Εµείς, λοιπόν, θεωρούµε ότι πρέπει να σταµατήσει σήµερα
εδώ αυτή η προσπάθεια παραπλάνησης των πολιτών, πρέπει να
αποκατασταθεί και η συνταγµατική και η νοµοθετική τάξη και
πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθεί η λέξη «κώδικας» από τον τίτλο
του νοµοσχεδίου, σύµφωνα και µε τη γνωµάτευση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας.
Δεύτερον, θα ήθελα µε την ευκαιρία να σηµειώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι επίσης είναι θέµα σοβαρό, όχι διαδικαστικό, αλλά ουσίας ότι και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής διαπίστωσε ότι
εδώ συζητούµε για τη νοµοθέτηση του προσωπικού αριθµού των
πολιτών και δεν έχει ληφθεί ακόµη η γνωµάτευση της Αρχής
Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ
σοβαρό θέµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν δώσω τον λόγο
στον Υπουργό -είµαι και σε καλή διάθεση, κύριε Ραγκούση, σήµερα γιατί η ιστορική οµάδα του βόλεϊ της γειτονιάς µου στο
Παγκράτι επανασυστήθηκε και φορώ και τη διαφηµιστική µάσκαθέλω να υπενθυµίσω δύο πράγµατα. Πρώτον, ότι το 2016 χωρίς
να είναι κώδικας αλλά µε την ονοµασία «κώδικας» ψηφίστηκε το
Πτωχευτικό Δίκαιο επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ακριβώς η ίδια
περίπτωση.
Δεύτερον, απ’ ό,τι είδα από τα Πρακτικά της επιτροπής έχετε
δίκιο. Εκεί συζητήθηκε το σχέδιο νόµου µε την κανονική διαδικασία σε τέσσερις συνεδριάσεις, έγιναν τροποποιήσεις και αλλαγές.
Τρίτον, νοµίζω ότι υπάρχει και η καλή προαίρεση και διάθεση
από τον Υπουργό, στον οποίο θα δώσω αµέσως τον λόγο για να
κάνει τη νοµοτεχνική -ενδεχοµένως- βελτίωση, οπότε το θέµα
λύεται και θα ξεκινήσουµε οµαλά τη συνεδρίαση.
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Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, εξ αρχής είχαµε πει στις επιτροπές ότι αυτός δεν
είναι κώδικας µε τη συνταγµατική έννοια. Ο στόχος µας ήταν να
φέρουµε και να συγκεντρώσουµε σε ένα κείµενο διατάξεις, η
συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι καινούργιες, αλλά και
σε κάποιες άλλες υπήρχε κι ένας χαρακτήρας αναγνώρισης δουλειάς που έχει προηγηθεί και, αν θέλετε, να φέρουµε κάποια
πράγµατα στο µέλλον, γιατί εκ των πραγµάτων οι νόµοι είναι δυναµικά κείµενα. Δεν χαράσσονται σε βασάλτη. Πρέπει να τους
προσαρµόζουµε διαρκώς στο παρόν και στο µέλλον.
Άρα, παρά το γεγονός ότι δεν θεωρούµε ότι υφίσταται πρό-
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βληµα -όπως είπε κι ο Πρόεδρος υπήρχε η περίπτωση του 16παρά το γεγονός ότι η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής το
λέει ότι δεν είναι κώδικας µε τη συνταγµατική έννοια, σε πνεύµα
καλής θελήσεως και µε δεδοµένο ότι όπως έχει ήδη φανεί στις
επιτροπές υπάρχει συµφωνία στα περισσότερα άρθρα, καταθέτω νοµοτεχνική βελτίωση αλλαγής του ονόµατος του νοµοσχεδίου, αφαιρώντας τη λέξη «κώδικας». Γίνεται «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης καταθέτει για τα Πρακτικά
την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ πολύ.
Ελύθη η εντός ή εκτός εισαγωγικών παρεξήγησις.
Ξεκινάµε τη διαδικασία µας µε τον εισηγητή της πλειοψηφίας,
Βουλευτή Πειραιώς κ. Ιωάννη Μελά της Νέας Δηµοκρατίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα εγγραφών, το οποίο θα κλείσει όταν κατέβει από το Βήµα ο κ. Μάριος Κάτσης, εισηγητής
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως µόλις είδαµε, τελικά στη δηµοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, πάντα βρίσκεται λύση και πάντα η λύση βρίσκεται όταν υπάρχει καλή
θέληση.
Ένα εµβληµατικό νοµοσχέδιο λοιπόν ερχόµαστε να συζητήσουµε σήµερα. Είναι το µεγαλύτερο που έχει κατατεθεί από αυτή
την Κυβέρνηση και καλείται σήµερα η Εθνική Αντιπροσωπεία να
το εγκρίνει. Ο «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης» όπως ήταν
αρχικά, πλέον «Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες», δεν είναι από εκείνα τα νοµοσχέδια που έχουν ιδιαίτερα
πολιτικά χαρακτηριστικά και δεν προσφέρονται σίγουρα για πολιτική αντιπαράθεση. Το τρένο της πληροφορικής στην Ελλάδα,
έτσι και αλλιώς, το έχουµε χάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και
το χάσαµε για έναν πολύ συγκεκριµένο λόγο, γιατί ποτέ κανείς
δεν αξιοποίησε τα εργαλεία που διαθέτει η πληροφορική και τις
δυνατότητες που αυτά µπορούν να προσφέρουν στη δηµόσια διοίκηση.
Ερχόµαστε λοιπόν σήµερα, µε καθυστέρηση αρκετών ετών,
όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν και οι φορείς στην επεξεργασία
του νοµοσχεδίου στις επιτροπές, να καθορίσουµε το πλαίσιο µε
το οποίο η χώρα µας θα κάνει το µεγάλο βήµα και θα αποκτήσει
πλέον ψηφιακό χαρακτήρα. Αρχικά, µε το νοµοσχέδιο της ψηφιακής διακυβέρνησης ενσωµατώνουµε αρκετές νέες διατάξεις,
όπως ανέφερε πριν και ο Υπουργός, εκσυγχρονίσουµε παλιές
διατάξεις που αφορούν την ψηφιακή διακυβέρνηση και παράλληλα ενσωµατώνουµε ευρωπαϊκές οδηγίες, όλα σε ένα νοµοθέτηµα. Δηµιουργούµε, δηλαδή, ένα εγχειρίδιο, πάνω στο οποίο θα
οικοδοµηθεί η ψηφιακή κοινωνία. Ξεκινάµε τον σχεδιασµό µας,
καθιερώνοντας τη βίβλο του ψηφιακού µετασχηµατισµού του
κράτους, ένα εργαλείο που θα περιλαµβάνει το σύνολο των
έργων που πρέπει να υλοποιηθούν για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους. Θα έχει πενταετή ορίζοντα και θα αποτυπώνει τη συνολική ψηφιακή στρατηγική της χώρας.
Τα έργα αυτά δεν θα είναι απλώς σε επίπεδο οράµατος για το
τι θέλουµε να κάνουµε, αλλά θα είναι συγκεκριµένα έργα και συγκεκριµένες δράσεις, έργα και δράσεις που έχουν συγκεκριµενοποιηθεί µέσα από τη διαβούλευση που έχει γίνει µε φορείς και
τα υπουργεία και είναι περισσότερα από τριακόσια, έργα τα
οποία θα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν, και θα χρηµατοδοτηθούν µάλιστα σε µεγάλο τους µέρος, από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στόχος του νοµοσχεδίου αυτού
δεν είναι σε καµµία περίπτωση να ψηφιοποιήσουµε τη γραφειοκρατία. Στόχος µας είναι να µειώσουµε τη γραφειοκρατία και
να αυξήσουµε την αποδοτικότητα του κράτους. Ουρές έχουµε
δει πολλές φορές στην εφορία, ουρές στα ασφαλιστικά ταµεία,
ουρές στους δήµους, ουρές που πρέπει οι πολίτες να στηθούν
και να ξαναστηθούν για να µαζέψουν έγγραφα και δικαιολογητικά και να κάνουν τους ταχυδρόµους ή τους κλητήρες, από τη
µία υπηρεσία του δηµοσίου στην άλλη, για να κάνουν τη δουλειά
τους. Αυτό είναι που επιδιώκουµε; Σε καµµία περίπτωση. Με την
ψηφιακή διακυβέρνηση, όπως έγινε µε τη νοµοτεχνική βελτίωση,
µπαίνει ένα τέλος στη µαύρη αυτή η ελληνική πραγµατικότητα.
Οι πολίτες πλέον θα µπορούν να απολαµβάνουν το αυτονόητο.
Γιατί είναι αυτονόητο οι φορείς του δηµοσίου να µιλούν, όπως
λέµε στη γλώσσα της πληροφορικής, µεταξύ τους. Το κράτος
είναι ενιαίο και γι’ αυτό ενιαία πρέπει και να λειτουργεί. Αυτό θα
συµβεί µε το µητρώο διαλειτουργικότητας και την υποχρέωση
των φορέων του δηµοσίου να επικοινωνούν ηλεκτρονικά µεταξύ
τους. Μάλιστα, από την 1-1-21 σταµατάει ως συµβολικού χαρακτήρα πράξη η χρήση του φαξ στο δηµόσιο.
Παράλληλα, ξεπερνάµε και το φαινόµενο η µία υπηρεσία να
ζητά διαφορετικά δικαιολογητικά από µία άλλη υπηρεσία για την
ίδια διαδικασία. Πώς το ξεπερνάµε αυτό; Με το µητρώο διαδικα-
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σιών οι πολίτες θα γνωρίζουν ακριβώς τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και θα έχουν την επιλογή της συναλλαγής µε το δηµόσιο, είτε µε ηλεκτρονικό τρόπο είτε µε
φυσική παρουσία.
Με το παρόν λοιπόν νοµοσχέδιο καθιερώνεται, επίσης, ο Προσωπικός Αριθµός. Τέλος στο να χρησιµοποιούµε αλλού τον ΑΦΜ,
αλλού τον ΑΜΚΑ, αλλού τον Αριθµό Μητρώου Ασφαλισµένου ΙΚΑ
ή άλλους αριθµούς. Όλα σε ένα, ένας αριθµός θα µας ακολουθεί
σε όλες τις συναλλαγές µας µε το δηµόσιο και θα µας ταυτοποιεί. Ήδη, εδώ και έξι µήνες, λειτουργεί η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη
του δηµοσίου, το gov.gr. Σήµερα παρέχονται µέσω αυτής εξακόσιες δεκατέσσερις υπηρεσίες από διάφορους φορείς του δηµοσίου. Η µισή µέρα που χρειαζόταν, για παράδειγµα, κάποιος
για να κάνει µια απλή εξουσιοδότηση, µέσω του gov.gr µπορεί
να γίνει σε πολύ λίγα λεπτά. Προβλέπεται, επίσης, µε το παρόν
νοµοσχέδιο η αναβάθµιση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και στόχος είναι στο άµεσο µέλλον µέσα από αυτή να πραγµατοποιούνται το σύνολο των συναλλαγών των πολιτών µε το δηµόσιο.
Παράλληλα, προβλέπεται και η δηµιουργία ψηφιακών θυρίδων
για τους φορείς του δηµοσίου και για τους συναλλασσόµενους
πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στις ψηφιακές θυρίδες θα τηρούνται
το σύνολο των εγγράφων που εκδίδουν οι ιδιοκτήτες της θυρίδας.
Μια ακόµα ουσιαστική µεταρρύθµιση του νοµοσχεδίου, που
αφορά ιδιαίτερα την ελληνική περιφέρεια, τα αποµακρυσµένα
ελληνικά χωριά µας, είναι η προσθήκη ακόµα πεντακοσίων είκοσι
περιοχών στις περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, τις λεγόµενες «λευκές περιοχές». Το τηλεοπτικό σήµα θα φτάνει στην
Κρήτη, στα Ζαχαριανά Κισσάµου, στα Ψαρά, στον Πανορµίτη,
στη Χάλκη, στην Ψέριµο, στους Λειψούς, στην Καλλονή Τροιζηνίας. Το κράτος θα καλύπτει τα έξοδα συνδροµής και εξοπλισµού
για την εγκατάσταση δορυφορικής τηλεόρασης. Οι κάτοικοι των
περιοχών αυτών, µε µια απλή αίτηση, είτε ηλεκτρονικά µέσω του
gov.gr είτε µέσω ΚΕΠ, θα µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα.
Επίσης, ενσωµατώνουµε στο Εθνικό Δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία 2016/2102 την ψηφιακή προσβασιµότητα και την ευρωπαϊκή
οδηγία 2019/1024 για τα ανοικτά δεδοµένα. Τα ανοιχτά δεδοµένα
είναι πλούτος για κάθε χώρα. Με την ψηφιακή διακυβέρνηση εξασφαλίζουµε την ορθή αξιοποίησή τους, ώστε να αποτελέσουν παράγοντα ανάπτυξης της οικονοµίας και εργαλείο βελτίωσης των
υποδοµών, των υπηρεσιών και των εφαρµογών που χρησιµοποιούµε όλοι µας.
Ακόµη, ενσωµατώνουµε και επικαιροποιούµε τις διατάξεις για
τη «ΔΑΥΓΕΙΑ» και την ψηφιακή διαφάνεια.
Προβλέπονται, ανάµεσα στις διατάξεις του νοµοσχεδίου, και
η αρχή του Cloud First Policy. Όλα τα δεδοµένα του δηµοσίου
θα αποθηκεύονται στο «Νέφος», το γνωστό σε όλους µας Cloud,
κερδίζοντας έτσι σε κόστος, σε ταχύτητα, σε προσβασιµότητα
και στην ασφάλεια των δεδοµένων των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Μία από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες που έχει το νοµοσχέδιο αυτό είναι η είσοδος της Ελλάδας στα δίκτυα πέµπτης γενιάς. Η ανάπτυξη των δικτύων αυτών θα έχει µεγάλα οφέλη για
τη χώρα. Γι’ αυτό άµεσα η Κυβέρνηση θα προχωρήσει σε διαγωνισµό για την παραχώρηση φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων στους
παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Με τις διατάξεις του
νοµοσχεδίου προωθούνται η καινοτοµία, η έρευνα, η ανάπτυξη
υπηρεσιών και προϊόντων σε δίκτυα 5G από εταιρείες, από πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, από ερευνητικά ιδρύµατα και φορείς του
δηµοσίου.
Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του 5G στη χώρα µας θα
παίξει το Ταµείο Φαιστός. Πρόκειται για µια καινοτοµία, για µια
ιδέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Ταµείο Φαιστός είναι ένα αµοιβαίο κεφάλαιο, που θα έχει στο ενεργητικό
του το 25% των εσόδων που θα προκύψουν από τον διαγωνισµό
για την παραχώρηση του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων.
Το Ταµείο Φαιστός θα έχει µοναδικό σκοπό τις επενδύσεις σε
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, στην ανάπτυξη
υπηρεσιών και προϊόντων που λειτουργούν σε υποδοµές πέµπτης
γενιάς. Διαπραγµατεύτηκαν, λοιπόν, οι άνθρωποι του Υπουργείου
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και ο Υπουργός προσωπικά µε τους θεσµούς, τους έπεισαν ότι το
µοντέλο αυτό θα παράξει επιπλέον χρήµατα, µέσω των εσόδων
που θα προκύψουν για το κράτος και αντί όλο αυτό το έσοδο να
διατεθεί για το χρέος, όπως υποχρεούται η χώρα µας σύµφωνα
µε νόµο του 2011, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πέτυχε
την εφαρµογή ενός καινοτόµου µοντέλου στην ανάπτυξη του 5G
στην Ελλάδα.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου αφορά τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες και την ενσωµάτωση της οδηγίας 1972/2018 στο νοµικό πλαίσιο της χώρας µας. Με τον κώδικα για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες εκσυγχρονίζεται το ελληνικό ρυθµιστικό πλαίσιο για
τη λειτουργία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη χώρα µας. Με
τις συγκεκριµένες διατάξεις προωθούνται οι επενδύσεις στα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας. Τονώνεται ο ανταγωνισµός
και η ανάπτυξη της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Προστατεύονται οι καταναλωτές, ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να
απολαµβάνουν υψηλής ποιότητας διαθεσιµότητα και αυξηµένη
επιλογή καινοτόµων ψηφιακών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές
τιµές. Ρυθµίζονται ζητήµατα για την καθολική υπηρεσία. Έτσι
κάθε πολίτης ανεξαρτήτου εισοδήµατος θα έχει επαρκή πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου µε χαµηλό κόστος.
Απλοποιούνται διαδικασίες για την ανάπτυξη δικτύων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για να γίνει αντιληπτό τι εννοούµε µε
αυτό, για παράδειγµα, για να συνδεθεί σήµερα ένα σπίτι µε
οπτική ίνα µπορεί να χρειαστούν, τρεισήµισι, τέσσερις ή και περισσότεροι µήνες. Αυτή η διαδικασία απλοποιείται και η σύνδεση
θα γίνεται άµεσα, όπως γίνεται σήµερα µε τη σύνδεση στο φυσικό αέριο.
Περιλαµβάνονται ακόµη ρυθµίσεις για το 112, για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής ανοικτής τηλεφωνικής γραµµής για τα αγνοούµενα παιδιά, το γνωστό 116000 και για την προσβασιµότητα
στο διαδίκτυο για τους ανθρώπους µε αναπηρία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις
προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης το 2019 είχε αναφερθεί στην ανάγκη του ψηφιακού µετασχηµατισµού του κράτους. Είχε πει χαρακτηριστικά, µάλιστα, ότι µέσα στο 2020 το
ελληνικό κράτος θα αρχίσει επιτέλους να αποκτά πραγµατική ψηφιακή υπόσταση. Αυτή η δέσµευσή του γίνεται πράξη και ήδη το
gov.gr λειτουργεί και οι αριθµοί αποδεικνύουν ότι οι πολίτες το
χρησιµοποιούν και το εµπιστεύονται.
Με την ψηφιακή διακυβέρνηση, η ψηφιακή υπόσταση του κράτους θα γίνει ο ισχυρός δεσµός µεταξύ πολιτών και κράτους,
γιατί η εφαρµογή ψηφιακής διακυβέρνησης διέπεται από αρχές.
Την αρχή της νοµιµότητας, την αρχή της διαφάνειας, την αρχή
της ισότητας και ιδίως της προσβασιµότητας, την αρχή της χρηστής διοίκησης και της αποδοτικότητας, την αρχή της ακεραιότητας και της ασφάλειας.
Με αυτές, λοιπόν, τις αρχές, θέλουµε να οικοδοµήσουµε την
ψηφιακή Ελλάδα. Με αυτές τις αρχές θέλουµε να οικοδοµήσουµε εµπιστοσύνη µε τους πολίτες. Το κράτος, µέσω της ψηφιακής οργάνωσης, δεν θα δίνει προτεραιότητα στους δικούς
µας έναντι των δικών σας, στους λίγους έναντι των πολλών. Θα
είναι το ίδιο προσβάσιµο για όλους τους πολίτες.
Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι κεντρική µας πολιτική επιλογή είναι
να αποκτήσει το κράτος ψηφιακό χαρακτήρα. Είναι µια διαδικασία
που ξεκίνησε από την πρώτη µέρα που ανέλαβε η Νέα Δηµοκρατία
τη διακυβέρνηση του τόπου και παρά τις δύσκολες συνθήκες και
τα απρόβλεπτα γεγονότα, όπως η πανδηµία του κορωνοϊού, συνεχίζεται µε σταθερά βήµατα να γίνεται πράξη. Η πανδηµία, µάλιστα δηµιούργησε περισσότερες ανάγκες και έγινε η ροπή για την
αναβάθµιση της ψηφιακής λειτουργίας του κράτους. Ο ρόλος του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν και παραµένει καθοριστικός. Με τη λειτουργία του 13033 κατά τη διάρκεια του lockdown, τον περασµένο Μάρτη, µε την ιστοσελίδα ενηµέρωσης της
ελληνικής Κυβέρνησης για τον COVID-19, µε την επίσπευση του
gov.gr και µε τη δηµιουργία του travel.gov.gr και το PLF για τους
ερχόµενους από το εξωτερικό τουρίστες ήταν µια πρωτοποριακή
διεθνώς λειτουργία για τη χώρα µας.
Αυτές ήταν κάποιες από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε να
πραγµατοποιήσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
µάλιστα σε πάρα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, µπήκε στη ζωή µας η τηλεργασία, η οποία από χθες
είναι υποχρεωτική στο 40% των εργαζοµένων στην Αττική τόσο
για το δηµόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τοµέα ως µέτρο προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο για την ψηφιακή
διακυβέρνηση αποτελεί το αναγκαίο συµπλήρωµα του επιτελικού
κράτους, όπως είπαµε και στις επιτροπές. Με τον ν.4622/2019
για το επιτελικό κράτος και τον νόµο για την ψηφιακή διακυβέρνηση που φέρνουµε σήµερα, θωρακίζεται η διακυβέρνηση και η
λειτουργία του κράτους. Με τις διατάξεις, λοιπόν, του παρόντος
νοµοσχεδίου επιδιώκουµε να περιορίσουµε τις ουρές στις δηµόσιες υπηρεσίες, να µειώσουµε τη γραφειοκρατία, να επιταχύνουµε τις διαδικασίες διεκπεραίωσης στις υποθέσεις των
πολιτών, να εξοικονοµήσουµε χρόνο και χρήµα για το δηµόσιο,
αλλά και για τους ιδιώτες, να οικοδοµήσουµε εµπιστοσύνη µεταξύ του διοικούµενο και της διοίκησης και να αναβαθµίσουµε
τις παρεχόµενες υπηρεσίες του δηµοσίου. Κάνουµε, δηλαδή πιο
απλή και πιο εύκολη την καθηµερινότητα των πολιτών στις συναλλαγές τους µε το δηµόσιο.
Είναι µια αυτονόητη παροχή προς την ελληνική κοινωνία.
Έχουµε τα εργαλεία που είναι οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο και έχουµε τη βούληση να το κάνουµε πράξη.
Σε αυτή την αυτονόητη, λοιπόν, ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας δεν µπορεί να διαφωνεί κανείς. Όλοι συµφωνούµε στην
ουσία του νοµοσχεδίου και αναγνωρίζουµε την ανάγκη της δηµιουργίας ενός φιλικού σύγχρονου και όχι πελατειακού τρόπου
συναλλαγής µεταξύ κράτους και πολίτη. Μπορούµε να διαφωνούµε σε πάρα πολλά πράγµατα, έχουµε διαφορετική ιδεολογία,
διαφωνούµε σε µεγάλα θέµατα της οικονοµίας, της εκπαίδευσης,
στο µεταναστευτικό, αλλά δεν µπορούµε να µη συµφωνούµε στα
αυτονόητα, στα απλά και στις λογικές απαιτήσεις της κοινωνίας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Ο 21ος αιώνας απαιτεί
πρώτα απ’ όλα ένα ψηφιακό κράτος γρήγορο, αποτελεσµατικό
και παραγωγικό υπέρ του πολίτη. Ποιος, λοιπόν, από εµάς σήµερα στο τέλος της ηµέρας δεν θα υπερψηφίσει το νοµοσχέδιο
και θα στερήσει το δικαίωµα αυτό από τις σηµερινές αλλά και
από τις επόµενες γενιές; Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι, σας καλώ
να υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο γενικός εισηγητής
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μάριος Κάτσης έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω µε ένα σχόλιο από τη νοµοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε τελικά η Κυβέρνηση και ο Υπουργός, σχετικά µε το αίτηµα του ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να πω ότι είµαστε
χαρούµενοι γιατί καταφέρατε να επανέλθετε στη συνταγµατική
και κοινοβουλευτική τάξη. Σας το είπαµε µε το καληµέρα µε το
ξεκίνησε η συνεδρίαση και η επεξεργασία του νοµοσχεδίου στις
επιτροπές ότι δεν αποτελεί κωδικοποίηση. Αυτό που κάνει είναι
να προσπαθεί συρραφή παλιών νοµοθετηµάτων, ολοκληρωµένων νοµοθετηµάτων να τα βάλει υπό τη σκέπη ενός ενιαίου νοµοθετήµατος, προκειµένου µελλοντικά να καπηλευτεί πολιτικά
όλο το έργο προηγούµενων νοµοθετηµάτων κι αυτό σε καµµία
περίπτωση δεν αποτελεί κλασική τυπική κωδικοποίηση. Κι αυτό
το κατάλαβε ο συνάδελφος και τώρα κλείνοντας µας κάλεσε να
το υπερψηφίσουµε. Έχει πλάκα γιατί ήρθατε σε πολύ δύσκολη
θέση. Ενώ εισηγητικά…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ: Σε καµµία δύσκολη θέση δεν ήρθα.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Εισηγητικά, στην αρχή µιλούσατε για κώδικα, µετά πήγατε σε εγχειρίδιο, µετά δεν ξέρω πόσους άλλους
χαρακτηρισµούς έχετε βρει, προκειµένου να δικαιολογήσετε την
αρχική σας στάση.
Και η κ. Παπαδηµητρίου πολύ άκοµψα έλεγε ούτε λίγο ούτε
πολύ ότι ευτυχώς που ήρθε αυτός ο κώδικας Πιερρακάκη να µας
κατεβάσει από τα δέντρα εδώ στην Ελλάδα που δεν έχουµε τίποτα ψηφιακά και να µας βάλει στη νέα ψηφιακή εποχή. Ευτυχώς, όµως, γιατί δεν έπρεπε ως Κοινοβούλιο να επιτρέψουµε να
ανοίξει µια τέτοια κερκόπορτα, ούτως ώστε οι συνάδελφοι να ερχόµαστε εδώ και να πανηγυρίζουµε γκολ σε replay, να ψηφίζουµε
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ξανά ολοκληρωµένα νοµοθετήµατα που επί χρόνια έχουν εφαρµοστεί και έχουν αγκαλιαστεί από την ελληνική κοινωνία και επί
της ουσίας υποβαθµίζουν µε αυτόν τον τρόπο, αν ξαναψηφίζουµε ίδια άρθρα, την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου αλλά και δεν
περιποιεί τιµή και για µας τους ίδιους.
Χαίροµαι λοιπόν που ξεκίνησε µε αυτόν τον τρόπο και αποτελεί
µια πολιτική νίκη του κοινοβουλευτισµού, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ
που εγκαίρως είχε προειδοποιήσει για την εξέλιξη αυτή. Και το
έδειξε κιόλας η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω από τούτο εδώ το
Βήµα κάνοντας µια αναφορά για τους συµπολίτες µας στις πληττόµενες περιοχές από την πρόσφατη κακοκαιρία του «Ιανού».
Τους εκφράζουµε την αµέριστη συµπαράστασή µας, τα ειλικρινή
µας συλλυπητήρια στους οικείους των θυµάτων, που δυστυχώς
υπήρξαν και αυτή τη φορά.
Τα φαινόµενα της κλιµατικής κρίσης είναι ήδη εδώ, µας βρίσκουν αθωράκιστους και είναι βέβαιο ότι υπάρχουν ευθύνες.
Τούτη τη στιγµή όµως προέχει η πλήρης αποζηµίωση των ανυπολόγιστων καταστροφών και στην Καρδίτσα και στη Μαγνησία
και οπουδήποτε αλλού έχουν συµβεί αυτές οι καταστροφές. Και
µάλιστα αυτό το χτύπηµα, αυτό το πλήγµα έρχεται να προστεθεί
στα πλήγµατα της πανδηµίας.
Το επιτελικό κράτος των αρίστων πνίγηκε στις λάσπες του
«Ιανού», που τον περιµέναµε µέρες. «Ιανός» όµως, πολιτικός
«Ιανός» είναι ο κρυπτόµενος µέχρι χθες Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, που αφού τυµβωρύχησε χυδαία στη Μάνδρα και στο
Μάτι, για να κερδίσει τις εκλογές, µέχρι χθες ένιπτε τα χείρας
του. Στη Χαλκιδική, στην Εύβοια, στις Μυκήνες, στην Κόρινθο,
στα Ιόνια Nησιά, στην Κρήτη, στην Καρδίτσα, στον Αλµυρό αποκαλύφθηκε µε τον πιο οδυνηρό τρόπο η πολιτική απάτη. Ανακάλυψε την κλιµατική κρίση, ρίχνει την ευθύνη στην κακιά στιγµή,
µέσω του κ. Συνολάκη, περιφέρει τον αυτοθαυµαζόµενο κ. Χαρδαλιά να επικρίνει τους πολίτες, µε το γνωστό ύφος και βέβαια
µε την αµέριστη στήριξη των ΜΜΕ. Αποποιούνται όλοι µαζί κάθε
ευθύνη. Η πραγµατικότητα είναι όµως πολύ σκληρή. Και αν την
αµφισβητείτε, καθώς ξεκινήσατε σήµερα να πάτε στις πληττόµενες περιοχές, θα µιλήσετε και µε τον κόσµο και θα δείτε ότι υποφέρει, ότι είναι τεράστια η καταστροφή. Η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας οφείλει µία έµπρακτη συγγνώµη απέναντι σε αυτόν
τον κόσµο, όχι απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία,
αλλά στους πολίτες που εξαπάτησε χυδαία και η πιο έµπρακτη
συγγνώµη είναι να κλείσουν τάχιστα αυτές οι πληγές.
Πάµε τώρα στο νοµοσχέδιο. Επί της ουσίας έχουµε τοποθετηθεί σε όλα τα πολιτικά και τεχνικά του ζητήµατα σε όλες τις προηγούµενες συνεδριάσεις ασκώντας εποικοδοµητική κριτική.
Κάναµε ερωτήσεις διευκρινιστικές, ασκήσαµε κριτική, καταθέσαµε εναλλακτικές προτάσεις στα σηµεία που διαφωνούσαµε,
παρ’ ότι τα υπόλοιπα κόµµατα της ελάσσονος Αντιπολίτευσης
έσπευσαν να δηλώσουν από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής -πλην του ΚΚΕ βεβαίως, που έχει µία πάγια θέση για τις ευρωπαϊκές οδηγίες- την υπερψήφιση.
Θα επιχειρήσω, λοιπόν, µία σύνοψη του πυρήνα του νοµοσχεδίου σταχυολογώντας τα κύρια σηµεία που για εµάς αξίζουν µεγαλύτερης προσοχής.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αποτελείται από τέσσερα µεγάλα
µέρη: πρώτον, την επανανοµοθέτηση µε κάποιες αλλαγές σε ορισµένα σηµεία παλαιότερων νόµων, την ενσωµάτωση ευρωπαϊκών
οδηγιών, τρίτον, τη θεσµική προετοιµασία της διοίκησης ώστε
να εφαρµοστεί το σύστηµα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων
και τέταρτον, τη σύσταση µιας ανώνυµης εταιρείας του δηµοσίου «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G Α.Ε.», θυγατρική της ΕΕΣΥΠ, του υπερταµείου δηλαδή, που θα αξιοποιήσει επενδυτικά µε τη λογική των
αµοιβαίων κεφαλαίων ένα κοµµάτι από τα έσοδα της δηµοπρασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων,
της ΕΕΤΤ, από τη χρήση του φάσµατος συχνοτήτων για το 5G.
Ωστόσο έχουµε και ορισµένα άρθρα τα οποία είναι αµιγώς
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, εκ των οποίων τα περισσότερα
είναι σε θετική κατεύθυνση, όπως για παράδειγµα αυτά που αφορούν στην ψηφιοποίηση του κράτους, της σχέσης του κράτους
µε τον πολίτη, άλλα µας βρίσκουν εντελώς αντίθετους και σε
άλλα έχουµε επιφυλάξεις.
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Έχετε αλλάξει και την ονοµασία του νοµοσχεδίου, οπότε πρέπει να αλλάξω και την οµιλία µου αναγκαστικά. Ας πάω λίγο στα
σηµεία κριτικής.
Πρώτον, η ψηφιακή βίβλος. Ακούσαµε στις επιτροπές κριτική
από τον ΣΕΒ -την κριτική που σας ασκούµε µήνες τώρα-, µε τον
οποίο ΣΕΒ εσείς έχετε προνοµιακές σχέσεις. Τι σας έλεγε ούτε
λίγο ούτε πολύ; Ότι έχετε καθυστερήσει να βγάλετε νέα ψηφιακά
έργα, αλλά και την ψηφιακή βίβλο, η οποία θα περιγράφει και θα
συγκεκριµενοποιεί τα νέα ψηφιακά έργα, όπως έχετε εσείς πει,
την έχετε εξαγγείλει τρεις φορές και την έχετε νοµοθετήσει
άλλες τρεις φορές. Είπατε ότι λόγω COVID παίρνουµε και τα
χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης, άρα πρέπει να καθυστερήσουµε να τη βγάλουµε άλλους δύο µήνες, για να επικαιροποιήσουµε και τα έργα τα ψηφιακά. Ξέρετε, αυτό το επιχείρηµα δεν
είναι σοβαρό, είναι µία βολική υπεκφυγή κι εδώ θα σας έχει βολέψει ο κορωνοϊός. Θα µπορούσατε κάλλιστα να την είχατε εκδώσει και µάλιστα να την επικαιροποιούσατε µετά από λίγο και
να την εµπλουτίζατε ανά δίµηνο, όταν θα είχατε να βάλετε νέα
έργα. Γιατί η βίβλος να περιγράφει συγκεκριµένα έργα; Ποιος το
επιβάλλει αυτό; Τι κερδίζουµε; Νοµίζω ότι πρόκειται για δικαιολογίες.
Εµείς µε τη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής είχαµε µια
µικρή δοµή. Σχεδίαζε έργα µε βάση την εθνική ψηφιακή στρατηγική, περιέγραφε άξονες προτεραιότητας και ενέκρινε έργα ως
προς τη σκοπιµότητα, έργα που κι εσείς τα αναγνωρίζετε και τα
συνεχίζετε, όπως το σύστηµα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και που τα νοµοθετείτε κιόλας σε αυτό το νοµοσχέδιο. Και
αυτό το χαιρετίζουµε.
Ο Γενικός Γραµµατέας Διακίνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ο κ. Χριστόπουλος, που διατείνεται ότι είναι κι ένας από
τους εµπνευστές του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη,
µέχρι σήµερα τι έχει κάνει, τι έχουµε δει στην απλούστευση διαδικασιών; Έχει βγάλει κανένα έργο, έχει εγκρίνει τίποτα; Η µόνη
καινοτοµία είναι να επανεφεύρει τη γραφειοκρατία. Τι βλέπουµε
εδώ; Όλο αναδιοργανώσεις µέσα στο Υπουργείο, αλλαγές στις
δοµές, συστάσεις επιτροπών, επιτροπές των επιτροπών, επιτροπές για τις επιτροπές των επιτροπών και ούτω καθεξής και σε
κάθε νοµοσχέδιο που φέρνετε και ξαναψηφίζετε, αλλά και διορθώνετε τις ήδη ψηφισµένες δικές σας διατάξεις. Δηλαδή ψηφιακό επιτελικό φιάσκο κυριολεκτικά! Περί αυτού πρόκειται όσον
αφορά το οργανόγραµµα του Υπουργείου. Η Κοινωνία της Πληροφορίας, ο οργανισµός που έπρεπε να βγάζει ψηφιακά έργα,
και ο κ. Ασθενίδης τι κάνει έναν χρόνο; Μόνο απευθείας αναθέσεις, 19.900 µοιράζει, τίποτα δεν έχει βγάλει.
Δεν πρόκειται να βγάλετε έτσι ψηφιακά έργα, δεν πρόκειται
να κάνουµε το ψηφιακό άλµα που θέλουµε, παρά οληµερίς θα
κοσκινίζετε έργα παλιά και στο Υπουργείο σας θα ψάχνεστε πώς
ακριβώς θα πάµε και δεν θα χάσουµε το τρένο στη νέα εποχή.
Γιατί καλό το θεσµικό πλαίσιο που φέρνετε, καλές οι διατάξεις
για την ψηφιακή θυρίδα και τον Προσωπικό Αριθµό, µε τις επιφυλάξεις που έχουµε και θα τις αναφέρω, για το gov.gr, κι εµείς
τα υποστηρίζαµε και τα στηρίζουµε, µάλιστα µε άλλη τεχνική
εµείς τον είχαµε εξαγγείλει τον µοναδικό Προσωπικό Αριθµό και
όχι µε τέτοιες µεθόδους οι οποίες µπορεί να µας χτυπήσουν µελλοντικά -το λέει και η Αρχή άλλωστε-, στην εφαρµογή όµως πάσχουµε. Δεν έχετε εφαρµογή. Και, ξέρετε, ο χρόνος δεν είναι
άπλετος.
Έρχοµαι τώρα σε ένα δεύτερο µεγάλο ζήτηµα, εκτός από τη
ψηφιακή βίβλο, που είναι η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Στις ενστάσεις που εκφράσαµε για την τροποποίηση του άρθρου για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ακούσαµε ρητά και κατηγορηµατικά στις επιτροπές από τον
Υπουργό ότι η δηµιουργία του Προσωπικού Αριθµού, αυτού του
µοναδικού προσωπικού αριθµού δεν θα επηρεάσει την αναζήτηση µε το ΑΦΜ στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε πρόσχηµα τα προσωπικά δεδοµένα. Αυτή είναι µία
πολιτική δέσµευση, κύριε Υπουργέ, που την αναλάβατε από το
βήµα στις επιτροπές και περιµένουµε να το δούµε. Να ξέρετε ότι
θα σας παρακολουθούµε πάρα πολύ στενά, γιατί δεν µπορείτε
να κρυφτείτε πίσω από την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να καταργήσετε την αναζήτηση µε το
ΑΦΜ, να πάρετε µία τέτοια εισήγηση ενδεχοµένως, να κρυφτείτε
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πίσω από αυτή και να µην ξέρουµε οι υπόλοιποι πού πηγαίνουν
τα χρήµατα του ελληνικού λαού, επειδή δήθεν σας το είπε η
Αρχή, η οποία Αρχή σάς κατακεραυνώνει στην έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας. Φαίνεται ότι η Αρχή δεν έχει συνεργασία
µε το Υπουργείο και µάλιστα δεν έχετε λάβει τη γνώµη της σε
µία σειρά από νοµοθετήµατα. Και δεν το κάνει µόνο το δικό σας
Υπουργείο, κακά τα ψέµατα, και το Υπουργείο Παιδείας το ίδιο
έκανε.
Η διασύνδεση, λοιπόν, µε το ΑΦΜ είναι µία επιλογή που την
αναλαµβάνετε. Σας το έχουµε επισηµάνει όµως, ότι στην περίπτωση που κρυφτείτε πίσω από την προστασία προσωπικών δεδοµένων για να αλλάξετε τον πυρήνα, το πλαίσιο, την ουσία, την
ψυχή της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουµε. Θα γνωρίζουµε πού πηγαίνουν τα χρήµατα των Ελλήνων
φορολογουµένων, θα γνωρίζουµε πού πηγαίνουν οι κυβερνητικοί
αξιωµατούχοι, πού πηγαίνουν οι κουστωδίες, πόσο κοστίζουν,
πόσα χαλάνε, πού τρώνε, πού κοιµούνται, τα πάντα. Δεν είναι
προσωπικά δεδοµένα αυτά, να το ξέρετε αυτό και θα µας βρείτε
απέναντι σε µελλοντική τροποποίηση.
Όσον αφορά την ψηφιακή διακυβέρνηση και την κατάργηση
του φαξ και του χαρτιού, τις ψηφιακές υπογραφές σε δηµοσίους
υπαλλήλους, στην ουσία -το έχουµε πει πολλές φορές- είναι η
θεσµική προετοιµασία που κάνετε µέσα από το νοµοσχέδιο για
να εφαρµοστεί το ΣΗΔΕ, δηλαδή το σύστηµα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, ένα εµβληµατικό έργο της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ και των Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί
Όλγας Γεροβασίλη και Ψηφιακής Πολιτικής επί Νίκου Παππά,
που θα εξοικονοµήσει 400 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, χτυπώντας καίρια τη γραφειοκρατία και πάνω σε αυτό -και σωστά- εσείς
στηρίζετε την ψηφιακή διακυβέρνηση. Σας ακούσαµε να το αναφέρετε και στις επιτροπές και προφανώς σε καµµία περίπτωση
δεν µπορούµε να µην το στηρίξουµε και να σας δώσουµε το πάτηµα µε την επικοινωνιακή υπεροπλία που έχετε ως κυβέρνηση
να το καπηλευθείτε. Σε καµµία των περιπτώσεων! Είναι το εµβληµατικό έργο πάνω στο οποίο πατάτε -και σωστά, το ξαναλέω- για
να προχωρήσετε την ψηφιακή διακυβέρνηση.
Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι που δεν απασχόλησε πολύ
στις επιτροπές, γιατί ήταν τεράστιο το νοµοσχέδιο, εκτός από τα
άρθρα που επαναλαµβάνονται, αλλά ήταν και κάποια άλλα τα
οποία ήταν ουσιαστικά όπως τα διαστηµικά. Μιλήσατε για το διάστηµα στην τελευταία συνεδρίαση, κύριε Υπουργέ. Στις απαντήσεις που δώσατε φάνηκε ότι λίγο τα έχετε µπερδέψει. Επί της
ουσίας δεν έχετε διαστηµική πολιτική έναν χρόνο τώρα. Δεν
έχετε κάνει τίποτα απολύτως. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν
αυτή που χάραξε διαστηµική πολιτική µε τη σύσταση του Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού. Σύναψε διεθνείς συµφωνίες µε
τη NASA, έκανε το σύστηµα για τους µικροδορυφόρους κ.ο.κ..
Εσείς µέχρι τώρα δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως. Και τι κάνατε
ως αντιπολίτευση τότε; Το χλευάζατε. Ο κ. Δένδιας τότε, Kοινοβουλευτικός Eκπρόσωπος θυµάµαι, νυν Υπουργός Εξωτερικών,
έλεγε ότι µόλις έρθουµε εµείς θα τον καταργήσουµε. Τι κάνατε
την πρώτη µέρα, λοιπόν, στο πρώτο νοµοσχέδιο; Τον µετονοµάσατε, τον κάνατε Ελληνικό Κέντρο Διαστήµατος.
Αυτό που κάνετε µε τις αλλαγές αυτές, κύριε Υπουργέ, δεν θα
δουλέψει και αυτό που σχεδιάζετε. Σας είδα και εσάς µε αρκετές
αµφιβολίες ως προς αυτό. Υπερασπιστήκαµε το άρθρο 119 όπου
δίνεται αυτόµατη δήλωση υποστήριξης σε όλες ανεξαιρέτως τις
προτάσεις που κατατίθενται για τα προαιρετικά -το τονίζω- προγράµµατα της ΕSΑ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήµατος,
ενώ εµείς σας είπαµε ότι αυτό είναι λάθος και πρέπει να µπαίνει
πρώτα ένα φίλτρο από τις ελληνικές αρχές, ώστε να διασφαλίζονται οι προς χρηµατοδότηση προτάσεις, να εξυπηρετούν ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας βάσει κάποιας
εθνικής διαστηµικής στρατηγικής. Τι απαντήσατε; Πάντα µε ευφυολογήµατα απαντάτε. Είπατε: «Αφήνετε όλα τα λουλούδια να
ανθίσουν». Μα, κύριε Υπουργέ, όλες ανεξαιρέτως οι προτάσεις
µπορούν να χρηµατοδοτηθούν, ούτως η άλλως, στα υποχρεωτικά ανταγωνιστικά προγράµµατα. Τα αφήνετε, ούτως η άλλως,
δεν θα σας ρωτήσουµε κιόλας τα λουλούδια αν θα ανθίσουν.
Εδώ µιλάµε, όµως, για τα προαιρετικά προγράµµατα.
Για να καταλάβουν οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας τι λέει ο
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Υπουργός, τα προαιρετικά προγράµµατα είναι αυτά που η Ελλάδα προκρίνει µε τη συµµετοχή της και βάζει επιπλέον λεφτά
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήµατος, πέραν αυτού που υποχρεούµαστε ως χώρα, ως µέλος και αυτά τα έξτρα λεφτά εµείς
λέµε να κατευθύνονται σε δράσεις που θα ωφελήσουν τη χώρα.
Δεν γίνεται να λέµε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήµατος ότι
εµείς δεν έχουµε άποψη, δεν µας ενδιαφέρει, εµείς λέµε σε όλα
«ναι» και να αφήνουµε έναν ευρωπαϊκό οργανισµό µε βάση τις
δικές του προτεραιότητες και εσωτερικές ισορροπίες να αποφασίζει ποια πρόταση θα χρηµατοδοτηθεί µε τα ελληνικά λεφτά.
Πρέπει να µπει ένα φίλτρο, αλλά πριν από αυτό πρέπει να αποφασίσετε ποιος θα χαράζει τη στρατηγική της χώρας για να µπορέσει να µπει αυτό το φίλτρο. Δεν θέλω να επεκταθώ.
Είπατε κάτι για την άµυνα. Τι νόηµα έχει η εκπροσώπηση του
Υπουργείου Άµυνας; Είπατε ότι πρέπει να έχει και το Υπουργείο
Άµυνας. Εµείς δεν διαφωνούµε µε αυτό, αλλά άµα δείτε τους
σκοπούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήµατος µιλάει για
καιρό ειρήνης. Για ειρήνη µιλάει, για τη χάραξη εθνικής πολιτικής
εν καιρώ ειρήνης. Δεν είπαµε να µην εξυπηρετείται, αλλά µην κάνετε λαθροχειρία, µην παραπλανάτε το Κοινοβούλιο.
Εγώ νοµίζω ότι είναι µια τήρηση ισορροπιών µεταξύ τεσσάρων
φορέων. Ενδεχοµένως υπάρχουν προβλήµατα στο ποιος κάνει
κουµάντο στα διαστηµικά µέσα στο Υπουργείο σας. Δεν είναι
δικό µας πρόβληµα αυτό. Δεν είναι πρόβληµα της Βουλής να το
νοµοθετήσει. Πρέπει νοµίζω να πάρετε µια απόφαση.
Πάµε στο υπερταµείο, το πιο κρίσιµο -κατά τη γνώµη µου σηµείο- και κλείνω µε αυτό, αλλά θέλω λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε,
γιατί είναι µεγάλο και είναι ουσιαστικό. Ιδρύετε την εταιρεία
«ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G Α.Ε.» και το Ταµείο Φαιστός που είναι σαν θυγατρική του ταµείου, µε σκοπό τη συµµετοχή µε αµοιβαία κεφάλαια σε εφαρµογές 5G. Εδώ µιλάµε για µια προβληµατική
διάταξη από τη συζήτηση της οποίας στις επιτροπές προέκυψαν
οι σαφείς ιδεολογικές διαφορές, τα δύο διαφορετικά πολιτικά
σχέδια µεταξύ της δικιά µας παράταξης, της προοδευτικής παράταξης αλλά και της συντηρητικής παράταξης, που έχουµε και
στο πεδίο της οικονοµίας και στην αναπτυξιακή στρατηγική της
χώρας.
Είπαµε, µε την ιδέα της µόχλευσης επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας µε µοχλό το κράτος είναι µια στρατηγική που µας βρίσκει σύµφωνους. Ούτως ή άλλως εµείς τη
νοµοθετήσαµε, πρώτοι εµείς, µε το Equifund, το οποίο στο κοµµάτι της έρευνας και της τεχνολογίας και της καινοτοµίας παρήγαγε εξαιρετικά αποτελέσµατα. Δεν µπορούµε να πάµε κόντρα
σε αυτή τη λογική, κακά τα ψέµατα. Τα σηµεία κριτικής που σας
ασκήσαµε είναι βασικά δύο: Πρώτον, η ανεξαρτησία της επενδυτικής επιτροπής δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και ο διπλός
έλεγχος σε ποιες επενδύσεις θα κατευθυνθεί το δηµόσιο χρήµα.
Το Δ.Σ. της εταιρείας αυτής αποτελείται από επτά µέλη, εκ των
οποίων τα τέσσερα είναι µέλη της επενδυτικής επιτροπής που εισηγείται και τα κριτήρια των επενδύσεων, αλλά και ποιος θα
παίρνει την απόφαση για τη ροή κεφαλαίων, καθώς θα είναι αυτό
το όργανο που θα παίρνει και την απόφαση, γιατί θα έχει την
πλειοψηφία στα µέλη του Δ.Σ.. Δηλαδή, αυτοί που έπρεπε να
είναι γνωµοδοτικό και να εισηγούνται, έχουν την πλειοψηφία και
τη διοίκηση και χωρίς κριτήρια ή µε τα κριτήρια που ορίζουν οι
ίδιοι κατευθύνουν το κρατικό χρήµα.
Εµείς στο Equifund είχαµε την τεχνική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και την ανεξαρτησία στους fund managers, που εισηγούνταν στο Δ.Σ.. Αλλά εκείνο, το Δ.Σ. έπαιρνε
την απόφαση στο δεύτερο στάδιο ελέγχου και βεβαίως µε προκαθορισµένα και µετρήσιµα κριτήρια.
Εσείς εδώ δίνετε λευκή επιταγή σε τέσσερα άτοµα που θα ορίσει το υπερταµείο να κάνουν ό,τι θέλουν το δηµόσιο χρήµα. Οι
αιτιάσεις σας, κύριε Υπουργέ, ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν πρέπει να έχουν πλειοψηφία στο Δ.Σ. -γιατί το άκουσα και απαντάω
επί της ουσίας στην τεκµηρίωση σας στις επιτροπές, σε όλα τα
ζητήµατα- είναι αίολες. Είναι µια πολιτική ντρίπλα αυτό που κάνετε, γιατί δεν οδηγεί πουθενά στον νόµο ότι οι ιδιώτες θα παίρνουν µερίδιο.
Δεύτερο σηµείο κριτικής, διαφωνούµε µε την ανάγκη σύστασης µιας νέας θυγατρικής του υπερταµείου που θα διαχειρίζεται
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πόρους του δηµοσίου, τα έσοδα δηλαδή από τις συχνότητες που
είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Κοιτάξτε, βρισκόµαστε
εκτός µνηµονίων, µε ρυθµισµένο χρέος έως το 2032, αποθεµατικό 37 δισεκατοµµυρίων ευρώ, σκληρό µαξιλάρι για εξυπηρέτηση του χρέους για τα επόµενα χρόνια 16 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά
και της πολιτικής που άσκησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και πέτυχε εκεί που απέτυχαν όλες οι κυβερνήσεις χρεοκοπίας.
Επίσης, πότε το κάνετε αυτό; Εν µέσω πανδηµίας, που έχουν
αρθεί όλοι οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί για το χρέος και τα
πλεονάσµατα, ενώ έχει ανοίξει η συζήτηση σε όλα τα διεθνή
φόρα πώς το νεοφιλελεύθερο δόγµα περί µηδενικού κράτους και
του αόρατου -δήθεν- χεριού της αγοράς που θα ρυθµίσει τα
πάντα αµφισβητείται έντονα. Και σε τέτοια συνθήκη πρωτοφανούς κρίσης απαιτείται ισχυρή, ενεργητική παρέµβαση του κράτους. Αυτό φάνηκε εξάλλου και από τα έντεκα σηµεία που
εξήγγειλε ο Πρόεδρος µας, ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ και τη
στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα µε ενεργό ρόλο
του κράτους στο τραπεζικό σύστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κάτση, βλέπετε
και το ρολόι απέναντι λίγο.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, είπαµε λίγο,
αλλά ήδη σας έχω δώσει τέσσερα λεπτά.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ναι, έχετε δίκιο. Θα χρειαστώ ένα πεντάλεπτο, χωρίς να έχω δευτερολογία. Να κλείσω σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, συνεχίστε.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Φάνηκε από τα έντεκα σηµεία που παρουσιάσαµε στην έκθεση
µε ενεργό ρόλο του κράτους στο τραπεζικό σύστηµα και στην
αξιοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας για την παροχή ρευστότητας, την αξιοποίηση και την κινητοποίηση επενδύσεων. Αυτό
που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να ξεφύγουµε από τις πτωχευτικές διαδικασίες που σαν χώρα µας συνόδευαν τα µνηµόνια.
Υπάρχουν πλέον όλες οι προϋποθέσεις. Μπορούµε να απολαµβάνουµε να ακούµε το Κίνηµα Αλλαγής, τη Νέα Δηµοκρατία και
άλλα κόµµατα να υπερασπίζονται τώρα το υπερταµείο, παρ’ όλο
που ψήφισαν το τρίτο πρόγραµµα του ESM και το είχαν ως κορωνίδα της αντι-ΣΥΡΙΖΑ ρητορικής προεκλογικά, αλλά το υπερταµείο δεν χρειάζεται πλέον άλλη δηµόσια περιουσία.
Εµείς σας κάναµε συγκεκριµένη πρόταση στις επιτροπές και
την καταθέτω εδώ στην Ολοµέλεια. Να αξιοποιήσετε την Αναπτυξιακή Τράπεζα ως διαχειριστή του Ταµείου Φαιστός για επενδύσεις. Είναι µια πρόταση απολύτως ρεαλιστική και
αποτελεσµατική. Αντί να φτιάξτε, λοιπόν, µια θυγατρική στο
υπερταµείο, δηµιουργήστε ένα νέο department στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, προικοδοτήστε το µε κεφάλαια από τη δηµοπρασία από τις συχνότητες, ώστε να είναι dedicated επενδυτικό
εργαλείο για έργα υψηλής τεχνολογίας και εφαρµογών 5G -κανένα πρόβληµα-, µε διαφάνεια, µε σαφή στρατηγική, µε προφανές όφελος για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας.
Ο νόµος του ΤΑΙΠΕΔ και οι δεσµεύσεις της χώρας που επικαλεστήκατε που απορρέουν από το µεσοπρόθεσµο του 2011 δεν
έχουν λόγο να υφίστανται ή τέλος πάντων έχετε δυνατότητες διαπραγµάτευσης. Ο νόµος του ΤΑΙΠΕΔ δεν αναφέρει πουθενά ότι
τα έσοδα από τις συχνότητες πρέπει να πάνε στο χρέος, παρά
µόνο στη συνοδευτική κοινή υπουργική απόφαση του Βενιζέλου
που καταθέσατε. Η κοινή υπουργική απόφαση µπορεί κάλλιστα να
αλλάξει µε µία νέα κοινή υπουργική απόφαση, εκτός αν δεν θέλετε, κύριε Υπουργέ, να στεναχωρήσετε τον κ. Βενιζέλο.
Εµείς αποδείξαµε και εντός µνηµονίου ότι δηµοπρατήσαµε
µέρος του φάσµατος και συχνότητες για πανελλαδικά κανάλια,
µε τον ν.4339, τον νόµο Παππά, που µαθαίνουµε ότι ο κ. Πέτσας
τώρα θέλει να ξηλώσει ως προς την υποχρέωση για τους εργαζόµενους. Τα χρήµατα αυτά, τα 210 εκατοµµύρια ευρώ -φέτος
βέβαια αναστείλατε εσείς τη δόση- δεν πήγαν στο χρέος, αλλά
στον προϋπολογισµό. Άρα, υπάρχει κύριε Υπουργέ κοµµάτι του
φάσµατος και δυνατότητα να είναι εκτός από τις ανάγκες του
χρέους, πόσο µάλλον σήµερα που έχουν αρθεί οι περιορισµοί.
Η δηµοπρασία του 1,8 Mhz που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, το επιχείρηµα
παραµένει: Τότε ήµασταν στα µνηµόνια, πλέον δεν είµαστε.
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Έχετε βαθµούς ελευθερίας.
Δεν κάνετε κάτι καινοτόµο, γιατί σας ακούω να λέτε συνεχώς
ότι κάνουµε καινοτόµο στο 5G µε αυτή την υλοποίηση. Απλά
αυτό που κάνετε, κύριε Υπουργέ, δίνετε νεοφιλελεύθερα διαπιστευτήρια αξιοπιστίας στους κύκλους εντός και εκτός της χώρας
που θέλουν να έχουν αποφασιστικό ρόλο στις υποδοµές και τη
δηµόσια περιουσία.
Σας ασκήσαµε έντονη κριτική για το αν θα πάνε οι επενδύσεις
του Φαιστός στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την ανάπτυξη υποδοµών 5G, αν θα επιστρέψουν, δηλαδή, µε έκπτωση
πίσω τα χρήµατα που θα δώσει για τη δηµοπρασία. Το αρνηθήκαµε, λέγοντας ότι θα φτιαχτεί ένα οικοσύστηµα εταιρειών 5G
που θα αναπτύξουν εφαρµογές. Δηλαδή, µας λέτε ότι θα δηµιουργηθούν οι εγγυηµένοι αυριανοί πελάτες στο δίκτυο 5G των
τριών εταιριών κινητής, καθώς το 5G δεν έχει κάποια εµπορική
αξία για το ευρύ κοινό, παρά µόνο για βιοµηχανικές και εταιρικές
εφαρµογές.
Επιλέγετε, λοιπόν, συνειδητά να ευνοείτε τις µεγάλες ολιγοπωλιακές εταιρείες µε τεράστια κέρδη αντί να στρέψετε αυτά τα
κονδύλια για την ανάπτυξη µικροµεσαίων καινοτόµων εταιρειών.
Αυτό αναδεικνύει φυσικά και ένα άλλο νεοφιλελεύθερο αδιέξοδο
για τη λειτουργία του ανταγωνισµού στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, δηλαδή πόσο κακό είναι που η χώρα δεν έχει δηµόσιο
εθνικό τηλεπικοινωνιακό πάροχο και φάνηκε και από το θέµα των
χρεώσεων των mobile data που έχουµε τις µεγαλύτερες χρεώσεις, αλλά ας µην επεκταθώ περισσότερο.
Σας καταθέσαµε λοιπόν, µια συγκεκριµένη πρόταση στον αντίποδα της δικής σας και µε τα άρθρα 93 και 94 έχουµε εντελώς
διαφορετική προσέγγιση. Δεν ξέρω αν έχετε διάθεση να υποχωρήσετε και σε αυτό, θα περιµένουµε µέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Αν µείνει έτσι όπως είναι εµείς καταψηφίζουµε αυτά τα
δύο άρθρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
και η είσοδος της χώρας στην τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση
είναι υπόθεση εθνική και προφανώς απαιτεί εθνικό σχέδιο. Απαιτεί συναινέσεις, ώστε να αποφύγουµε το ράβε-ξήλωνε. Απαιτεί
συνέχεια στο κράτος. Σαφώς και έχουµε ιδεολογικές διαφορές,
κυρίως στα αναπτυξιακά ζητήµατα, όπως στο ποιος θα καρπούται τα οφέλη της ανάπτυξης, όπως προείπα, καθώς και σε άλλα
ζητήµατα. Μπορεί να συµφωνούµε στους σκοπούς και στους
στόχους, αλλά είναι διαφορετικά τα µέσα, γιατί όντως µπορεί να
µην έχει νόηµα ποια κυβέρνηση µοιράζει καλύτερα ψηφιακές
υπογραφές, ωστόσο η ευθύνη βαραίνει όλους µας, αλλά κυρίως
την Κυβέρνηση η οποία δεν θα ανεχτούµε -αρχής γενοµένης από
αυτό το νοµοσχέδιο που υποχωρήσατε και αλλάξτε τίτλο- να κάνετε άλλη κουτοπονηριά ή αιφνιδιασµούς εκτός πλαισίου και να
κάνετε µικροπολιτική.
Εµείς, θα υπερψηφίσουµε επί της αρχής και θα καταψηφίσουµε άρθρα όπως το 93 και το 94 για το υπερταµείο. Σε καµµία
περίπτωση δεν σας δίνουµε λευκή επιταγή σε άλλα άρθρα, όπου
θα ψηφίσουµε «παρών» και θα τα δείτε στην ψηφοφορία κατ’ άρθρον.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να κλείσει το σύστηµα εγγραφής οµιλητών. Θέλω να σας ενηµερώσω ότι έχουν
εγγραφεί σαράντα συνάδελφοι. Αφού δέχθηκα να µιλήσει και επί
της δευτερολογίας του ο κ. Κάτσης, αν και άλλος εισηγητής
θέλει, είµαι υποχρεωµένος να το δεχθώ, πλην του κ. Μελά που
τήρησε τον χρόνο και άρα έχει ατόφια τη δευτερολογία του.
Τον λόγο έχει ο Ιλχάν Αχµέτ, ειδικός αγορητής από το Κίνηµα
Αλλαγής.
ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε αναµφισβήτητα στην εποχή της τέταρτης Βιοµηχανικής Επανάστασης,
µια εποχή στην οποία προκειµένου να διαχειριστούµε και να διευκολύνουµε τη ζωή µας, επιβάλλεται να κινηθούµε µεταξύ ψηφιακού και φυσικού κόσµου µε τη χρήση τεχνολογιών, που µέχρι
χθες πολλές από αυτές ήταν βγαλµένες από σενάρια επιστηµονικής φαντασίας. Η τεχνητή νοηµοσύνη, η ροµποτική, η εικονική
πραγµατικότητα, τα µεγάλα δεδοµένα και βέβαια, το ίντερνετ
επεµβαίνουν πιο δραµατικά στον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε
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την πραγµατικότητα, στον τρόπο που ζούµε και εργαζόµαστε.
Και βέβαια, δηµιουργούν ένα νέο πεδίο προκλήσεων για τις πολιτικές ηγεσίες. Διότι, στο νέο τοπίο που διαµορφώνεται αφ’ ενός
αλλάζει ο παγκόσµιος καταµερισµός εργασίας και συσσώρευσης
κεφαλαίων, αφ’ ετέρου οι εξελίξεις σε κρίσιµους τοµείς όπως η
τεχνολογία, η φωτονική, η βιοτεχνολογία οδηγούν σε νέες επαναστατικές προσεγγίσεις, σε ποικίλα επιστηµονικά πεδία.
Μέσα σε αυτή την πραγµατικότητα οι κυβερνήσεις και η Κυβέρνησή σας ήδη βρίσκονται µπροστά σε ένα δύσκολο στοίχηµα.
Πρέπει να δουλέψουν εντατικά για να προλάβουν τη διεύρυνση
των κοινωνικών ανισοτήτων, γιατί όλοι ξέρουµε πως οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν οδηγούν a priori στον παράδεισο. Απαιτούνται
συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές, για να µην µείνει κανείς πίσω,
κανείς αποκλεισµένος από τη νέα εποχή που είναι ήδη εδώ. Με
άλλα λόγια, η τεχνολογία απαιτεί συγκεκριµένες πολιτικές, για
να γίνει µοχλός ανάπτυξης και να έχει θετικό πρόσηµο στην ευηµερία της κοινωνίας.
Η χώρα µας δυστυχώς, φαίνεται ακόµα να βρίσκεται µακριά
από όλες αυτές τις εξελίξεις, αλλά και από αλλαγές που θα
έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Αυτό εξάλλου ακριβώς επιβεβαιώνει ο δείκτης ψηφιακής οικονοµίας και κοινωνίας, που µας
κατατάσσει στην εικοστή έβδοµη θέση, µεταξύ είκοσι έξι κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να καταθέσω αυτό
το διάγραµµα στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιλχάν Αχµέτ καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκοεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και βέβαια, η προσαρµογή της ελληνικής πολιτείας στη νέα
ψηφιακή πραγµατικότητα που διαρκώς αναβάλλεται ή σκοντάφτει παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βλέπουµε πως και µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο, όπως και µε τα προηγούµενα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεχίζεται η συγκέντρωση
αρµοδιοτήτων και εξουσιών στο πρόσωπο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτό είναι προβληµατικό. Υπάρχει εδώ µια
παρεξήγηση. Ψηφιακή διακυβέρνηση σηµαίνει διάχυση της πληροφορίας, πρόσβαση, διαφάνεια και όχι υπερσυγκεντρωτισµός
αρµοδιοτήτων σε ένα Υπουργείο, σηµαίνει συγκεκριµένες πολιτικές από κάθε Υπουργείο, προσαρµοσµένες στην ψηφιακή
εποχή. Πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δηλαδή το κάθε
Υπουργείο ασκεί µια δικιά του πολιτική, επειδή σήµερα σαφώς
έχει την τεχνολογία, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι τα µαζεύουµε
όλα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά την ψηφιακή διακυβέρνηση έχει συνδεθεί µε το οpengov, τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», τον ν.3882/2010, τον
ν.3979/2011, την ηλεκτρονική διεύθυνση και άλλα πολλά. Δηλαδή,
έχει συνδεθεί µε εµβληµατικούς και καινοτόµους νόµους και µεταρρυθµίσεις στο πεδίο του ψηφιακού µετασχηµατισµού του κράτους. Πραγµατικά χαιρόµαστε που αναγνωρίζετε την αξία τους.
Όµως επειδή γνωρίζουµε τι σηµαίνει πραγµατική µεταρρύθµιση,
σ’ αυτό το πεδίο, σήµερα ως Κίνηµα Αλλαγής παρ’ ότι είµαστε θετικοί µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο δεν µπορούµε σε καµµία περίπτωση να πανηγυρίσουµε, επειδή µε το άρθρο 99 του παρόντος
καταργείται το φαξ στο ελληνικό δηµόσιο. Δεν πρόκειται για επανάσταση, δεν είναι καινοτοµία η κατάργηση του φαξ το 2020, κύριε
συνάδελφε. Είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνηµα. Εξάλλου, η παράλληλη χρήση του φαξ δεν εµποδίζει κανέναν πολίτη να στέλνει
το έγγραφό του στις δηµόσιες υπηρεσίες.
Απλά, λοιπόν, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής φέρνει τα απολύτως αυτονόητα και µάλιστα, µε καθυστέρηση παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις για το αντίθετο. Η
καθυστέρηση πλέον στοιχίζει όµως ακριβά στη χώρα, καθυστέρηση που όπως προκύπτει από τη µελέτη του νοµοσχεδίου µάλλον, θα συνεχιστεί και στο µέλλον, γιατί έχουµε στα χέρια µας
ένα νοµοσχέδιο διακοσίων τριάντα δύο άρθρων, πολλά εκ των
οποίων µένουν σε εκκρεµότητα. Και αυτό γιατί για την εφαρµογή
τους απαιτείται δευτερογενής νοµοθεσία µε υπουργικές αποφάσεις, µε ΚΥΑ και προεδρικά διατάγµατα που πρέπει να εκδοθούν
στο µέλλον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μόνο στο άρθρο 107 υπάρχουν εβδοµήντα επτά υπουργικές
αποφάσεις, ενώ συνολικά στο Κώδικα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µετρήσαµε πάνω από εκατόν είκοσι υπουργικές αποφάσεις. Γνωρίζετε καλά πως µια τέτοια πληθώρα υπουργικών
αποφάσεων και ΚΥΑ το συζητούµενο νοµοσχέδιο κινδυνεύει να
µείνει στα χαρτιά.
Η ψηφιακή διακυβέρνηση στο µυαλό των περισσότερων Ελλήνων πολιτών συνδέεται µε την πάταξη της γραφειοκρατίας, την
καλύτερη παροχή υπηρεσιών από πλευρά του κράτους, τη συντόµευση των διαδικασιών και βέβαια, όλα αυτά µε τη διαφάνεια.
Πρέπει λοιπόν, νωρίς να επισηµάνουµε πως η ψηφιακή διακυβέρνηση δεν σηµαίνει µετάβαση στην ψηφιακή γραφειοκρατία. Αν
τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίζει ο πολίτης δεν µειώνονται, αλλά απλώς πρέπει πλέον να προσκοµίζονται ηλεκτρονικά, δεν έχουµε επί της ουσίας καµµία αλλαγή ούτε βέβαια
έχουµε αλλαγή στις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους πολίτες,
όταν ένα αίτηµα στέλνεται και επιβεβαιώνεται η λήψη του ηλεκτρονικά από την αρµόδια κρατική υπηρεσία, αλλά απάντηση και
λύση του προβλήµατος για τον πολίτη δεν έχουµε ποτέ. Και αυτό
το τελευταίο το είδαµε κατά κόρον σε όλη την περίοδο της καραντίνας, τότε που εσείς διαφηµίζατε στα κανάλια το πέρασµα
στην ψηφιακή διακυβέρνηση, γιατί προφανώς η ψηφιακή διακυβέρνηση δεν εξαντλείται στην άυλη συνταγογράφηση και στην
ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.
Επίσης, επειδή είµαι ένας Βουλευτής ενός νοµού µε πολλές
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές και επειδή η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σαν παράδειγµα κατέχει την πρωτιά µε το ποσοστό του πληθυσµού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας να
είναι στο 24 3%, θέλω να επισηµάνω πως για τον όποιο σχεδιασµό σε επίπεδο ψηφιακής διακυβέρνησης, πρέπει να εξασφαλίζεται και η προσβασιµότητα όλων των πολιτών στις νέες
υπηρεσίες.
Τι σηµαίνει αυτό; Για να εξασφαλιστεί αυτή η προσβασιµότητα
απαιτούνται δράσεις σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά τις
ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής κοινωνίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση
κυρίως των ορεινών και ηµιορεινών περιοχών έχει άλλες απαιτήσεις και άλλα προβλήµατα για την εφαρµογή των διατάξεων του
νοµοσχεδίου και εποµένως θα πρέπει να προετοιµαστεί κατάλληλα γι’ αυτό.
Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η προσβασιµότητα όλων των
πολιτών πρέπει να ξαναδείτε και τις τιµές, το κόστος των δεδοµένων της κινητής τηλεφωνίας.
Η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι από τις
ακριβότερες χώρες στην αγορά δεδοµένων κινητής και είναι βέβαιο πως θα επηρεάζει κατά πολύ τον τρόπο που οι πολίτες θα
κάνουν χρήση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών. Δεν µπορούµε
από τη µία, δηλαδή, να µιλάµε για ψηφιακό µετασχηµατισµό του
κράτους και από την άλλη να µην διευκολύνεται η πρόσβαση των
πολιτών στις νέες υπηρεσίες.
Πρέπει σε όλους τους δήµους της χώρας, αλλά και σε όλες τις
δηµόσιες υπηρεσίες, να προσφέρονται στους πολίτες σηµεία
ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό
να µην αποκλειστεί κανένας, να µην δηµιουργήσουµε πολίτες που
δεν θα µπορούν τελικά να έχουν πρόσβαση στο κράτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σταθώ µονάχα σε κάποια σηµεία που θεωρούµε πως είναι προβληµατικά στο νοµοσχέδιο. Θα
ξεκινήσω µε το πρώτο µέρος του παρόντος νοµοσχεδίου και συγκεκριµένα στο Κεφάλαιο Β’ και το άρθρο 5, στο οποίο παρουσιάζεται η «Βίβλος της Ψηφιακής Διακυβέρνησης». Εδώ δηµιουργείται µια συγκεκριµένη διαδικασία διακίνησης εγγράφων, τόσο µέσα
στον ίδιο φορέα, όσο και µεταξύ των διαφόρων φορέων µε τη
χρήση ενός κεντρικού συστήµατος ηλεκτρονικής διακίνηση εγγράφων. Και µάλιστα αυτή είναι υποχρεωτική.
Όµως αυτή η βίβλος θα έπρεπε ήδη να έχει κατατεθεί από τον
περασµένο Δεκέµβριο και δεν την έχουµε δει ακόµα. Εδώ, λοιπόν, ρυθµίζουµε τη λειτουργία σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουµε.
Είναι σαφές πως υπάρχει ένα µεγάλο κενό και ξέρετε αυτό το
κενό φαντάζει µεγαλύτερο γιατί διατυµπανίζετε µε κάθε τρόπο
πως αυτή η βίβλος ήταν ήδη έτοιµη και δεν είναι έτοιµη.
Τώρα µε τα άρθρα 7, 8 και 9 πραγµατικά ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής γίνεται υπερ-Υπουργός. Όλα σχεδόν τα έργα του
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ΕΣΠΑ θα χρειάζονται την έγκριση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επιπλέον, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
καλείται να συντονίζει τους γενικούς και ειδικούς γραµµατείς των
άλλων Υπουργείων. Σας φαίνεται λογικό αυτό; Και κυρίως, σας
φαίνεται λειτουργικό αυτό το σχήµα;
Το είπα και πριν, στη νέα ψηφιακή εποχή όλα γίνονται µέσω
έξυπνων τεχνολογιών, όµως, αυτό δεν σηµαίνει πως θα καταργήσουµε όλα τα Υπουργεία. Τα Υπουργεία είναι αυτά που καλούνται να χαράξουν συγκεκριµένες πολιτικές µέσα στα
δεδοµένα της νέας εποχής. Εσείς, όµως, καταργώντας όλα αυτά
τα Υπουργεία και µαζεύοντας αρµοδιότητες στην ουσία καταργείτε και τη χάραξη πολιτικής.
Σχετικά µε τα άρθρα 34 και 35 του σχεδίου νόµου µε τα οποία
εισάγονται ρυθµίσεις για την καθιέρωση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ των φορέων του δηµοσίου τοµέα και
φυσικών και νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων. Ενώ, επίσης, θεσπίζεται και η υποχρέωση δηµιουργίας και διακίνησης
διαδικτυακού τόπου για κάθε δηµόσιο φορέα που αναφέρεται
στις ιστοσελίδες δηµοσίων φορέων.
Κύριε Υπουργέ, ο πολίτης υποχρεούται να επικοινωνεί ηλεκτρονικά µε το δηµόσιο, αλλά δεν βλέπω πουθενά στο νοµοσχέδιο το δηµόσιο να υποχρεώνεται να απαντά εντός συγκεκριµένου
χρονικού πλαισίου στον πολίτη. Γιατί δεν επεκτείνετε τον
ν.2690/1999 που αφορά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, έτσι
ώστε ο πολίτης να παίρνει απάντηση στο αίτηµά του υποχρεωτικά και µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο και αν δεν την
πάρει να υπάρχουν ορισµένες ποινές πειθαρχικής συνέπειας για
το δηµόσιο που δεν απαντά.
Σχετικά µε το άρθρο 76, δηλαδή τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλήθεια τι
υποκρύπτεται στην εξαίρεση από τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» που αναφέρεται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 76, κύριε Υπουργέ; Θα αναρτώνται αµελλητί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι πράξεις που αναρτώνται στο
κεντρικό ηλεκτρονικό µητρώο δηµοσίων συµβάσεων;
Σχετικά µε το άρθρο 77 αναφέρετε ότι οι πράξεις οι οποίες
ήδη αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» θα πρέπει να αναρτώνται και
στις σελίδες των οικείων φορέων. Γιατί όµως; Στη συνείδηση των
πολιτών έχει καθιερωθεί η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ως τόπος αναζήτηση των
πράξεων της διοίκησης. Προχωρήστε στην αναβάθµιση της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» µε σύγχρονες µηχανές αναζήτησης και κατηγοριοποίησης δεδοµένων. Κάντε τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» πιο εύχρηστη, πιο
λειτουργική. Δεν µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί µε την ίδια
αναζήτηση που ξεκίνησε το 2010 επί ΠΑΣΟΚ.
Στο άρθρο 78 αναφέρεται ότι οι πράξεις που αναρτώνται στη
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και πρέπει να δηµοσιεύονται και σε ΦΕΚ, θα ισχύουν
από τη δηµοσίευσή τους στο ΦΕΚ. Αυτό, όµως, αντιστρέφει την
αρχική σύλληψη της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» σύµφωνα µε την οποία καµµία
πράξη δεν ισχύει αν δεν δηµοσιοποιηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Πρέπει
να επανέλθει η αρχή ότι κάτι πρέπει να έχει δηµοσιευτεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για να ισχύσει. Τίποτα να µην ισχύει αν δεν έχει αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Κύριε Υπουργέ, η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» πρέπει να
παραµείνει «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Έρχοµαι στο άρθρο 90 για το Μητρώο Διαδικασιών. Πόσα
έχουµε σήµερα και τελικά πόσες υπηρεσίες παρέχουν; Υπάρχουν κάπου συγκεντρωµένες αυτές οι υπηρεσίες; Θα φτιάξετε
άλλο ένα; Θα ενοποιήσετε όσα ήδη υπάρχουν; Ή τελικά θα χρηµατοδοτήσουµε από την αρχή αναδόχους για να κάνουν µια δουλειά µέρος της οποίας έχει ήδη πληρωθεί από το ελληνικό
δηµόσιο; Υπάρχει εδώ ένα τεράστιο αλαλούµ και µπέρδεµα.
Επίσης βλέπουµε ότι σε περισσότερα άρθρα υπάρχει µια νοοτροπία να τιµωρούνται οι υπάλληλοι που δεν θα αναρτούν και
δεν θα επικαιροποιούν το Μητρώο Διαδικασιών. Η τιµωρία είναι
µια παρωχηµένη ιδέα. Εµείς σας προτείνουµε µια διαδικασία που
να είναι έγκυρη και να µπορεί µια δηµόσια υπηρεσία να την επικαλεσθεί µόνο εφόσον είναι αναρτηµένη στο Μητρώο Διαδικασιών.
Αν υπάρχει διχογνωµία µεταξύ υπηρεσιών για τα βήµατα ή τα
προαπαιτούµενα µιας διαδικασίας, τότε έγκυρη είναι η πληροφορία που παρέχεται µόνο από το Μητρώο Διαδικασιών.
Πάµε τώρα στα πιο σηµαντικά άρθρα του νοµοσχεδίου, στα
άρθρα 93 και 94 που αφορούν την υπαγωγή στο υπερταµείο της
υπό σύσταση εταιρείας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G A.E.». και ποτέ στο
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Ταµείο Φαιστός. Είναι πραγµατικά κυνικό, κύριε Υπουργέ, γιατί
ξέρετε µε αυτά τα άρθρα αποδεικνύετε πως όχι µόνο δεν έχετε
διάθεση να πάρετε πίσω περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου, δηλαδή του ελληνικού λαού, αλλά από το υπερταµείο, αλλά αντίθετα σκοπεύετε να δώσετε κι άλλα.
Ακόµη κι αν δεχτούµε ότι µέρος των εσόδων από τη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, θα πρέπει να κατευθυνθεί σε επενδύσεις σε επιχειρήσεις ακόµη κι αν εδρεύουν και εκτός Ελλάδος που δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών,
αυτό δεν µπορεί να γίνει µε την εµπλοκή του υπερταµείου. Είµαστε κάθετα αντίθετοι και θα το καταψηφίσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιστρέφουµε για µια ακόµη
φορά στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων και στην κυβερνοασφάλεια. Είναι ένα θέµα που απασχολεί ιδιαίτερα τους
πολίτες και οφείλουµε να το δούµε µε ιδιαίτερη σοβαρότητα. Ξέρουµε σήµερα πως τα προσωπικά δεδοµένα είναι ένα χρήσιµο
εργαλείο στα χέρια ασφαλιστικών εταιρειών που θέλουν να µειώσουν το ρίσκο, των εµπορικών επιχειρήσεων που θέλουν να
στοχεύσουν σε συγκεκριµένο κοινό, αλλά και για εκείνους που
επιθυµούν τη χειραγώγηση της κοινής γνώµης.
Στην καινούργια εποχή τα προσωπικά δεδοµένα είναι χρήµα
και εξουσία. Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, πρέπει να είµαστε πολύ αυστηροί. Δεν πρέπει να αφήσουµε τίποτα στην τύχη στο θέµα
αυτό. Πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιος θα έχει την ευθύνη εάν διαρρεύσουν προσωπικά δεδοµένα. Πρέπει να εξασφαλίσουµε µέσα
από συγκεκριµένες διαδικασίες πως αυτό δεν θα συµβεί. Νοµίζω
πως δεν αντιµετωπίζεται το θέµα µε την απαιτούµενη προσοχή,
αφού υπάρχουν ακόµα σοβαρά κενά σε αυτό το επίπεδο.
Κλείνοντας, θέλω να επισηµάνω πως το Κίνηµα Αλλαγής είχε
και έχει πάντοτε στραµµένο το βλέµµα του στο µέλλον. Η ψηφιακή διακυβέρνηση δεν είναι για µας κάτι καινούργιο. Το έχουµε
αποδείξει µε εµβληµατικούς και πραγµατικά καινοτόµους νόµους.
Παρά τις σοβαρές ενστάσεις, στο συζητούµενο νοµοσχέδιο είµαστε θετικοί γιατί ξέρουµε πως η χώρα έχει µείνει ήδη πολύ
πίσω από τις εξελίξεις της νέας εποχής. Πρέπει, όµως, να τρέξουµε. Το µέλλον δεν θα µας περιµένει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Θέλω να ενηµερώσω τους συναδέλφους ότι για µία ή δύο τροπολογίες που υπάρχουν, θα έρθουν οι αρµόδιοι Υπουργοί. Όπως
και για µια-δύο διατάξεις που είναι µέσα στο νοµοσχέδιο, θα έρθουν επίσης οι αρµόδιοι Υπουργοί. Επιπλέον θα έρθει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Επειδή είναι µόνο ο κ. Ζαριφόπουλος εδώ ο οποίος ευγενικά
ζήτησε να µιλήσει κάποια στιγµή, ως έχων δικαίωµα, παρακαλώ
οι κύριοι Υπουργοί να φτιάξετε ένα πρόγραµµα µεταξύ σας και
να το φέρετε στο Προεδρείο γιατί, όπως αντιλαµβάνεστε, δεν θα
µιλάτε έξι Υπουργοί και θα περιµένουν οι Βουλευτές. Θα µιλήσετε και οι έξι, αλλά ανάµεσα σε κάθε Υπουργό θα µεσολαβεί
και ένας αριθµός Βουλευτών οι οποίοι θα πάρουν τον λόγο, συν
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπρόσωπους όταν θα έρθει η ώρα
τους.
Τον λόγο έχει ο κ. Συντυχάκης, ο ειδικός αγορητής από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου από αυτό το Βήµα να εκφράσουµε τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυµάτων της κακοκαιρίας και τη
συµπαράστασή µας σε όσους επλήγησαν από αυτή στη Θεσσαλία, στα νησιά του Ιονίου και σε άλλες περιοχές της χώρας. Από
την πρώτη στιγµή κλιµάκια του κόµµατός µας βρέθηκαν δίπλα
στους πληγέντες και στη Θεσσαλία και στα Ιόνια Νησιά.
Άλλη µια φορά η διαπίστωση είναι η εξής: Οι εγκληµατικές,
διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων βούλιαξαν στην κυριολεξία µέσα στη λάσπη ανθρώπινες ζωές, σπίτια, χωράφια, περιουσίες, υποδοµές. Τρεις χαµένες ζωές, χιλιάδες στρέµµατα κόπων
µιας ζωής, χιλιάδες σπίτια εντελώς κατεστραµµένα. Και τα µέτρα
που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, κατά την
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άποψή µας, είναι ανεπαρκή. Μπροστά σ’ αυτό το εύρος των καταστροφών είναι σκέτη κοροϊδία. Είναι ίδια µε των προηγούµενων κυβερνήσεων. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το θράσος να
χαρακτηρίζει αυτά τα µέτρα «µέτρα - ασπιρίνη» όταν ο ίδιος ως
κυβέρνηση στη Μάνδρα και στο Μάτι είχε δώσει ακριβώς το ίδιο
πακέτο µέτρων. Πρόκειται για τον ορισµό της πολιτικής απάτης
στις πλάτες των κατεστραµµένων.
Τώρα είχαµε τις πληµµύρες. Στις αρχές του Αυγούστου η Εύβοια πνίγηκε. Πριν µερικά χρόνια βούλιαξε η Μάνδρα, κάηκε το
Μάτι. Τι είναι αυτό που τα δένει όλα µαζί; Κατά την άποψή µας,
είναι η πολιτική της επιλεξιµότητας που εξυπηρετεί τα µεγάλα
επιχειρηµατικά συµφέροντα και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει
αφήσει στο έλεος τους εργαζόµενους, τους αγρότες, τα γερόντια που κρατιόνταν µε όλη τους τη δύναµη από όποιο σηµείο
µπορούσαν στο σπίτι τους ή έξω από αυτό προκειµένου να σωθούν από τα ορµητικά ποτάµια λάσπης.
Γι’ αυτό το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας απαιτεί να παρθούν
τώρα άµεσα ουσιαστικά µέτρα:
Να µεταφερθούν όλοι αυτοί οι κάτοικοι των πληµµυρισµένων
περιοχών σε ασφαλή µέρη, να εξασφαλιστεί τροφή, υγειονοµική
περίθαλψη, τα µέσα προστασίας για την πανδηµία, τη χορήγηση
κλινοσκεπασµάτων και ό,τι άλλο χρειάζονται µέχρι να αντληθούν
τα νερά από τα σπίτια τους. Να κηρυχθούν όλες οι περιοχές σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης µε την κινητοποίηση όλων των αρµόδιων υπηρεσιών της Κυβέρνησης, της περιφέρειας και των
δήµων. Να γίνει απάντληση των υδάτων από τις πληµµυρισµένες
κατοικηµένες περιοχές. Να υπάρξει µέριµνα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης. Άµεσα να αποκατασταθεί η οδική σύνδεση µεταξύ των κατοικηµένων περιοχών.
Να παρθούν όλα τα µέτρα οικονοµικής ανακούφισης των κατοίκων των περιοχών µε τη χορήγηση επαρκούς έκτακτου βοηθήµατος σε κάθε οικογένεια. Να καταγραφούν και να αποκατασταθούν οι ζηµιές σε σπίτια, καταστήµατα, αυτοκίνητα, χωράφια,
στα σκάφη των αλιέων. Να δοθούν άµεσα αποζηµιώσεις στο
100% των ζηµιών. Να γίνει διαγραφή, και όχι απλά αναστολή, δανειακών και άλλων οικονοµικών υποχρεώσεων σε τράπεζες, εφορίες, δήµους που αφορούν τα χρέη των φτωχών λαϊκών
οικογενειών, των αυτοαπασχολούµενων, των µικρών εµπόρων
και επαγγελµατιών.
Και φυσικά πρέπει να γίνει το αυτονόητο: Να ξεκινήσουν άµεσα
οι µελέτες και η υλοποίηση όλων των απαραίτητων αντιπληµµυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων σε όλες τις πληγείσες περιοχές
και να γίνουν άµεσα οι επεµβάσεις για τη διευθέτηση χειµάρρων
και ρεµάτων και φυσικά στις δασικές εκτάσεις ορεινών όγκων,
όπως για παράδειγµα της δυτικής και της ανατολικής Θεσσαλίας
οι οποίες κάηκαν και αποτέλεσαν την αιτία αυτών των δεινών.
Περνώντας τώρα στο σχέδιο νόµου θα ήθελα να πω τα εξής.
Η συζήτηση που προηγήθηκε στην αρµόδια επιτροπή, αλλά και
τα όσα ειπώθηκαν από τους φορείς κατά την ακρόασή τους δεν
αφήνουν πολλά περιθώρια για παρερµηνείες ως προς τις πραγµατικές προθέσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας για
το ποιος θα ωφεληθεί από τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, αλλά
και την απλόχερη στήριξη που παρέχουν όλα τα αστικά κόµµατα
και φυσικά ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, οι διάφορες εταιρείες πληροφορικής και πάει
λέγοντας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να
κρύψει την πλήρη συµφωνία του στον αντιδραστικό εκσυγχρονισµό του κράτους και στο ψηφιακό επίπεδο έθεσε ζητήµατα συνταγµατικής τάξης, διότι, όπως λέει το συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου δεν αφορά την έγκριση του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, αλλά διατάξεις εφαρµογής της ψηφιακής διακυβέρνησης. Έχει βάση όντως αυτή η
ένσταση, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία.
Περιορίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τη διαφωνία του στο τυπικό µέρος, ενώ η
ουσία είναι ότι ο κώδικας ψηφιακής διακυβέρνησης έρχεται να
υλοποιήσει σε επίπεδο κώδικα τον κυβερνητικό σχεδιασµό για το
νέο ψηφιακό κράτος. Και σε αυτό συµφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουµε;
Η αναγκαιότητα ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας και του
ψηφιακού µετασχηµατισµού, κατά την άποψή µας, είναι αυτο-
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νόητη. Αναπτύσσει, αν θέλετε, κρίσιµους τοµείς, όπως είναι για
παράδειγµα τοµέας της υγείας, η αξιοποίηση της τηλεϊατρικής
για αποµακρυσµένες νησιωτικές περιοχές, η διασύνδεση των νοσοκοµείων, των ερευνητικών ινστιτούτων, των πανεπιστηµίων.
Αυτή είναι, όµως, η µία πλευρά και πρέπει να πούµε ότι η Κυβέρνηση επιµένει να προβάλλει µόνο αυτή τη θετική επίδραση της
ψηφιοποίησης του κράτους και του δηµοσίου. Και φυσικά τα
άλλα κόµµατα κουβέντα για την άλλη πλευρά του νοµίσµατος.
Σε µια κοινωνία που αλλάζει γρήγορα µπορούν να γεννηθούν
αβάσιµες προσδοκίες και αυταπάτες ότι η νέα τεχνολογία θα
οδηγήσει αυτόµατα σε ένα καλύτερο κόσµο, αυτόν της κοινωνικής ευηµερίας, είτε αντίστροφα να υπάρξει δαιµονοποίηση της
τεχνολογίας ως του µεγάλου ενόχου για τα δεινά που ζούµε: Την
αύξηση της ανεργίας, της καταστολής, της φτώχειας. Ή για να
αποφύγουµε την παραπλανητική σκέψη τόσο της τεχνοφοβίας,
όσο και για τα αυτόµατα κοινωνικά οφέλη που τάχα θα φέρει η
νέα τεχνολογία, πρέπει να προσδιορίσουµε ποιος είναι ο πραγµατικός ένοχος που ακυρώνει τις τεράστιες δυνατότητες που
έχουν δηµιουργήσει οι εργαζόµενοι, οι εργάτες για να υπάρξει
κοινωνική ευηµερία.
Πίσω, λοιπόν, από τις διακηρύξεις της Νέας Δηµοκρατίας για
ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους κρύβεται ο στόχος να
αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες για να εφαρµοστεί πιο αποτελεσµατικά και πιο επιτελικά από το κράτος η στρατηγική του κεφαλαίου σε βάρος του λαού. Προβάλλεται
επικοινωνιακά το αυτονόητο, περιορισµός της αύξησης της γραφειοκρατίας, αλλά κρύβει τους βασικούς ταξικούς στόχους
αυτού του ψηφιακού εκσυγχρονισµού.
Αυτή, λοιπόν, είναι η άλλη πλευρά των επιδιώξεων, δηλαδή η
ενίσχυση του ταξικού χαρακτήρα του κράτους µέσα από την ψηφιοποίησή του. Η ψηφιοποίηση όντως βελτιώνει θεαµατικά τη δυνατότητα του κρατικού µηχανισµού να κάνει τη δουλειά του
καλύτερα, δηλαδή να µπορεί να παρακολουθεί καλύτερα, να φορολογεί τα εργατικά λαϊκά στρώµατα περισσότερο και να εξοικονοµεί πόρους σε βάρος των εργατικών λαϊκών δικαιωµάτων.
Όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα είτε αυτά είναι εργασιακά, οικονοµικά, φορολογικά µπορούν να είναι διαθέσιµα
στα πιστωτικά ιδρύµατα, δηλαδή στις τράπεζες και τα funds και
όχι µόνο, µε τη συγκατάθεση, όπως λένε, του πολίτη. Λες και δεν
ξέρουµε τι εκβιασµοί γίνονται γύρω από όλη αυτή την ιστορία.
Μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για παράδειγµα
επιδιώκεται η παραπέρα µείωση της κρατικής φαρµακευτικής
δαπάνης η οποία φορτώνεται στις πλάτες των ασθενών και των
οικογενειών τους. Οι κυβερνήσεις αξιοποιούν τη σηµαντική καθυστέρηση εκσυγχρονισµού των κρατικών υπηρεσιών που πράγµατι ταλαιπωρεί τα λαϊκά στρώµατα. Σκεφτείτε για παράδειγµα
µε την γέννηση ενός παιδιού τον κύκλο που πρέπει να κάνει ένας
γονιός για να το δηλώσει στο ληξιαρχείο, στον δήµο, στο ταµείο
ασφάλισης.
Όταν, λοιπόν, κάποιος ακούει ότι θα ενσωµατωθούν πολλές
υπηρεσίες σε µια ενιαία ψηφιακή πύλη, το gov.gr, και θα είναι
προσβάσιµες µέσω υπολογιστή και κινητού, εύκολα µπορεί κάποιος να επαναπαυθεί και να πιστέψει στον µύθο της ανάπτυξης
για όλους.
Η Κυβέρνηση δεν χάνει την ευκαιρία να προπαγανδίζει ότι οι
ψηφιακές υπηρεσίες µειώνουν τις ανισότητες για τα άτοµα που
έχουν κινητικές δυσκολίες, για την εργαζόµενη µητέρα κ.λπ..
Τι µας λέει, δηλαδή; Μας λέει ότι τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, µε αναπηρίες των οποίων τα επιδόµατα σφαγιάστηκαν
και τα δικαιώµατά τους στην εκπαίδευση, στη δουλειά και στη
ζωή συνθλίβονται κάθε µέρα από την πολιτική των περικοπών
στην πρόνοια θα ζήσουν τη µείωση των ανισοτήτων τους.
Όσο για την εργαζόµενη µητέρα και το παιδί της που δεν µπορεί να τα αφήσει κάπου για να στηθεί στην ουρά της εφορίας,
θα σας λέγαµε ότι αυτή η αυτονόητη ανάγκη θα έπρεπε να καλύπτεται από ένα καθολικό σύστηµα προσχολικής αγωγής.
Σε κάθε περίπτωση αυτό το ψηφιακό κράτος όχι µόνο δεν
χάνει τον ταξικό του χαρακτήρα, αλλά τον ενισχύει ακόµα περισσότερο και άρα όχι µόνο δεν µειώνονται, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Υπουργός, οι κοινωνικές ανισότητες, αλλά διευρύνονται
ακόµα περισσότερο.
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Να, γιατί στο καίριο ερώτηµα σχετικά µε το ποιος και για ποιον
θα αξιοποιηθεί ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στα επιτεύγµατα
της επιστήµης και της τεχνολογίας, αν η πρόσβαση θα είναι καθολική για όλο το λαό µε στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων
λαϊκών αναγκών δεν απαντάει κανείς.
Στο σηµερινό πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής η αύξηση των δυνατοτήτων που γεννά η νέα τεχνολογία στη
σφαίρα της παραγωγής και του εµπορίου, όπως για παράδειγµα
η αύξηση της παραγωγικότητας, η διασύνδεση, η διαχείριση και
οργάνωση µονάδων παραγωγής, επαφή µε τους πελάτες, µε
τους προµηθευτές και πάει λέγοντας αποτελεί ένα πολύ µεγάλο
πεδίο ανταγωνισµού µονοπωλιακών οµίλων και ιµπεριαλιστικών
δυνάµεων.
Το παρόν σχέδιο νόµου κατά την άποψή µας αποτελεί τον προποµπό ανάθεσης εκατοντάδων έργων σε ιδιωτικούς φορείς και
κατευθείαν εµπλοκής ιδιωτικών εταιρειών στις διαδικασίες σχεδιασµού και εφαρµογής της ψηφιακής πολιτικής. Ο ΣΕΒ και οι
διάφοροι εγχώριοι επιχειρηµατικοί όµιλοι πιέζουν στην κατεύθυνση να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, προκειµένου οι
εγχώριοι επιχειρηµατικοί όµιλοι να µην µείνουν έξω από αυτό το
ανταγωνιστικό παιχνίδι. Αξιώνουν να έχουν το πάνω χέρι στον
κεντρικό σχεδιασµό των ψηφιακών αλλαγών στη βίβλο ψηφιακού
µετασχηµατισµού, η οποία όπως λέει η Κυβέρνηση συγκεκριµενοποιεί την υλοποίηση της στρατηγικής σε πολύ συγκεκριµένα
έργα πληροφορικής και δράσεις ψηφιακού µετασχηµατισµού,
έργα και δράσεις που αθροίζονται σε ένα πολύ µεγάλο νούµερο
άνω των τριακοσίων συνολικά είτε βραχυπρόθεσµου χρονικού
ορίζοντα είτε µεσοπρόθεσµου ανά τοµέα πολιτικής, στον τουρισµό, στην αγροτική ανάπτυξη, στη ναυτιλία και πάει λέγοντας.
Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, επίσης, εκφράζουν το ζωηρό
ενδιαφέρον τους στα δίκτυα 5G ζητώντας κίνητρα για επενδύσεις, ζεστό κρατικό χρήµα προκειµένου η ψηφιακή τους µετάβαση να γίνει γρηγορότερα, µε το µικρότερο ρίσκο και τη
µεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία. Πακτωλός δισεκατοµµυρίων
ευρώ θα κατευθυνθούν από τα κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης.
Στην κριτική του ο ΣΥΡΙΖΑ, βασιλικότερος του βασιλέως, ασκεί
κριτική στη Νέα Δηµοκρατία για την καθυστέρηση στην έκδοση
της βίβλου. Η όποια καθυστέρηση στην έκδοση της βίβλου ψηφιακού µετασχηµατισµού, όµως, δεν έχει να κάνει µε την ατολµία
της Κυβέρνησης, αλλά µε την πρόθεσή της να διασφαλίσει τις
χρηµατοδοτήσεις για να σιγουρέψει τις επενδύσεις για λογαριασµό των επιχειρηµατικών οµίλων και µετά έρχεται και η επικαιροποίηση της.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε τη σύµφωνη γνώµη
και των υπόλοιπων αστικών κοµµάτων ικανοποιεί απλόχερα την
προώθηση επενδυτικών σχεδίων µε ειδική χρηµατοδότηση µέσω
της θέσπισης του Ταµείου Φαιστός, καθώς και από το νέο ΕΣΠΑ.
Το Ταµείο Φαιστός που ιδρύεται είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα στήριξης των επενδύσεων. Μάλιστα, το Ταµείο Φαιστός
αποτελεί απαράδεκτη πρόκληση, αφού για πρώτη φορά έσοδα
του κράτους από την ενοικίαση του δηµόσιου αγαθού των συχνοτήτων θα πάνε απευθείας πίσω στις επιχειρήσεις χωρίς να µεσολαβεί καθόλου ο τάχα δηµόσιος κορβανάς.
Άρα, οι διακηρυγµένοι στόχοι της ψηφιακής διακυβέρνησης
για ένα νέο µοντέλο δηµοκρατικής διακυβέρνησης που θα αποκαθιστά τις σχέσεις ανάµεσα στο κράτος και τον πολίτη που θα
πατάσσει τη διαφθορά, την αδιαφάνεια στο δηµόσιο και θα διαµορφώνει την κοινωνία των πολιτών κατά την άποψή µας συνιστά
το τυράκι στη φάκα που στήνει η Κυβέρνηση επιχειρώντας να
παρουσιάσει τις αντιλαϊκές πολιτικές, τη φοροκαταιγίδα, τη διάλυση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήµατος και την ιδιωτικοποίησή του, τον κόφτη σε µισθούς, συντάξεις και κοινωνικές
δαπάνες, την απελευθέρωση του ωραρίου των απολύσεων, τον
περιορισµό των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων και της απεργίας,
του πλειστηριασµού σπιτιών και πολλά άλλα ως προϊόν συµφωνίας και συναίνεσης του λαού.
Τα περί διαφάνειας, λοιπόν, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
ανοικτότητας τα έχουν πει πριν από εσάς και άλλοι αστοί πολιτικοί, Πρωθυπουργοί, κόµµατα, δεν είναι κάτι το καινούργιο. Κινείστε όλοι στον ίδιο ακριβώς καµβά. Οι στόχοι του αστικού κράτους
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και της σηµερινής Κυβέρνησης που επιταχύνει την ψηφιοποίηση
του κράτους είναι παρά την προσπάθεια εµφάνισής τους αντίθετα
βαθιά, µα βαθιά αντιλαϊκοί. Συγκαλύπτετε ότι ο ρόλος και η αποστολή του κράτους σας δεν αλλάζει µε αυτά τα εργαλεία. Το κράτος σας προσανατολίζεται στην υπηρεσία των επενδυτών και των
καπιταλιστών σε όλα τα επίπεδα.
Δεύτερον, οι προωθούµενες αναδιαρθρώσεις θα φέρουν ραγδαίες αλλαγές στο δηµόσιο τοµέα σε βάρος των εργαζοµένων
µε αύξηση της εντατικοποίησης, µείωση του προσωπικού, µε την
αυξηµένη παραγωγικότητα της εργασίας στο δηµόσιο να µην
ωφελείται στο ελάχιστο ο εργαζόµενος του κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα σας παρακαλούσα για την ανοχή σας για δύο λεπτά, κύριε
Πρόεδρε.
Παράλληλα, η νέα τεχνολογία επιτρέπει και θα οδηγήσει σε
εντατικοποίηση και από δεύτερη πλευρά αφού διαµορφώνει τεχνικούς όρους παρακολούθησης της εργασίας κάθε εργαζοµένου σε συνεχή βάση, σε πόσο χρόνο διεκπεραίωσε αυτή τη
δουλειά και πολλά άλλα.
Τρίτον, η αναχαίτιση της γραφειοκρατίας προς όφελος του
λαού και των εργαζοµένων κατά την άποψή µας είναι ψευδεπίγραφη και αποπροσανατολιστική. Για τη µείωση της γραφειοκρατίας το κύριο για την Κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόµµατα είναι
να διευκολυνθεί η δράση των επιχειρηµατικών οµίλων. Στο όνοµα
πάταξης της γραφειοκρατίας πάνε περίπατο οι όποιες προστασίες υπήρχαν είτε στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, στην παιδεία,
στο περιβάλλον, σε πολλά άλλα θέµατα. Άλλωστε η µείωση της
γραφειοκρατίας ήταν από τα βασικά ζητήµατα που έθετε ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
Το µεγάλο πρόβληµα του λαού στη σχέση του µε το κράτος
κατά συνέπεια δεν είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να υποβάλλει αίτηση για παιδικό σταθµό, αλλά το γεγονός ότι οι υποδοµές
είναι τραγικά ανεπαρκείς σε ποσότητα και σε χρηµατοδότηση.
Και αυτό για παράδειγµα η ψηφιακή επικοινωνία του πολίτη µε
το κράτος όχι µόνο δεν το λύνει προς όφελος του λαού, αλλά το
λύνει σε βάρος των λαϊκών αναγκών, αφού το µόνο που µπορούν
να κάνουν µε τη ψηφιοποίηση των αιτήσεων είναι να προκύψουν
νέα φίλτρα για το ποιος δικαιούται παιδικό σταθµό και ποιος όχι.
Ήδη η ψηφιοποίηση του κράτους συνδυάστηκε µε φορολογικό πογκρόµ κατά των αυτοαπασχολούµενων που βρίσκονται σε
νέο ατελέσφορο κυνηγητό από τους κρατικούς φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς. Το γεγονός που δεν µπορεί να αµφισβητήσει
κανείς είναι το ποιος πληρώνει την κρατική φορολογία και το πώς
η ψηφιοποίηση των εφοριών έχει ως στόχο τα λαϊκά στρώµατα
και όχι το µεγάλο κεφάλαιο που έχει τη νόµιµη φοροασυλία.
Όλος αυτός ο σχεδιασµός του ψηφιακού µετασχηµατισµού εντάσσεται και προωθεί αντικειµενικά τη λεγόµενη τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση προς όφελος του κεφαλαίου, προωθεί
ιδιαίτερα τη διαδικασία συνολικής ψηφιοποίησης της ίδιας της
κοινωνικής ζωής µε τα αρνητικά αποτελέσµατα που θα ζήσουµε
στην εκπαίδευση, στην εργασία και τους όρους της στις κοινωνικές σχέσεις που γίνονται όλο και πιο ορατά.
Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι τυχαίες, αντανακλούν τόσο τον
τρόπο ανάπτυξης των ίδιων των τεχνολογικών µέσων µέσα στον
καπιταλισµό όσο και τον ρόλο και τη φύση του αστικού κράτους.
Δεν είναι καθόλου παράδοξο ότι οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες
θα χρησιµοποιηθούν για ένα κράτος καλύτερο για τις ανάγκες
των επιχειρήσεων µε εντατικοποίηση και απολύσεις για τους κρατικούς υπαλλήλους.
Ο κώδικας επικοινωνιών που επίσης φέρνετε προς κύρωση
αποτελεί πρόκληση, κοροϊδία θα λέγαµε. Είναι αστείο να κάνετε
λόγο για τάχα προστασία των επικοινωνιών του λαού όταν την
ίδια ώρα παραδίδετε το σύνολο της κοινωνικής του ζωής σε µια
χούφτα οµίλους που καταγράφουν συνεχώς δεδοµένα.
Η αξιοποίηση, λοιπόν, των τεχνολογιών αυτών κατά την άποψή
µας δεν είναι µονόδροµος. Δεν έχει η τεχνική πρόοδος πρόβληµα,
αλλά το πώς γίνεται στις σηµερινές συνθήκες, σε συνθήκες καπιταλισµού µε το αστικό κράτος προς όφελος του κεφαλαίου. Οι τεχνολογίες αυτές κατά την άποψή µας µπορούν και πρέπει να
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αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού, µπορούν να συµβάλουν στο
να συµµετέχουν οι εργαζόµενοι στη λήψη αποφάσεων, στο να συναρθρώνονται καλύτερα οι ανάγκες µε τις δυνατότητες της κοινωνίας, στο να γίνει η ζωή των εργαζοµένων καλύτερη.
Για να γίνει, όµως, αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σύνολο των υποδοµών και οι µονάδες παραγωγής τους να είναι
λαϊκή περιουσία. Απαιτείται τελικά ένας ριζικά διαφορετικός δρόµος ανάπτυξης, που για εµάς ονοµάζεται «σοσιαλισµός».
Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καταψηφίζει το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, έχουµε καταθέσει µία τροπολογία για
την παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισµού
για την πρόσληψη δόκιµων δικαστικών πληρεξουσίων στο Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους. Ζητούµε από τον Υπουργό να την κάνει
αποδεκτή και, φυσικά, από τα υπόλοιπα κόµµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής της Ελληνικής Λύσης, κ. Κωνσταντίνος Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Μου αρέσει που όλοι διαφωνείτε µε το νοµοσχέδιο, ενώ ψηφίζετε «ναι», αν εξαιρέσουµε το Κοµµουνιστικό Κόµµα.
Κύριε εισηγητά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν µπορείτε να µιλάτε εξ ονόµατος της Ελληνικής Λύσης, να λέτε ότι τα υπόλοιπα κόµµατα συµφωνούν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κατ’ αρχάς, δεν έχουµε
εκφραστεί ακόµη.
Για να µην σας έχω, όµως, σε αγωνία -γιατί µάλλον αγωνιάτεεµείς δεν θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, δεν θα υπερψηφίσουµε.
Κύριε Γεωργαντά, θα προσπαθήσω για εσάς, τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς και τους Έλληνες που µας παρακολουθούν να εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους δεν θα
ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο. Η ουσία είναι όταν τελειώσουµε από
εδώ να καταλάβουµε τι λέµε, πέντε πράγµατα. Γιατί σήµερα µιλάµε για το δηµόσιο, αυτή τη νέα εποχή που θέλετε να φέρετε,
αλλά, κύριε Υπουργέ, πάλι πάτε σαν τον κάβουρα, ανάποδα. Θα
σας πω γιατί.
Μιλάµε, λοιπόν, για το δηµόσιο, που µπαίνει σε κάθε συζήτηση, και έχει να κάνει µε τη λειτουργία του κράτους, µε την οργάνωση, µε τους φόρους, µε τις κρατικές δαπάνες. Όµως, για
το πόσο πρακτικό και λειτουργικό, φιλικό ή εχθρικό είναι το κράτος προς τον πολίτη δεν λέµε κουβέντα. Γιατί θα έπρεπε να ξεκινήσουµε, κύριοι Υπουργοί, µε το σηµαντικότερο -γι’ αυτό λέω
ότι πάµε ανάποδα- που είναι η ψηφιακή αποτύπωση του δηµοσίου. Δηλαδή, τι λέµε; Λέµε να δούµε τι έχουµε στα χέρια µας,
ποιο είναι το δηµόσιο.
Κύριε Υπουργέ, δεν κάνετε ψηφιακή αποτύπωση του δηµοσίου. Ποιο είναι το δηµόσιο, αυτό το τέρας που λέγεται δηµόσιο,
που θέλουµε όλοι να το αλλάξουµε και κανένας δεν το έχει αλλάξει; Άρα, πρώτα µαθαίνουµε ποιο είναι το δηµόσιο και µετά
προχωράµε στην ψηφιακή του εποχή και διακυβέρνηση.
Εσείς πάτε ανάποδα. Πάτε να ψηφιοποιήσετε κάτι το οποίο δεν
ξέρετε ποιο είναι, τι είναι: Πόσες εταιρίες, πόσοι οργανισµοί,
πόσοι υπάλληλοι. Τίποτα δεν ξέρετε. Και το ερώτηµα είναι για
ποιον λόγο τόσα χρόνια καµµία κυβέρνηση δεν τόλµησε να το
αλλάξει το δηµόσιο, να κάνει αυτή την ψηφιακή αποτύπωση. Ή
βολεύονται κάποιοι ή θέλουν να βασανίζονται οι πολίτες.
Είναι ένα σύστηµα σάπιο, το ξέρετε. Στέλνει τον κόσµο σε ατελείωτες ουρές να βασανίζεται. Δοκιµάζει εδώ και χρόνια τη λογική τους, δεκαετίες ολόκληρες.
Κύριε Υπουργέ, έχει βολέψει το σύστηµα του δηµοσίου -και
πείτε µου αν διαφωνείτε κάπου, θα σας ακούσω µετά- εκατοντάδες χιλιάδες κόσµου και έχετε µετατρέψει το δηµόσιο σε κοµµατική στρατιά. Όχι εσείς, όλοι όσοι κυβερνήσατε.
Το θέµα είναι: Μπορούµε να οργανώσουµε το δηµόσιο; Θέλετε
να το οργανώσουµε ή θέλετε να συντηρήσετε και για άλλες δεκαετίες αυτή τη χαοτική κατάσταση για τους Έλληνες πολίτες;
Θέλουµε πραγµατικά να πολεµήσουµε το φάντασµα του δηµοσίου ή να το διατηρήσουµε ως έχει;
Έπρεπε να είχατε κάνει το ελάχιστο, κύριε Υπουργέ, πριν φέρετε αυτό το νοµοσχέδιο εδώ. Με το να καταργήσετε το φαξ και
µε το gov.gr -µια χαρά είναι αυτά- δεν αλλάζετε την εικόνα του
δηµοσίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν πραγµατικά, λοιπόν, θέλατε να προχωρήσετε σε κάτι ουσιαστικό, έπρεπε να κάνετε το αυτονόητο και το ελάχιστο. Θα το
πούµε και θα το φωνάξουµε: Να αποτυπώσουµε ψηφιακά τον
χάρτη του δηµοσίου. Να ξέρουµε πόσες υπηρεσίες έχει το δηµόσιο.
Ξέρετε πόσες υπηρεσίες έχει το δηµόσιο; Δεν ξέρετε.
Κύριε Υφυπουργέ, µην βάλετε το χέρι σας στη φωτιά, δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε πόσους από το πρώτο µέχρι το τελευταίο γραφείο. Δεν µιλάω για το δικό σας Υπουργείο. Να µάθουµε τον
πραγµατικό αριθµό των ατόµων που εργάζονται στο δηµόσιο.
Γύρω στις διακόσιες χιλιάδες είναι οι κρυφοί από τις επτακόσιες
χιλιάδες, που είναι στο σύνολο. Επτακόσιες χιλιάδες και διακόσιες χιλιάδες φτάνουµε κοντά στο ένα εκατοµµύριο.
Δεν υπάρχει ένα υπόβαθρο για να µπορέσουµε να µιλήσουµε
για τα επόµενα βήµατα, για να κάνουµε όλα αυτά που φέρνετε
εδώ. Και κάθε φορά κουβεντιάζουµε χωρίς να υπάρχει καµµία
λογική.
Είναι εξωφρενικό. Όσοι έχετε επιχειρήσεις θα το καταλάβετε.
Ζούµε σε µία εποχή που εντοπίζουµε και καταγράφουµε, για παράδειγµα σε ένα σούπερ µάρκετ, από το πρώτο µέχρι το τελευταίο προϊόν, την τελευταία τσίχλα που έχει εκεί µέσα. Και δεν
µπορούµε να καταγράψουµε το ελληνικό δηµόσιο. Διότι και το
ελληνικό δηµόσιο είναι µια εταιρεία, είναι το σπίτι µας, είναι η
επιχείρησή µας. Όλοι εκεί έχουµε ενδιαφέρον. Και δεν ξέρουµε
τι έχει µέσα, τι περιλαµβάνει µέσα.
Χρειάζεται, λοιπόν, όπως σε όλα τα πράγµατα, όπως και στο
παράδειγµα που σας έδωσα, ένας κωδικός. Ένα προϊόν, για παράδειγµα, από την ώρα που θα βγει από το χωράφι µέχρι που θα
πουληθεί συσκευασµένο έχει έναν κωδικό που το ακολουθεί. Σε
οποιαδήποτε αστοχία παρτίδας ή οτιδήποτε ξέρουµε ποιος κωδικός είναι. Άρα, τι κάνουµε; Το αποσύρουµε. Βρίσκουµε τους
υπεύθυνους και πάει λέγοντας, για να ξέρουµε τι γίνεται. Αυτά
είναι λογικά πράγµατα, απλά πράγµατα.
Αν µιλάµε για το δηµόσιο, αν θέλετε να λέµε τώρα «όλα καλά
και όλα ανθηρά και τι ωραία που τα έκανε η Νέα Δηµοκρατία»,
µπαίνουµε σε αυτή τη λογική και εµείς δεν θα ακολουθήσουµε.
Γιατί, λοιπόν, να µην ισχύει η ίδια λογική του κώδικα, του κωδικού, και στο ελληνικό δηµόσιο;
Θα ήθελα να ήταν ο κ. Πιερρακάκης εδώ, ο οποίος στο αντικείµενό του είναι γνώστης, γιατί θα αναφερθώ σε αυτόν τώρα.
Κύριε Υπουργέ, από το 2010 η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» έλεγε ότι πρέπει να
υπάρχουν οργανογράµµατα και, µάλιστα, µε στοιχεία επικοινωνίας. Είναι το άρθρο 8 του νόµου της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ».
Αν σας ρωτήσω πόσα τµήµατα έχει το Υπουργείο σας, σε
πόσα απ’ αυτά τα τµήµατα υπηρετούν µόνο δύο υπάλληλοι, ξέρετε να µου απαντήσετε; Είναι χαοτική η κατάσταση. Δεν ξέρετε.
Το εργαλείο για το οποίο µιλάµε σήµερα είναι η ψηφιακή αποτύπωση του τέρατος. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσετε. Ψηφιοποιείτε ένα τέρας. Δεν σας φτάνει που έχουµε τη γραφειοκρατία
πάτε να την κάνετε και ψηφιακή. Όχι! Διαλύστε τη γραφειοκρατία, φτιάξτε το δηµόσιο και µετά ας το ψηφιοποιήσουµε. Πάτε
ανάποδα.
Ξέρετε καλά ότι το εργαλείο για το οποίο µιλάω είναι χρήσιµο.
Γιατί ο κ. Πιερρακάκης πριν γίνει Υπουργός ήταν Διευθυντής του
διαΝΕΟσις και ήταν ένθερµος υποστηρικτής της άποψης αυτής,
της ψηφιακής αποτύπωσης του δηµοσίου. Τώρα, όµως, ως
Υπουργός που έρχεται δεν το κάνει. Το κάνει ανάποδα πάλι.
Η πρόταση, λοιπόν, για κεντρικό ψηφιακό οργανόγραµµα µε
δεδοµένα για την απογραφή δηµοσίων υπαλλήλων περιέχει αυτό
για το οποίο µιλάµε εµείς.
Θα σας θυµίσω και κάτι άλλο. Πρώτο νοµοσχέδιο που πέρασε
εδώ η Κυβέρνηση ήταν το επιτελικό κράτος, στο τέλος Ιουλίου
µετά τις εκλογές. Ήµουν αγορητής. Θυµάµαι σαν τώρα τον κ.
Γεραπετρίτη εκεί στη γωνία να λέει ότι «την επόµενη εβδοµάδα
το επόµενο νοµοσχέδιο θα είναι αυτό της ψηφιοποίησης της
αποτύπωσης του δηµοσίου». Πέρασαν τετρακόσιες είκοσι ηµέρες, όχι επτά, αλλά δεν το φέρατε. Το είπε ο κ. Γεραπετρίτης
εδώ. Τετρακόσιες είκοσι ηµέρες µέρες πέρασαν. Θα ήταν και
καλά το επόµενο νοµοσχέδιο.
Θα φέρω ένα παράδειγµα, για να καταλάβει ο κόσµος τι κάνετε αυτή τη στιγµή.
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Κύριε Υπουργέ, είναι δυνατόν να πείτε σε έναν µηχανικό να
σας χτίσει ένα σπίτι -να του πείτε «κάνε µου µία µελέτη, θέλω ένα
σπίτι»- αλλά να µην έχει κάνει το τοπογραφικό; Αυτό κάνετε
τώρα, για να καταλάβετε.
Είναι σαν να ζητάµε από την Ελληνική Αστυνοµία να πάει να
πάρει µέτρα ασφαλείας για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, για παράδειγµα, χωρίς να ξέρει ποια είναι τα επικίνδυνα σηµεία. Πού
θα πάει; Να κάνει τι; Τι να προφυλάξει;
Τα αυτονόητα λέµε, δηλαδή. Απλά πράγµατα. Προσπαθούµε
να δώσουµε απλά παραδείγµατα -γιατί άκουγα-άκουγα, δεν κατάλαβα και πολλά πράγµατα- για να καταλάβει ο κόσµος τι πάει
να ψηφιστεί σήµερα.
Πώς πιστεύουµε, λοιπόν, ότι µπορεί να γίνει κάτι στη διοικητική
µεταρρύθµιση, για την οποία µιλάµε σήµερα, αν δεν έχουµε αποτυπώσει το πραγµατικό περιβάλλον;
Το είπα και πριν και το επαναλαµβάνω. Το κράτος είναι το
κοινό µας σπίτι. Το κράτος είναι η επιχείρηση όλων µας. Άρα,
οφείλουµε να ξέρουµε ποιοι µένουν στο σπίτι µας και ποιοι δουλεύουν στην επιχείρησή µας. Δεν το ξέρουµε αυτό, δυστυχώς.
Και όλα αυτά ακούγονται αυτονόητα, αλλά κανένας δεν τα κάνει
πράξη.
Θα σας πω και κάτι άλλο, γιατί είναι άδικο για τους δηµοσίους
υπαλλήλους. Με όλο αυτό το µπάχαλο που επικρατεί, την πληρώνουν τζάµπα κάποιοι δηµόσιοι υπάλληλοι, γιατί λέµε ότι συλλήβδην είναι όλοι κακοί. Ισοπεδώνουµε τους πάντες και είναι
κακό, είναι λάθος. Αυτό προσβάλλει τους ευσυνείδητους δηµοσίους υπαλλήλους, τους σωστούς. Γιατί έτσι γενικεύουµε τα
πάντα. Και προσβάλλει, φυσικά, και εµάς τους φορολογούµενους πολίτες, οι οποίοι πληρώνουµε εισφορές για να πληρώνονται κάποιοι τζάµπα, που δεν πρέπει να πληρώνονται, κάποιοι
αργόσχολοι. Και αυτό πρέπει να σταµατήσει.
Κύριε Υπουργέ, από το 2013 υπάρχει συγκεκριµένη πρόταση
από τον κ. Διονύσιο Ρηγόπουλο. Είναι µηχανικός µε ειδίκευση
στην υπολογιστική µοντελοποίηση, πρώην επιθεωρητής ελεγκτής δηµόσιας διοίκησης. Τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Δεν ακούτε
κανέναν. Όχι µόνο εσείς τώρα. Εσείς, όµως, το συνεχίζετε.
Όµως, και κανένας από τους προηγούµενους που κυβέρνησαν
αυτήν τη χώρα.
Ξέρετε τι σας νοιάζει; Μιλάτε για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
για ένα δηµόσιο λειτουργικό, αλλά το µόνο που σας νοιάζει σε
επίπεδο Πολιτικών Αρχηγών ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δηµοκρατίας είναι
να τσακώνεστε, να κάνετε κοκοροµαχίες για το ποιος έχει τους
λιγότερους ή περισσότερους µετακλητούς: «Εσύ πήρες τόσους,
εσύ πήρες τόσους», για να µας αναδείξετε για άλλη µια φορά τη
«σαπίλα». Γιατί αυτό κάνετε, τίποτα παραπάνω.
Νοµοθετείτε κώδικες, νοµοθετείτε βίβλους, πύλες στη δηµόσια διοίκηση. Έχετε χαθεί µέσα στον λαβύρινθο!
Πέστε µας πραγµατικά όταν ένας νόµος, κύριε Υπουργέ, για
να εφαρµοστεί χρειάζεται πάνω από εκατό υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγµατα, γνωµοδοτήσεις, πόσο εφαρµόσιµος και λειτουργικός είναι αυτός ο νόµος. Για πείτε µας λίγο! Και
τι θα αλλάξει αύριο;
Πάµε λίγο στη ζωή των ανθρώπων, να ρωτήσω κάτι: Σήµερα
ψηφίζετε εσείς, λοιπόν, όλοι εδώ αυτό το νοµοσχέδιο. Τι θα αλλάξει αύριο; Αν, λοιπόν, σήµερα θα ψηφιστεί αυτό το νοµοσχέδιο
και γίνει νόµος του πολίτη, θα δώσετε πιο γρήγορα τις εκκρεµείς
συντάξεις; Όχι. Θα εκδώσετε πιο γρήγορα τις αποφάσεις για
κάθε νέα αίτηση συνταξιοδότησης; Όχι.
Και επειδή µιλάµε για τον ΕΦΚΑ, είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει,
κύριε Υπουργέ, το απαιτούµενο προσωπικό για την επεξεργασία
των αιτήσεων συνταξιοδότησης και µε οµάδες και υποοµάδες
προσπαθείτε να µπαλώσετε τον αυξηµένο όγκο εργασίας που
υπάρχει;
Την ίδια τακτική που ακολουθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθείτε και
εσείς. Είστε ίδιοι! Καµµία έκπληξη! Ίδια ατζέντα, ίδιες ικανότητες, ίδια λάθη, είστε ίδιοι, τόσο ίδιοι! Απίστευτο!
Μιλάτε για ψηφιακή µεταρρύθµιση του κράτους, όταν οι υπολογιστές στις δηµόσιες υπηρεσίες είναι του 1980! Και µιλάτε για
ψηφιακή µεταρρύθµιση; Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα! Ξεκινήστε από τα βασικά, πριν πάτε να κάνετε το µεγάλο άλµα και σας
χειροκροτήσει το κοινό σας. Από τα βασικά ξεκινήστε!
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Όσον αφορά το νοµοσχέδιο -παράδειγµα, για να καταλάβετε
τι κάνετε τώρα- όταν το καταθέσατε, λέγατε ότι θα καταργήσετε
το φαξ. Μάλιστα, θα καταργηθεί το φαξ. Πότε θα καταργηθεί το
φαξ; Την 1-10-2020, δηλαδή σε οκτώ µέρες δεν θα είχαµε φαξ
όπως σήµερα, θα το κλαίγαµε το φαξ. Και επειδή βλέπετε ότι σας
προλαβαίνουν οι εξελίξεις και θα τα κάνετε µπάχαλο, δίνετε παράταση στο φαξ µέχρι την 1-1-2021, πριν το ψηφίσετε το νοµοσχέδιο. Μα, ήδη σας τραβάει το σύστηµα µέσα, σας τραβάει. Θα
βουλιάξετε πάλι, δεν υπάρχει περίπτωση!
Δεν θα εφαρµόσετε τίποτα από αυτά που θα ψηφίσετε σήµερα, κύριε εισηγητά! Τίποτα! Τα είπατε πολύ ωραία, λες και ζούσαµε στο Λουξεµβούργο. Δεν πρόκειται! Σας είπα, βλέπεις τι
έχεις πρώτα, το καταγράφεις και µετά πας να το διορθώσεις, να
το ψηφιοποιήσεις, ό,τι θες να κάνεις. Αυτά µε το δηµόσιο.
Πάµε τώρα σε κάποια άλλα του νοµοσχεδίου.
Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Δεν πρέπει, κύριε
Υπουργέ, στο όνοµα της ψηφιοποίησης και µε την ευκαιρία αυτή
να µεταφέρονται προσωπικά δεδοµένα -είναι πολύ ευαίσθητο το
θέµα- πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες, τράπεζες, εταιρείες, θυρίδες, χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες δικλίδες ασφάλειας και
προστασίας. Μιλάµε για κυβερνοασφάλεια. Υπάρχει κάποιος ΙΤ
τεχνικός αυτή τη στιγµή που να διασφαλίσει, να µας πει, να το
υπογράψει ότι 100% δεν υπάρχει τρόπος κάποιος να χακάρει και
να πάρει τα στοιχεία, τα προσωπικά δεδοµένα ενός πολίτη; Όχι.
Μα, είναι αδύνατον να γίνει αυτό. Άρα υπάρχει κίνδυνος. Πώς θα
γίνεται η συνδεσιµότητα, η διαλειτουργικότητα των δηµοσίων
υπηρεσιών, η αποθήκευση στα κυβερνητικά Nέφη, το Cloud που
πάτε να κάνετε, αν δεν υπάρχουν µηχανισµοί ασφαλείας, αυτό
που σας είπαµε, «κυβερνοασφάλεια»; Έχετε διασφαλίσει την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών; Πρέπει να
µας απαντήσετε. Αυτά είναι τα καίρια ερωτήµατα. Πρέπει να µας
πείτε «ναι, είµαστε υπεύθυνη Κυβέρνηση και λέµε στους Έλληνες πολίτες ότι 100% είναι διασφαλισµένα τα προσωπικά τους
δεδοµένα». Θα το πείτε; Θα ψηφίσουµε και εµείς, αλλά έτσι δεν
µπορούµε να ψηφίσουµε. Τι να ψηφίσουµε;
Νοµοθετείτε τον περιβόητο Προσωπικό Αριθµό. Δεν µας έφταναν ΕΦΚΑ -πώς τα λένε- ΑΜΚΑ, ταυτότητες, βάζουµε και ακόµα
έναν αριθµό. Θα µου πείτε, θα καταργηθούν. Όταν καταργηθούν,
να το δούµε. Τα βάζετε όλα µαζί, όλα µαζί τα βάζετε! Κανονικό
φακέλωµα του πολίτη. Το έχετε οργανώσει πάρα πολύ καλά αυτό
το φακέλωµα. Στα υπόλοιπα δεν τα πάτε καλά, στο φακέλωµα
είστε µια χαρά. Το έχετε οργανώσει µια χαρά -για να λέµε τα
πράγµατα µε το όνοµά τους- και αυτό αποδεικνύεται όταν προβλέπεται –ακούστε!- ότι ο χρήστης της ενιαίας ψηφιακής πύλης,
δηλαδή εγώ, για να µπω τώρα µέσα, µπορώ να µπω στην πύλη
αυτή µε τη χρήση κωδικών του e-banking -ακούστε!- µε τους κωδικούς του e-banking µπορώ να µπω στην ψηφιακή πύλη και να
κάνω τη δουλειά µου. Κανονικό φακέλωµα! Δεν γλιτώνεις από
πουθενά!
Και φυσικά, η «ΜΚΟ-λαγνεία» βρίσκει έδαφος και εδώ. Δεν
µπορούν να λείπουν οι ΜΚΟ. Και εδώ ΜΚΟ, γιατί τι κάνετε; Εξαιρείτε από την υποχρέωση ψηφιακής προσβασιµότητας στους
ιστότοπους τις ΜΚΟ, δηλαδή µια ΜΚΟ που δεν παρέχει βασικές
υπηρεσίες για το κοινό -να το πω ελληνικά, απλά- και θέλει να
µπει σε αυτό τον ιστότοπο δεν χρειάζεται να έχει αριθµό. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν οι ΜΚΟ. Εντάξει, δηλαδή η ΜΚΟ για
να µπει στη φορητή της συσκευή, δεν χρειάζεται να βάλει τίποτα.
Και ποιος θα κρίνει ποιες ΜΚΟ παρέχουν βασικές υπηρεσίες και
ποιες όχι; Ποιος θα το κρίνει αυτό; Πείτε µας. Και γιατί βάζετε
πλαφόν 3.000 ευρώ για την υποχρέωση ανάρτησης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» των επιχορηγούµενων φορέων; Δηλαδή τα 2.900 ευρώ, τα
2.000 ευρώ, τα 1.000 ευρώ είναι λίγα χρήµατα; Από το 1 ευρώ
έπρεπε να µπαίνει στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», γιατί έτσι γίνεται πάρτι µετά.
Αυτά έχετε µέσα.
Και κλείνω µε ένα επίσης πολύ σηµαντικό θέµα, για να δούµε
την ουσία του νοµοσχεδίου, ένα, δύο, τρία, γιατί έχει διακόσια
τριάντα δύο άρθρα, αλλά να δούµε τους βασικούς πυλώνες.
Όσον αφορά το 5G, επισηµαίνουµε -το κάναµε στις επιτροπές,
το κάνουµε και σήµερα εδώ- ότι δεν γίνεται στο όνοµα της τεχνολογίας να φέρνετε διατάξεις που δεν ξέρετε -προσέξτε!- αν
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών. Το ξέρετε;
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Εσείς, λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, θα ανεβείτε στο Βήµα σήµερα και θα πείτε στον ελληνικό λαό ότι το 5G δεν έχει καµµία
παρενέργεια στην υγεία των Ελλήνων πολιτών. Θα το αποδείξετε, όµως, µε έρευνες και επιστήµονες. Ωραία! Γιατί εγώ εδώ,
κύριε Υφυπουργέ, έχω επιστολές Ελλήνων επιστηµόνων από όλο
τον κόσµο -ακούστε λίγο, είναι επιστήµονες- Χρήστος Γεωργίου,
οµότιµος καθηγητής Βιοχηµείας, Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστηµίου Πατρών –µάλλον τον διαψεύδετε αυτόν- Θεόδωρος Μέτσης, µηχανολόγος-ηλεκτρολόγος µηχανικός περιβάλλοντος,
ειδικός σε θέµατα ηλεκτρικής µόλυνσης, Λουκάς Μαργαρίτης,
οµότιµος καθηγητής Ραδιοβιολογίας και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Νικολοπούλου Σταµάτη, οµότιµη καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Παθολογικής Ανατοµικής. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι;
Λένε τα εξής: «…προκειµένου να σας ενηµερώσουµε µε αδιαµφισβήτητα επιστηµονικά στοιχεία ότι η εξάπλωση αυτών των τεχνολογιών πλήττει καίρια τη δηµόσια υγεία λόγω της κατακόρυφης αύξησης της ηλεκτρονικής περιβαλλοντικής ρύπανσης
όχι πλέον έξω, αλλά εντός των οικιακών, εκπαιδευτικών, νοσοκοµειακών και λοιπών χωρών». Αυτά λένε οι γιατροί, για να µην σας
πω κάτι άλλο. Είναι οι µελέτες τους αυτές.
Εσείς να µας πείτε αν εξασφαλίζετε στους Έλληνες πολίτες
ότι δεν θα κινδυνεύσει η υγεία τους, τώρα όµως, σήµερα, πριν
ψηφιστεί, όχι «το ψηφίζω και µετά κάνω έρευνες και παρουσιάζω
έρευνες», σήµερα.
Και φυσικά, το άλλο το σκάνδαλο, είναι φοβερό, τα έχουµε
δώσει όλα, ρεύµα, νερό, ό,τι θέλετε, να δώσουµε και την εξέλιξή
µας στο υπερταµείο. Ιδρύετε «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G A.Ε.» στο υπερταµείο, το δίνουµε και αυτό στο υπερταµείο; Όλα στο υπερταµείο; Δεν έχει µείνει τίποτα σε αυτή τη χώρα, τα έχουµε
ξεπουλήσει όλα. Και αυτό στη διάθεση των δανειστών!
Γι’ αυτό και δεν συµφωνούµε σε ό,τι έχει να κάνει µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τη χρήση του 5G, στην έκταση µόνο
πάντα που κινδυνεύει -και πρέπει να µας το αποδείξουν οι επιστήµονες αυτό και να διασφαλίσει η Κυβέρνηση ότι είµαστε
σώοι- η υγεία των πολιτών. Δεν πρέπει, λοιπόν, να ρισκάρουµε
την υγεία των πολιτών.
Και κλείνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι ο εκσυγχρονισµός
του κράτους είναι απαραίτητος. Φυσικά και είναι απαραίτητος,
αλλά πρέπει µε λογική να προχωρήσουµε βήµα-βήµα, όπως σας
είπαµε, πρώτα η ψηφιακή αποτύπωση και µετά, να δούµε τι
έχουµε στα χέρια µας.
Πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια, κύριε Υπουργέ, κύριοι
Υπουργοί, ώστε η ψηφιοποίηση του κράτους να σέβεται και να
προστατεύει πρωτίστως την ταυτότητα, αλλά και την προσωπικότητα του Έλληνα πολίτη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Τετάρτης 23 Σεπτεµβρίου 2020.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1041/15-9-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Μέτρα
στήριξης για τις επιχειρήσεις-εργαζόµενους Πόρου και Γαλατά
(Τροιζηνίας)».
2. Η µε αριθµό 1046/17-9-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Γιαννούλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε
θέµα: «Προκλητική διαγραφή χρέους από την Τράπεζα Πειραιώς
στις εταιρείες επιχειρηµατικών συµφερόντων του κ. Πηλαδάκη».
3. Η µε αριθµό 1051/21-9-2020 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λάρισας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελίας Λιακούλη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Άµεση ενίσχυση των αγροτών της Θεσσαλίας που επλήγησαν
από τον “Ιανό”».
4. Η µε αριθµό 1060/21-9-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Ιωάννη Δελή προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µε θέµα: «Αποζηµίωση καλλιτεχνικών σχηµάτων και καλλιτεχνών
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των οποίων οι εκδηλώσεις ζωντανού θεάµατος-ακροάµατος αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν µε ευθύνη των διοργανωτών».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1061/21-9-2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανώλη Συντυχάκη προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µε θέµα: «Τα προβλήµατα των ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών
οµάδων Ηρακλείου».
Και κλείνουµε τους γενικούς εισηγητές και ειδικούς αγορητές
µε την κ. Φωτεινή Μπακαδήµα από το ΜέΡΑ25.
Ορίστε, κυρία Μπακαδήµα, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα νοµοσχέδιο που εισάγει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και που αποτελεί ακόµη µία προσπάθεια να τακτοποιηθεί
-τρόπον τινά- η ψηφιακή λειτουργία του δηµοσίου και οι ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει αυτό προς τους πολίτες.
Με αρκετά στοιχεία, πιο τεχνικά σηµεία του νοµοσχεδίου θεωρώ
πως τοποθετηθήκαµε εκτενώς -στον βαθµό που µπορούσαµε γιατί
είναι διακόσια τριάντα δύο άρθρα- στο πλαίσιο των επιτροπών,
οπότε σήµερα θα σταθώ σε ορισµένες µόνο διατάξεις που εµείς
κρίνουµε ως τις περισσότερο προβληµατικές, ξεκινώντας, φυσικά,
µε τον προσωπικό αριθµό του άρθρου 11 για τον οποίο έγινε µεγάλη συζήτηση όλες τις προηγούµενες ηµέρες.
Τι είναι, λοιπόν, ο Προσωπικός Αριθµός που σήµερα θεσπίζετε;
Ένας δωδεκαψήφιος αριθµός που θα αποτελείται από αριθµητικά και αλφαριθµητικά στοιχεία και θα συνοδεύει κάθε πολίτη.
Έτσι, λοιπόν, σε βάθος διετίας θα χρησιµοποιούµε µόνο αυτόν,
παύοντας να κάνουµε χρήση του ΑΜΑ, του ΑΜΚΑ, του ΑΦΜ και
όλων των αριθµών που έχουµε σήµερα στις συναλλαγές µας µε
το δηµόσιο.
Όµως, η ίδια η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων σε
έκθεσή της το 2012 επεσήµανε πως η αντιστοίχιση ενός µοναδικού αναγνωριστικού σε κάθε φυσικό πρόσωπο, βάσει του οποίου
θα ταυτοποιείται από όλους τους φορείς, πρέπει να αποφευχθεί
γιατί αυξάνει τον κίνδυνο παράνοµης διασύνδεσης δεδοµένων.
Η νοµοθέτηση ακριβώς αυτού από το οποίο µας αποτρέπει η
αρχή, δεν κρύβει κινδύνους για τα προσωπικά δεδοµένα των πολιτών;
Επίσης, αναφέρεται στο σχέδιο νόµου, πως το Μητρώο Προσωπικού Αριθµού θα περιλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα που θεωρούνται απαραίτητα και αναγκαία για την ταυτοποίηση κάθε
φυσικού προσώπου, όπως επώνυµο, µητρώνυµο, πατρώνυµο,
Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Πώς, όµως, ορίζεται αυτό το Μητρώο Προσωπικού Αριθµού και για ποιο λόγο
µας έχει επισηµανθεί από πολλούς φορείς πως τα στοιχεία τα
οποία τηρεί, είναι περισσότερα από τα απαραίτητα για την ταυτοποίηση στοιχείων µίας µερίδας των πολιτών, για παράδειγµα
των ανηλίκων;
Σύµφωνα τώρα µε το σχέδιο που έχει εκπονήσει το Υπουργείο,
η µετάπτωση θα είναι σταδιακή, ώστε να µπορεί ο πολίτης-χρήσης για κάποιο αρχικό διάστηµα -όπως είπαµε, είναι περίπου στα
δύο χρόνια- να χρησιµοποιεί τους παλιούς του κωδικούς, για παράδειγµα τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ, αλλά και τον προσωπικό αριθµό,
σε παράλληλη λειτουργία των συστηµάτων.
Κάναµε την ίδια ερώτηση στην επιτροπή, την κάνουµε και σήµερα: Θεωρείτε, κύριε Υπουργέ, πως το σύστηµα θα είναι έτοιµο
να λειτουργήσει τη στιγµή που δεν µπορούµε ακόµη µέχρι σήµερα να χρησιµοποιήσουµε τους κωδικούς µας του Taxisnet για
να συνδεθούµε στο gov.gr και πρέπει να χρησιµοποιήσουµε κωδικούς e-banking; Θεωρείτε εφικτό να λειτουργήσουν παράλληλα δύο συστήµατα, όταν κάθε χρόνο µε το που ανοίγει το
σύστηµα για να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις, λίγες
ώρες µετά πέφτει, όπως έγινε -και δεν ήταν η πρώτη φορά- στην
ανακοίνωση των βάσεων των πανελλαδικών εξετάσεων;
Ας δούµε τώρα και µία ακόµη χρήση του προσωπικού αριθµού
στην καθηµερινότητά µας. Αυτό είναι ένα παράδειγµα που έθεσα
και στην επιτροπή. Δεν είχα την απάντηση σας, κύριε Υπουργέ.
Ελπίζω να την έχω σήµερα. Ας φανταστούµε πως ένας από µας,
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ένας πολίτης πηγαίνει να προσληφθεί σε µία δουλειά. Σήµερα,
όταν είναι να κάνεις την πρόσληψή σου, δίνεις τον Αριθµό Μητρώου Ασφαλισµένου, δίνεις τον ΑΜΚΑ σου, δίνεις το ΑΦΜ σου.
Μετά τη διετία και µετά τη µετάπτωση του συστήµατος θα δίνεις
τον προσωπικό σου αριθµό µαζί µε τον αριθµό ταυτότητας. Άρα
ο χειριστής προσωπικών δεδοµένων που θεσµοθετήσατε λίγους
µήνες πριν στο σχετικό νοµοσχέδιο, θα είναι σε θέση, χωρίς κανείς να ξέρει τα αντικειµενικά του προσόντα, καθώς το µόνο προσόν που θεσπίσατε είναι η ολοκλήρωση ενός σεµιναρίου, να έχει
πρόσβαση στον προσωπικό αριθµό το δικό µου, το δικό σας,
όποιου πολίτη εργάζεται σε µία επιχείρηση. Άρα, πώς θα διασφαλίσουµε ότι αυτά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα των υπαλλήλων µιας επιχείρησης δεν θα βρεθούν πουληµένα, δεν θα
πουληθούν; Ξέρουµε όλοι ότι αυτές οι βάσεις δεδοµένων είναι
χρυσωρυχείο και πραγµατικά θησαυρός για εταιρείες που τις
χρειάζονται. Ποιες ρήτρες θα θεσπίσουµε για να προστατεύσουµε τους πολίτες;
Ταυτόχρονα, στον νόµο προβλέπονται µία σειρά από ηλεκτρονικές σφραγίδες, υπογραφές, χρονοσηµάνσεις διαφόρων επιπέδων για την επικύρωση της αυθεντικότητας των κειµένων και
πιστοποιητικών, ενώ προβλέπεται και η δηµιουργία των Υπηρεσιών Εµπιστοσύνης, που θα επιβεβαιώνουν την ισχύ των προηγούµενων.
Εξαρχής δηλώσαµε πως βρίσκουµε την τεχνολογία αυτή εξόχως γραφειοκρατική και περίπλοκη. Η επαλήθευση εγγράφων
µπορεί να γίνεται µε µία µόνο ψηφιακή υπογραφή και όχι µε
σειρά διαφορετικών, όπως, εξάλλου, γίνεται και ισχύει και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.
Προχωρώντας τώρα θα περάσω στα άρθρα 34 και 35 µε τίτλο
«Επικοινωνία και ιστότοποι». Αυτά τα άρθρα αφορούν την ηλεκτρονική επικοινωνία φυσικών και νοµικών προσώπων µε τους
φορείς του δηµοσίου, καθώς και τα ενιαία πρότυπα που υποχρεωτικά θα πρέπει να ακολουθούνται στους ιστοτόπους των φορέων. Πρόκειται για θετικές προβλέψεις. Μένει, όµως, να δούµε
κατά πόσο θα εφαρµοστούν ή θα παραµείνουν ένα ευχολόγιο σε
µία χώρα όπου ένας πολίτης ούτε καν λαµβάνει ένα αυτοµατοποιηµένο µήνυµα επιβεβαίωσης όταν στείλει ένα ηλεκτρονικό µήνυµα στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει µε µία υπηρεσία του
δηµοσίου.
Με αυτή την ισχύουσα κατάσταση, κύριε Υπουργέ, βρισκόµαστε να συζητάµε για άρθρα που είναι θετικά, που προβλέπουν
την επικοινωνία πολιτών και φορέων του δηµοσίου, αλλά παραµένοντας στον αέρα και µη γνωρίζοντας κατά πόσο θα µπορέσουν να εφαρµοστούν.
Συνεχίζοντας, τα άρθρα 36 έως 47 αφορούν την ψηφιακή προσβασιµότητα, σίγουρα απαραίτητο συστατικό και µία δυνατότητα
που θα πρέπει να ενδυναµώσουµε και να επιταχύνουµε.
Τα άρθρα τώρα 59 έως 74 αφορούν τα «ανοιχτά δεδοµένα».
Να επισηµάνω πως για µας το θέµα των «ανοικτών δεδοµένων»
είναι εξαιρετικά σηµαντικό. Τα «ανοικτά δεδοµένα» αφορούν την
πλήρη διαθεσιµότητα όλων των δηµόσιων κειµένων µέσω των
ιστοσελίδων στον πολίτη και αποτελούν σηµαντικό εργαλείο διασφάλισης της διαλειτουργικότητας. Διατηρούµε, όµως, και εδώ
τις επιφυλάξεις µας -αν και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η
πρόβλεψη- κατά πόσο θα υλοποιηθεί, δεδοµένων και των πολλών
ασαφειών που διέπουν τις συγκεκριµένες παραγράφους.
Τα άρθρα 75 έως 83 αφορούν τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Κρίνουµε πως
θα πρέπει σαφέστατα να εκσυγχρονιστεί η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά να
βελτιωθεί και ο τρόπος χρήσης, ώστε ο πολίτης να µπορεί άµεσα
να αναζητά, να ενηµερώνεται, να παρακολουθεί τη λειτουργία
του κράτους.
Άρθρο 84 και διαλειτουργικότητα. Βρίσκουµε εξόχως σηµαντική τη διαλειτουργικότητα και τη διασύνδεση, γι’ αυτό βλέπουµε
θετικά όλες τις προσπάθειες εκείνες που την ενισχύουν.
Τα άρθρα 85 έως 88 αφορούν τις υποδοµές Cloud και την παροχή ψηφιακών δηµόσιων υπηρεσιών µέσω αυτών των «νεφών».
Οι υπολογιστικές υποδοµές όταν φυλάσσουν σηµαντικά δεδοµένα, πρέπει να είναι ανθεκτικές και πλεονάζουσες. Θα πρέπει,
λοιπόν -και είναι κάτι που, επίσης, επεσήµανα στην επιτροπή
χωρίς να λάβω καµµία απάντηση- να υπάρχουν δύο µε τρία
Clouds για την ΓΓΠΣ, άλλα δύο, τρία για την ΗΔΙΚΑ κ.ο.κ.. Άρα
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µιλάµε για ένα σύνολο από έξι έως εννέα πλεοναζουσών υποδοµών. Έτσι, αν πάθει κάτι µια υποδοµή, οι χρήστες να µπορούν
να εξυπηρετηθούν από την άλλη κ.λπ..
Αν δούµε άλλα παραδείγµατα ευρωπαϊκών χωρών, θα δούµε
πως η Αυστρία έχει τρεις αλληλοϋποστηριζόµενες και αλληλοαντιγραφόµενες υποδοµές µε την καθεµία να µπορεί να στηρίξει
το σύνολο της ζήτησης. Όµως, στο σχέδιο που συζητάµε, δεν είδαµε πρόβλεψη ούτε για µία.
Ας περάσουµε τώρα στο ταµείο για το οποίο έχει γίνει πολύς
λόγος -και ορθά έχει γίνει- το Ταµείο Φαιστός, που δηµιουργείται
µε τις προβλέψεις του νοµοσχεδίου και είναι κατ’ ουσίαν ένα έργο
µε σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην έρευνα για την ανάπτυξη εφαρµογών και υπηρεσιών 5G. Μέσω του Ταµείου Φαιστός επιδιώκεται να διαµορφωθεί το απαραίτητο οικοσύστηµα στη χώρα που θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες των «δικτύων πέµπτης γενιάς». Με τον τρόπο
αυτό, σύµφωνα µε κυβερνητικές προβλέψεις, σε συνδυασµό µε
την παροχή κινήτρων για εµπροσθοβαρείς επενδύσεις, θα επιταχυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών για τη δηµιουργία του «δικτύου πέµπτης γενιάς». Τα
κεφάλαια, δε, του Ταµείου Φαιστός θα προέλθουν από το 25% των
εσόδων που θα εισπράξει το δηµόσιο από τον πλειοδοτικό διαγωνισµό για τις συχνότητες 5G, που αναµένεται να προκηρυχθεί το
προσεχές διάστηµα. Σε περίπτωση, δε, που στο µέλλον άλλες,
εκτός των παραπάνω, φασµατικές ζώνες καταστούν τεχνικά διαθέσιµες για «δίκτυα πέµπτης γενιάς» και χορηγηθούν δικαιώµατα
χρήσης τους, το ένα τέταρτο των εσόδων του δηµοσίου από τους
διαγωνισµούς για τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες αυτές, θα έρχεται να προστίθεται στο ενεργητικό
του ταµείου.
Εκτός από τα προσδοκώµενα έσοδα µέσω του διαγωνισµού
για το φάσµα 5G, τα κεφάλαια του Φαιστός θα προέλθουν και
από ιδιωτική χρηµατοδότηση, δεδοµένου ότι στο ενεργητικό του
µπορούν να συµµετέχουν ιδιώτες και θεσµικοί επενδυτές.
Θα µε ρωτήσετε το εξής: «Γιατί αντιδράτε; Γιατί έχετε διαφορετική άποψη;» Ακριβώς γιατί το συγκεκριµένο ταµείο δεν θα
είναι κάτω από τον έλεγχο του ελληνικού κράτους, αν και θα διαχειρίζεται χρήµατα που δικαιωµατικά ανήκουν στους Έλληνες
πολίτες. Θεωρούµε -και όχι εσφαλµένα- ότι παραχωρούµε µε τον
τρόπο αυτό άλλο ένα περιουσιακό στοιχείο.
Φυσικά, η επιδότηση της έρευνας τεχνολογιών 5G ωφελεί κυρίως τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Μολονότι είπατε στην
τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής, κύριε Υπουργέ, πως κάτι
τέτοιο δεν ισχύει, όλοι γνωρίζουµε πως το πιθανότερο είναι οι
ίδιοι οι πάροχοι να δηµιουργήσουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις που
θα υλοποιήσουν την έρευνα. Εξάλλου, οι ίδιοι έχουν τη σχετική
τεχνογνωσία. Επίσης, µπορεί αυτές οι νεοφυείς επιχειρήσεις να
µας έρθουν από το εξωτερικό, δεδοµένου ότι στη χώρα µας, δυστυχώς, η εγχώρια ερευνητική τεχνολογία «πέµπτης γενιάς» είναι
σε εµβρυακό ακόµη επίπεδο.
Άρα πρακτικά εµείς θα πληρώνουµε την ανάπτυξη των εφαρµογών τις οποίες µετά θα ερχόµαστε να αγοράζουµε από τους
παρόχους.
Αυτή η πρόνοια έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τη δική µας
πρόταση, την πρότασή µας για χορήγηση των δικαιωµάτων του
φάσµατος για την έρευνα σε όλους τους τοµείς της τεχνολογίας
και στη δηµιουργία µεγάλου εύρους ελληνικών τεχνολογικών
προϊόντων.
Τα άρθρα 95 έως και 108 περιλαµβάνουν διατάξεις αναφορικά
µεταξύ άλλων σχετικά µε τις περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, την κατάργηση χρήσης fax στο δηµόσιο, τη βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής. Χωρίς αµφιβολία έχουµε καθυστερήσει
να νοµοθετήσουµε αρκετά εξ αυτών αρκεί να µην οδηγηθούµε,
όπως πολλοί συνάδελφοι σηµειώσαµε και είναι ένας φόβος που
πολλοί εξ ηµών εκφράσαµε, στη δηµιουργία µίας νέας «i-γραφειοκρατίας», µίας νέας ψηφιακής γραφειοκρατίας 21ου αιώνα και
να διασφαλίσουµε ότι οι πολίτες θα χαίρουν καλύτερης εξυπηρέτησης και θα έχουν τη βέλτιστη δυνατή σχέση µε τους φορείς
και τις υπηρεσίες του δηµοσίου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
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Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου περιλαµβάνει την ενσωµάτωση στο δίκαιο της χώρας µας δύο ευρωπαϊκών οδηγιών µε
σκοπό τη δηµιουργία ενός κατάλληλου νοµικού πλαισίου για τη
διασφάλιση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών και δικτύων, της
ελευθερίας και ασφάλειας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
αφορούν µέτρα σχετικά µε τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια
υγεία και τη δηµόσια τάξη συγκεράζοντας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κλάδους όπως αυτός των µέσων επικοινωνίας, των τηλεπικοινωνιών και της κοινωνίας της πληροφορίας.
Εν κατακλείδι ως ΜέΡΑ25 θεωρούµε απαραίτητη και ως εκ
τούτου χαιρετίζουµε κάθε βήµα που φέρνει τη χώρα µας έστω
και καθυστερηµένα στην ψηφιακή εποχή του 21ου αιώνα γι’ αυτό
και υπερψηφίσαµε επί της αρχής. Δεν µπορούµε, όµως, να µην
καταδικάσουµε το γεγονός πως το νοµοθέτηµα αφήνει ένα ορθάνοικτο παράθυρο για απώλεια τεχνολογικής κυριαρχίας έναντι
ιδιωτών και ξένων εταιρειών καθώς και το γεγονός πως οι συµµετοχές 5G περνούν στο υπερταµείο, εκποιώντας ουσιαστικά και
αυτό το περιουσιακό στοιχείο της χώρας µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Μπακαδήµα για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος
Βελόπουλος. Στη συνέχεια θα µπούµε στον κατάλογο των οµιλητών και των Υφυπουργών που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για να παρέµβουν στο νοµοσχέδιο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, εάν ζούσαµε τον 5ο αιώνα προ Χριστού και είχαµε την κωµωδία του Αριστοφάνους, θα έλεγα ότι ίσως αυτό το
νοµοσχέδιο είναι το κατάλληλο για να γίνει κωµωδία. Γιατί το λέω
αυτό;
Είµαστε η χώρα µε την ακριβότερη κινητή τηλεφωνία,
Υπουργέ. Πιο ακριβή δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Και µου φέρνετε
εµένα 5G εδώ; Κοιτάξτε µε τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Πρωθυπουργό να δούµε τι θα κάνουµε µε τις τιµές στα κινητά τηλέφωνα, µε τα αυξηµένα πάγια και όλα αυτά. Επειδή έχω και
γερµανικό, ξέρετε καµµιά φορά στη Γερµανία, βλέπω διαφορές
τεράστιες. Μιλάµε για 5G εδώ όταν έχουµε την ακριβότερη κινητή τηλεφωνία σε όλη την Ευρώπη; Τι κράτος είναι αυτό;
Αφού, λοιπόν, θέλετε 5G θα σας διαβάσω, κύριε Υπουργέ, τι
είπε η Υπουργός Περιβάλλοντος -συνάδελφός σας, όχι οµοειδούς Υπουργείου, αλλά Υπουργός- του Βελγίου σε σχέση µε το
5G. Ακούστε, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι που το ψηφίζετε σήµερα
εσείς εδώ: «Δεν µπορώ να καλωσορίσω αυτή την τεχνολογία εάν
τα όρια εκθέσεως σε ακτινοβολίες που προστατεύουν τους πολίτες δεν γίνονται σεβαστά. Γιατί οι εταιρείες δεν τα σέβονται.
Οι κάτοικοι των Βρυξελλών δεν είναι ινδικά χοιρίδια των οποίων
την υγεία µπορώ να πουλήσω για κέρδος».
Εντάξει, οι κάτοικοι των Βρυξελλών και οι Ευρωβουλευτές δεν
είναι ινδικά χοιρίδια. Οι κάτοικοι της Ελλάδος είναι ελληνικά ερίφια πειραµατόζωα, πρόβατα είναι; Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει
όλα να γίνονται από την Ελλάδα σε επίπεδο πειραµάτων. Το 2012
ΔΝΤ στην Ελλάδα. Πειράµατα µε τον κορωνοϊό κάνατε, πειραµατόζωα οι Έλληνες. Σε αντίθεση µε άλλα µέτρα σε άλλες χώρες
εσείς αυστηρότερα µέτρα επιβάλλετε. Πείτε µου για ποιον λόγο.
Πάµε στη Ρώµη. Στην Ιταλία και εκεί οι ίδιες αντιδράσεις είχαµε και απαγορεύτηκε το 5G στη Ρώµη. Βγήκε η δήµαρχος εκεί.
Διακόσιοι είκοσι εννέα επιστήµονες Ιταλοί καθηγητές µιλούν για
αποδείξεις βλαβών στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Διαβάζω
το ιταλικό κείµενο. Πώς λοιπόν, έρχεστε εδώ;
Ξέρετε µου θυµίζει -θα το πω, δεν γίνεται να µην το πω- αυτόν
που δεν έχει να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητο, Υπουργέ, και ετοιµάζει πάρκινγκ. Ούτε καν αυτοκίνητο δεν έχουµε. Είµαστε µια
χώρα πολύ πίσω στην τεχνολογία, πιο πίσω δεν πάει, και πρέπει
να γίνουµε πειραµατόζωο όχι µόνο της τεχνολογίας –εδώ κάνετε
ένα έγκληµα και θα σας το πω τώρα.
Μπαίνετε και σε µία διαδικασία γεωπολιτικής - γεωστρατηγικής συγκρούσεως µεταξύ «HUAWEI» που είναι κινεζική, και
«NOKIA», ενώ οι Αµερικάνοι σας πιέζουν να µη βάλετε
«HUAWEI». Επαναλαµβάνω και το τονίζω, κύριε Υπουργέ µου,
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οδηγείτε τη χώρα ως πειραµατόζωο σύγκρουσης δύο κολοσσών
Κίνας - Ηνωµένων Πολιτειών. Γιατί; Ποιος είναι ο λόγος να γίνουµε πάλι εµείς το µήλο της έριδος και πάλι να διεκδικούν πάνω
από το κεφάλι της Ελλάδας δύο µεγάλες δυνάµεις για το αν θα
πάρουµε αυτό ή θα πάρουµε το άλλο; Είναι απορίες, ξέρετε, που
καµµιά φορά πρέπει να τις δούµε και λίγο σοβαρά.
Θα ήθελα, όµως, να συλλυπηθώ τους ανθρώπους που έχασαν
τη ζωή τους στη Θεσσαλία. Είχαµε δύο νεκρούς. Να µην το ξεχνάµε οι περισσότεροι εδώ µέσα. Αυτές οι απώλειες, αλλά και η
θεοµηνία οφείλονται όχι στον κυκλώνα, τυφώνα και δεν ξέρω τι
άλλο. Θα σας πω πού οφείλονται. Στις κακοτεχνίες των έργων
που οφείλονται και εδώ, και εδώ, και εδώ.
Να σας πω κάτι; Δεν κατασκευάστηκε αριστερή παρατάφρος.
Είναι ο ποταµός Μέγας, αυτός πληµµύρισε και έκανε το κακό,
κύριοι συνάδελφοι. Δεν έχει γίνει διαπλάτυνση ενώ υποχρεούταν
να γίνει µε βάση τις µελέτες. Δεν κατασκευάστηκαν νέες γέφυρες. Οι περισσότερες γέφυρες είναι παλιές, δεν έγιναν ποτέ γέφυρες στην περιοχή εκεί. Δεν ελέγχθηκε ποτέ η ροή του
ποταµού. Δεν ελέγχεται σε κανένα ελληνικό ποτάµι η ροή. Ειλικρινά, αν κάνουµε ελέγχους, θα δούµε ότι υπάρχει πρόβληµα µε
τα ρέµατα, µε τα ποτάµια. Δεν υπάρχει συντήρηση αντιπληµµυρικών έργων. Δεν υπάρχουν κονδύλια για τυχόν βλάβες.
Και ακούστε: Λειτουργούν δύο από τις πέντε αντλίες νερού σε
όλη την περιοχή. Αυτές οι αντλίες ηλεκτροδοτούνται από τη
ΔΕΗ. Εάν διακόψει η ΔΕΗ και πάθει ζηµιά, πληµµύρισε πάλι ο
κάµπος. Σας λέω γίνονται τραγικά λάθη.
Σας τα λέω αυτά γιατί; Πήγε ο Πρωθυπουργός, πήγε ο κ. Τσίπρας, εστάλη και κλιµάκιο δικό µας εκεί. Ήµασταν υποχρεωµένοι
να πάµε, αλλά δεν πήγαµε οι ίδιοι για να δείξουµε οι Βουλευτές
ή ο Πρόεδρος του κόµµατος ότι πάει να σκυλέψει πάνω στη δυστυχία ανθρώπων. Το κάναµε τεχνοκρατικά και σας είπα πού
είναι τα προβλήµατα. Πήγαν εκεί εµπειρογνώµονες δικοί µας και
µας είπαν πού οφείλεται το πρόβληµα. Είµαι βέβαιος ότι δεν θα
λυθεί, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που πληµµυρίζει η περιοχή.
Είχαµε νεκρούς. Τα λέω µε πολύ απλά λόγια. Πιο απλά δεν
µπορώ να τα πω.
Τώρα πάµε στους φίλους µου τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, τους οποίους τιµώ τους περισσότερους, γιατί ξέρω
ότι κατά βάθος µουρµουρίζουν, ψιθυρίζουν, αγανακτούν, θέλουν
να σκίσουν τα ρούχα τους για αυτά που κάνει η Κυβέρνησή τους
µε την Τουρκία.
Ξαναβγήκε το «ORUC REIS». Το µάθατε, κύριε Υπουργέ; Κάνει
βόλτες πάλι. Πρόσω ολοταχώς και βγαίνει πάλι έξω. Και εσείς
επιµένετε σε έναν διάλογο µε έναν τύπο ο οποίος είναι φασίστας,
είναι αυταρχικός, είναι σφαγέας, εκδορέας, µιλιταριστής και όλα
τα χειρότερα που θα µπορούσε να έχει ένας άνθρωπος, αν λέγεται άνθρωπος ο Ερντογάν. Γιατί για εµένα δεν είναι άνθρωπος.
Η Κύπρος, λοιπόν, φίλες και φίλοι, διέσωσε την τιµή του Ελληνισµού. Δυστυχώς η προδοσία που κάνατε χθες, ως Κυβέρνηση, να αφήσετε µόνο τον Αναστασιάδη να πει τα µεγάλα «όχι»
είναι προδοσία που στιγµατίζει τη Νέα Δηµοκρατία. Η Κύπρος
είπε «όχι» για τη Λευκορωσία, αν δεν επιβληθούν κυρώσεις στην
Τουρκία σε σχέση µε αυτά που κάνει στη Μεσόγειο. Και η Νέα
Δηµοκρατία, δυστυχώς, όχι µόνο δεν βοήθησε την Κύπρο, αλλά
της γύρισε την πλάτη. Η µάνα Ελλάδα -στην Κύπρο που υποφέρει από τον σοβινισµό, αλλά και την κατοχή των τουρκικών στρατευµάτων κατοχής- πούλησε τους Κυπρίους αδελφούς για ακόµη
µια φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά.
Και λέω πώς µπορείς να εµπιστευθείς τη Μέρκελ; Και αναρωτιέµαι είναι δυνατό να µαθαίνει το ελληνικό πολιτικό σύστηµα από τον
Ακάρ ότι γίνεται διάλογος; Χθες το ξαναείπε ο Ακάρ. Λέει, «παρά
τα όσα γίνονται στο προσκήνιο συνεχίζεται ο διάλογος µέσα στο
ΝΑΤΟ». Ποιος διάλογος, µε ποιες προϋποθέσεις, ποια προαπαιτούµενα, τι αιτιάσεις, τι διεκδικήσεις, τι συµβιβασµούς, όπως είπε
ο Πάιατ, στο κανάλι «OPEN», ότι θέλει η Ελλάδα να κάνει συµβιβασµούς µαζί µε την Τουρκία; Να συµβιβαστούµε ως προς τι;
Όταν έγινε η στιχοµυθία µεταξύ εµού και αυτού µου είπε ότι
«δεν αλλάξαµε θέση. Οι θέσεις των Ηνωµένων Πολιτειών είναι οι
ίδιες», στο Tweeter.
Και τον ρωτώ ευθέως εκείνη τη στιγµή: «Τα νησιά έχουν ΑΟΖ;
Έχουν. Άρα, τι συµβιβασµούς να κάνει η Ελλάδα; Δικαιούται δώ-
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δεκα ναυτικά µίλια η Ελλάδα; Ναι. Τι συµβιβασµό να κάνει η Ελλάδα;». Δεν µου απάντησε. Όµως, ήρθε η απάντηση από την
Πρεσβεία των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που είπε ότι
οι συγκεκριµένοι χάρτες, φίλες και φίλοι, που η Ευρωπαϊκή
Ένωση απαίτησε ώστε να έχουν ΑΟΖ οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως δεν ισχύουν για το ΝΑΤΟ και την Αµερική.
Σας τα λέω µε πολύ απλά λόγια, αλλά είµαστε καταδικασµένοι.
Και είµαστε καταδικασµένοι να έχουµε µια κυβέρνηση, η οποία
συζητά αποστρατικοποίηση νησιών. Γιατί, εάν δεν το ζητάει αυτό,
το θέτει συνεχώς η Τουρκία. Γιατί δεν το αρνείται η Κυβέρνηση;
Γιατί δεν λέει η Κυβέρνηση διά του κ. Πέτσα ότι δεν συζητούµε
αποστρατικοποίηση των νησιών;
Προκαλώ, λοιπόν, την ελληνική Κυβέρνηση να το πει δηµοσίως, ότι δεν συζητά παρασκηνιακά αποστρατικοποίηση των νησιών. Είµαι βέβαιος ότι και οι εκατόν πενήντα οκτώ είστε
εναντίον, ακόµα και ο Μητσοτάκης, στο να γίνει αυτό το πράγµα.
Είµαι βέβαιος! Δεν µπορεί να υπάρχει Έλληνας εδώ µέσα από
τους τριακόσιους που θα έλεγε «ναι» στην αποστρατικοποίηση
των νησιών. Δεν µπορώ να φανταστώ αυτό το πράγµα.
Δεν µιλώ για τον εναέριο χώρο, δεν µιλώ για τα δώδεκα µίλια,
δεν µιλώ για το FIR όπου συζητάτε από σήµερα -το αποκαλύπτει
η εφηµερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»- συνδιαχείριση και στο FIR.
Πού πάµε ρε παιδιά; Ξέρετε που πηγαίνουµε; Όταν βγαίνει η
Αµερική, ο πρέσβης στην Άγκυρα και λέει ότι ο Χάρτης της Σεβίλλης δεν έχει νοµική αξία για τις Ηνωµένες Πολιτείες, σηµαίνει
ότι η Ελλάς δεν έχει ΑΟΖ µε την Κύπρο. Σας το λέει φιλική χώρα,
η δική σας, όχι η δική µου. Είπα και στον κ. Πάιατ ότι άλλο το
συµφέρον το δικό σας, της Αµερικής και άλλο το συµφέρον της
Ελλάδος.
Εσείς τολµάτε να του το πείτε αυτό; Όχι. Βγαίνει η Αµερική και
το λέει, ο πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών στην Άγκυρα ότι ο
Χάρτης της Σεβίλλης όπου καταγράφεται η σύνδεση ΑΟΖ Ελλάδας - Κύπρου δεν έχει καµµία νοµική ισχύ. Σας τελείωσαν οι Αµερικάνοι.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, σας τελείωσαν οι Αµερικανοί,
δεν σας ενδιαφέρει και το ξέρω, «δεν πειράζει, θα πάµε παρακάτω». Δεν είναι έτσι –θα το πω ξανά ακόµη µία φορά και το λέω
και στους εκατόν πενήντα οκτώ Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας- και σας διαβάζω αυτούσιο το κείµενο ενός ανδρός, τον
οποίο λατρεύει ο κ. Μητσοτάκης κατά δική του δήλωση και υπάρχει και βίντεο. «Η νίκη θα είναι δική µας αν βασιλεύσει στην καρδίαν µας µόνο το αίσθηµα το ελληνικό. Ο φιλήκοος των ξένων
είναι προδότης». Τον επικαλέστηκε ο Πρωθυπουργός! Ιωάννης
Καποδίστριας: «φιλήκοος των ξένων»! Και εµείς ακούµε τη Μέρκελ και ό,τι ζητάει και ό,τι απαιτεί το υλοποιούµε πάραυτα.
Ντροπή! Αδειάζουµε την Κύπρο µας. Γιατί; Ένα µικρό νησί, εκατοντάδες χιλιάδες ψυχούλες Κύπριοι λένε «όχι» και εµείς, τα εκατοµµύρια, η ισχυρή Ελλάς γονατίζουµε µπρος στις εντολές των
Γερµανών. Είναι λάθος.
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, βγαίνει ο Ερντογάν µε θράσος και
ζητά να διωχθεί µια ελληνική εφηµερίδα. Κανένας από την Κυβέρνηση δεν έκανε δήλωση, ούτε ο κ. Πέτσας, ούτε τα υπόλοιπα
κόµµατα. Αναφέροµαι στην εφηµερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Τι είπαν
στον Ερντογάν; Χρησιµοποίησαν µια έκφραση που δεν είναι
τουρκική. Βγαίνει από το «αεί σε οικτίρω» -όσοι ξέρουν αρχαία
ελληνικά αντιλαµβάνονται τι λέω-, έτσι βγαίνει το «άι σιχτίρ». Ε,
ναι λοιπόν, αυτό που είπε η εφηµερίδα και ζητά την ποινική δίωξη
από την ελληνική Κυβέρνηση της εφηµερίδος. Δεν βγήκε ούτε η
Νέα Δηµοκρατία για να βγάλει µία ανακοίνωση για την ελευθεροτυπία. Ούτε µία! Αν ήταν για κανένα προοδευτικό, για κανένα
τζαµί, για κάτι άλλο, ξέρω εγώ, θα βγάζατε ανακοινώσεις, όχι οι
Βουλευτές, το κόµµα σας. Εδώ τίποτα! Δεν µας ενδιαφέρει, όταν
βγαίνουν και ζητάνε τη δίωξη των δηµοσιογράφων και εφηµερίδος. Τι να πω; Κανένα κόµµα! Αν ήταν κάτι άλλο, θα έβγαζαν όλοι
ανακοινώσεις. Το λέω γιατί; Διότι θα υπενθυµίσω στη Νέα Δηµοκρατία αυτό το περί αποστρατικοποιήσεως, το οποίο δεν το διαψεύδετε, και ζητώ από τον κ. Πέτσα να διαψεύσει ότι συζητάµε
για αποστρατικοποίηση νησιών. Δεν το κάνει. Το ζητώ εδώ και
δέκα µέρες.
Το 1967 η επταετία απέσυρε µια µεραρχία λίγο πριν και λίγο
µετά και το 1974 είχαµε εισβολή. Ας µάθουµε από τα λάθη µας.
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Ήταν µεραρχία από την Κύπρο και έγινε το 1967. Ας µάθουµε
από τα λάθη που κάναµε κατά το παρελθόν και να µην επαναλάβουµε τα ίδια λάθη µε αποστρατικοποίηση νησιών.
Δεν θα πω τι υποχρεούται η Ελλάς, δεν θα µπω στη διαδικασία
αυτή. Όµως, θα πω κάτι, που είναι ένα παράπονο ενός πολύ γνωστού φίλου µου καθηγητού πανεπιστηµίου Γερµανού, όχι Έλληνος. Μου λέει «ούτε µία ελληνική κυβέρνηση από το 1974»
–αργότερα, βέβαια. όταν µπήκαµε στην Ευρώπη- «δεν απαίτησε
από τις ευρωπαϊκές χώρες όταν πωλούν όπλα στην Τουρκία να
σταµατήσει η πώληση των όπλων όσο η Κύπρος είναι υπό κατοχή
και όσο προκαλεί την Ελλάδα». Το είπε καθηγητής Γερµανός.
Μία κυβέρνηση δεν απαίτησε αυτό το πράγµα, δηλαδή ότι δεν
θα πουλάτε όπλα στους Τούρκους µέχρι να αποσύρουν στρατεύµατα από εκεί, µέχρι να σταµατήσουν να προκαλούν την Ελλάδα. Επισήµως ποτέ δεν το κάνατε και ούτε ψίθυρος δεν έχει
βγει γι’ αυτό το θέµα, έστω ένα διάβηµα, κάτι.
Θα σας πω και κάτι ακόµα που το λέω µε πόνο ψυχής: Δεν ξέρω
πόσοι είναι Εβρίτες εδώ Νεοδηµοκράτες. Εκείνον τον κτηνοτρόφο
πώς θα τον δείτε στα µάτια ρε, παιδιά; Εκείνο τον κτηνοτρόφο τον
έρµο που πήγε και αµύνθηκε, όπως λέει το Σύνταγµα, στην παραβίαση των συνόρων µας, πώς θα τον δείτε στα µάτια οι Εβρίτες
Βουλευτές; Πείτε µου εσείς! Βγήκε ελληνικό δικαστήριο και τον
καταδίκασε µε είκοσι έξι µήνες φυλακή για οπλοχρησία.
Ακούστε, για όσους ξέρουν, ο κτηνοτρόφος είχε άδεια οπλοφορίας, καραµπίνα και έφερε κυνηγετικό όπλο. Η κυνηγετική περίοδος ισχύσει έως 28 Φεβρουαρίου. Πώς, λοιπόν, το δικαστήριο
τον καταδικάζει για οπλοκατοχή και οπλοχρησία; Παράνοµη απόφαση από ένα παράνοµο δικαστήριο, που –επαναλαµβάνω- το
έκανε µόνο και µόνο για να αθωώσει τους άλλους που µπήκαν
παράνοµα. Πώς θα φυλάνε οι κτηνοτρόφοι, οι Έλληνες τα σύνορα; Σε λίγο θα περνάνε από στρατοδικείο οι στρατιωτικοί που
συλλαµβάνουν τους λαθροµετανάστες. Τι κάνετε; Η κυρία πρωτοδίκης, η κ. Χρυσοστοµίδου, ο κ. Αθήναιος, η κ. Κεραµιδά, η Εισαγγελέας και η κ. Διονυσία Μηλέση δεν τα ήξεραν αυτά; Πώς
καταδικάζουν κάποιον που νόµιµα φέρει όπλο για παράνοµη
οπλοκατοχή και οπλοχρησία; Δεν χρησιµοποίησε το όπλο, δεν
έβαλε εναντίον των ανθρώπων, εποµένως, πώς καταδικάζεται
αυτός ο άνθρωπος;
Φίλες και φίλοι, τώρα πάµε στους φίλους σας τους Γερµανούς.
Το έχω πει χίλιες φορές και έχω κουραστεί πάρα πολύ, αλλά δεν
καταλαβαίνετε, δεν θέλετε να καταλάβετε. Οι Γερµανοί δεν είναι
φίλοι της χώρας. Η Γερµανία εκατόν ογδόντα χρόνια είναι χώρα
που στηρίζει τον τουρκικό παράγοντα. Τελεία και παύλα! Καταλάβετε το! Για ιστορικούς, για γεωπολιτικούς, για γεωστρατιωτικούς ρόλους και λόγους δεν θα το εξηγήσω τώρα. Όµως, θα σας
πω το εξής. Σε ένα άρθρο στη «DIE WELT» λέει µία αλήθεια.
Ακούστε πόσα χρήµατα οι παγκόσµιες τράπεζες είχαν στο τέλος
του πρώτου τριµήνου δάνεια προς την Τουρκία, 154 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και εσείς εδώ πιστεύετε και ελπίζετε ότι η Μέρκελ
θα επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία µε 154 δισεκατοµµύρια δάνεια; Γαλλία 29 δισεκατοµµύρια, Ισπανία 62 δισεκατοµµύρια. Να,
ο Μπορέλ ο φίλος σας, αεροπλανοφόρα και 162 δισεκατοµµύρια
µαζί. Πού να επιβάλλεις κυρώσεις στην Τουρκία; Κορόιδο είναι
να πυροβολήσει τα πόδια του;
Η ισπανική τράπεζα BΒVΑ κατέχει σχεδόν το 50% της Garanti
Bank. Δείτε τις διαπλοκές τους. Η Γερµανία 11 δισεκατοµµύρια,
η Ιταλία 8,7 δισεκατοµµύρια το τρίµηνο. Αυτό τι αποδεικνύει; Ότι
δεν πρόκειται ποτέ να επιβάλλει η Ευρώπη κυρώσεις. Καταλάβετέ το! Και επειδή η Κυβέρνησή σας το ήξερε αυτό, και ο κ. Δένδιας και ο κ. Μητσοτάκης, το µοναδικό διπλωµατικό όπλο που
είχε η Ελλάς το απενεργοποίησε µε µία δήλωσή του ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, ότι δεν θα χρησιµοποιήσουµε τις κυρώσεις
εναντίον της Τουρκίας και δεν ντρέπονται στη Νέα Δηµοκρατία.
Το µοναδικό διπλωµατικό όπλο, οι κυρώσεις απενεργοποιήθηκαν
και από τον κ. Δένδια και από τον κύριο Πρωθυπουργό και δεν
ντρεπόµαστε λιγάκι όλοι µας. Όλοι πρέπει να ντρεπόµαστε. Δεν
λέµε για πόλεµο, διπλωµατικό όπλο είναι οι κυρώσεις.
Τι να συζητάµε τώρα; Σε ποια χώρα ζούµε ρε, παιδιά; Πάµε
τώρα στο Ρέθυµνο. Ακούστε τι συµβαίνει στο Ρέθυµνο, όπως και
στο Μαρούσι, τη Νίκαια και το Γαλάτσι. Έχω εδώ τα αποσπάσµατα και θα τα καταθέσω στα Πρακτικά. Πήγαν και αγόρασαν
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λεωφορεία από την Τουρκία οι Δήµοι Αµαρουσίου, Γαλατσίου,
Ρεθύµνου. Το καταλαβαίνετε; Τουρκικά λεωφορεία! Αυτό έγινε
πριν από δύο µήνες και δεν ντρεπόµαστε. Δίνουµε λεφτά σε
Τούρκους, το καταλαβαίνετε; Ως πότε θα πάει αυτή η ανοησία;
Ως πότε θα πάει αυτή η βλακεία; Δεν θα πω ούτε προδοσία, για
µένα είναι προδοσία, αλλά επειδή δεν εκφράζοµαι ως πρόεδρος
κόµµατος µε τέτοιο τρόπο, λέω αυτή η ανοησία, αυτή η βλακεία.
Πείτε µου εσείς! Αγοράζω εγώ, ο Δήµος Αµαρουσίου λεωφορεία
µε λεφτά του ελληνικού λαού! Ο Δήµος Αµαρουσίου, ο Δήµος
Ρεθύµνου, ο Δήµος Ζωγράφου! Είναι απίστευτο, ρε παιδιά! Δεν
το καταλαβαίνω. Εδώ έχω στα στοιχεία του Ρεθύµνου και του
Αµαρουσίου και θα τα καταθέσω στα πρακτικά.
Ένας Υπουργός δεν σήκωσε το τηλέφωνο και να πει, «Δήµαρχε τι κάνεις; Γιατί το κάνεις αυτό; Γιατί να παίρνουµε λεωφορεία από την Τουρκία; Ποιος είναι ο λόγος να χρηµατοδοτώ την
Τουρκία για να παίρνει όπλα και να πολεµά και να εκβιάζει την
Ελλάδα;». Δεν υπάρχει ένας; Ειλικρινά αναρωτιέµαι, όταν βλέπω
αυτό εδώ. Ανοίγω «Το Πρώτο Ψέµα», «ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» πρώτο ψέµα, καλά το είπα εγώ- και βλέπω στο portal αυτό το
πράγµα, να έχει διαφήµιση τον Ακιντζί. Το βλέπετε; Πρώτο ψέµα!
Διαφήµιση των ψευτοαρχηγών των κατεχοµένων. Δεν ντρεπόµαστε λιγάκι; Θα το καταθέσω και αυτό στα Πρακτικά. Μέχρι πού
µπορεί να φτάσει αυτός ο τόπος;
Κύριοι συνάδελφοι, εγώ το έχω πει κι άλλη φορά και θα το ξαναπώ: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία είστε ίδιοι, τέλος. Είστε πανοµοιότυποι. Βγαίνει, κύριε Ραγκούση, ο τέως πρωθυπουργός κ.
Τσίπρας από τη ΔΕΘ και προειδοποιεί τον κ. Μητσοτάκη να µη
φέρει εδώ τις κυρώσεις που αφορούν τα Σκόπια. Τον προειδοποίησε µε ονοµαστική ψηφοφορία. Πρώτη φορά βλέπω στα χρονικά εγώ ονοµαστική ψηφοφορία, που είναι έκτακτο εφόδιο µιας
Κοινοβουλευτικής Οµάδας, να χρησιµοποιείται δεκαπέντε, είκοσι
µέρες πριν. Το κάνεις εκτάκτως για να τους εκθέσεις. Αλλά αυτό
ήταν στήριξη του κ. Μητσοτάκη από την πλευρά του κ. Τσίπρα,
αποκαλύπτοντας την πρόθεσή του ότι θα κάνει ονοµαστική ψηφοφορία για να µη φέρει τις κυρώσεις η Νέα Δηµοκρατία και να
µην εκτεθούν νεοδηµοκράτες, γιατί από τους εκατόν πενήντα
οκτώ είµαι βέβαιος πως ούτε ένας δεν θα ψηφίσει για τις κυρώσεις αυτές. Ούτε ένας νεοδηµοκράτης, γιατί έχουν πατριωτικό
συναίσθηµα, δεν θα ψηφίσουν τις κυρώσεις των Σκοπίων. Είµαι
βέβαιος γι’ αυτό. Καλά, όσο η γη γυρίζει. Βέβαιος; Πώς µπορεί
να είσαι βέβαιος, µε αυτά που ψηφίζετε; Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λέω «βέβαιος». Και τον προειδοποιεί ο κ. Τσίπρας. Του το
λέει, ονοµαστική ψηφοφορία, ο ίδιος την ανακοινώνει. Ο Χριστός
κι η Παναγία! Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό το κάνεις εκείνη τη
στιγµή για να εκθέσει ένα κόµµα, πολιτικά να το εκθέσεις. Σας
προειδοποίησε, κύριοι. Μη στεναχωριέστε, σας στηρίζει ο κ. Τσίπρας. Αλληλοστηρίζεστε. Είστε όµοιος οµοίω. Και να σας πω
γιατί; Γιατί τη δική µας πρόταση για να πάµε τον κ. Κοτζιά και τον
ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική επιτροπή ακόµα ο Πρόεδρος της Βουλής,
ο κ. Τασούλας, να τη φέρει. Μου είχε πει Απρίλιο θα τη φέρει,
Μάιο θα τη φέρει, Ιούνιο θα τη φέρει. Ήµουν νιος και γέρασα.
Θα τελειώσει αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος. Το συζητάµε την
επόµενη φορά, που θα είµαστε και µεγαλύτεροι έτσι κι αλλιώς.
Θέλετε, δεν θέλετε, την άλλη φορά θα είµαστε πάνω από τριάντα
και θα τη φέρουµε µόνοι µας, για να τελειώνει η ιστορία. Για να
δούµε ποιος πρόδωσε τη Μακεδονία. Ίδιοι είστε, δυστυχώς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και βγαίνει -δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό, ο κύριος Πρωθυπουργός το είπε, ο κ. Πέτσας το είπε- και λέει ότι είναι υπερδραστήριοι
οι λαθροµετανάστες. Κάποιος το είπε, ότι οι λαθροµετανάστες
είναι υπερδραστήρια παιδιά και έκαψαν τη Μόρια. Εντάξει, δηλαδή
την άλλη φορά τι πρέπει να κάνουν, να κάψουν κι εµάς; Υπερδραστήριοι είναι; Εγώ ξέρω ότι υπερδραστήριος είναι κάποιος ο
οποίος κάνει προπόνηση. Αυτοί ποιοι είναι, οι νέοι Νέρωνες; Ο
Πρωθυπουργός το είπε. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν λέει υπερδραστήριους τους πυροµανείς, αυτούς που καίνε αυτά που πληρώνει
ο ελληνικός λαός. Τι να πω; Ξέρω γω. Εντάξει, λεκτική αστοχία θα
πω. Δεν είναι λεκτική αστοχία. Θεωρώ ότι όλα γίνονται µε βάση
ένα σχέδιο.
Διαβάζω λοιπόν από το newsit.gr. Δείτε πώς οι δηµοσιογράφοι
διαστρεβλώνουν τις ειδήσεις. Το newsit.gr που έχει πάρει πολλά
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λεφτά απ’ τα 20 εκατοµµύρια, αν δεν κάνω λάθος. Τίτλος: «Γυναίκες και παιδιά ανάµεσα στους µετανάστες που διασώθηκαν
στη Γαύδο». Κι εγώ παθαίνω σοκ. Λέω παιδιά, γυναίκες, εντάξει,
ρε παιδί µου, λογικό είναι να τους φιλοξενήσουµε. Και λέει µέσα
«Αφγανοί οι µετανάστες, πενήντα δύο συνολικά, ανάµεσά τους
πέντε-έξι παιδιά, πέντε-έξι γυναίκες». Δείτε πώς κάνουν πλύση
εγκεφάλου. Επενδύουν στο συναίσθηµα των ανθρώπων, γυναίκες και παιδιά, πέντε-έξι είναι µέσα. Οι υπόλοιποι όλοι είναι εικοσάχρονα, εικοσιπεντάχρονα, Αφγανοί και Πακιστανοί. Τι να σας
πω; Με αυτούς τους δηµοσιογράφους που πληρώνετε από τα 20
εκατοµµύρια επιχειρείτε να αλλάξετε τη λογική των ανθρώπων.
Κι επειδή κάποιοι χαµογελούν, θα σας το πω ευθέως για να το
καταλάβετε. Δεν ξέρω πόσο τιµάει τη Νέα Δηµοκρατία ότι τον
αντιρατσιστικό νόµο, κύριοι συνάδελφοι, επειδή χαµογελάσατε,
που προτείναµε να υπάρχει ελληνοφοβία και χριστιανοφοβία, τον
αρνείστε. Σας κάνουµε πρόταση νόµου στην ισλαµοφοβία να βάλουµε και χριστιανοφοβία και ελληνοφοβία. Γιατί δεν τη βάζετε;
Χθες, στη Ροδόπη, έκαψαν την Αγία Τράπεζα. Θα σας πω εγώ.
Στη ΒΙΑΛ της Χίου έκαψαν την Αγία Τράπεζα και το Ευαγγέλιο,
προχθές, στην εκκλησία. Στη Ροδόπη το ίδιο χθες. Πρόταση
νόµου καταθέσαµε εδώ, µέσα στον νόµο τον αντιρατσιστικό, τον
οποίο εσείς ψηφίσατε. Ο αντιρατσιστικός νόµος, να µάθουν οι
Έλληνες, έγινε νόµος από τη Νέα Δηµοκρατία, όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Δηµοκρατία έγινε, όπως κι ο νόµος για την ιθαγένεια fast track, από το κόµµα σας.
Λέω λοιπόν, επειδή έχετε ερµηνεύσει διασταλτικά συνθήκες,
θα σας πω το εξής. Το άρθρο 49 της Συνθήκης της Γενεύης λέει
ότι η συστηµατική µεταφορά πληθυσµού µε σκοπό την πληθυσµιακή ανατροπή απαγορεύεται. Να το, το λέει η Γενεύη, δεν το
λέω εγώ. Εδώ έχουµε συστηµατική µεταφορά από τον Ερντογάν
προς την Ελλάδα πληθυσµών για να ανατραπεί η δική µας πληθυσµιακή σύνθεση. Τι χρείαν έχοµεν άλλων αποδείξεων, πέραν
αυτού; Και υπάρχει η δήλωση, του πρώην προέδρου της Αλγερίας, Χουαρί Μπουµεντιέν, «Με τις κοιλιές των γυναικών µας θα
κατακτήσουµε τη Γαλλία». Το είχε πει πριν δεκαπέντε, είκοσι χρόνια ο άνθρωπος, µε τις κοιλιές, που βλέπετε και λέτε «κρίµα οι
έγκυες», που γεννούν πέντε-έξι παιδιά η καθεµία, που έχουν από
πέντε-έξι άνδρες η καθεµία ή από πέντε-έξι γυναίκες ο καθένας
τους. Πώς το επιτρέπουµε, ρε παιδιά, να ‘ναι ένας άνδρας και να
έχει πέντε γυναίκες; Ε, δεν είναι βάρβαρο αυτό; Πώς µπορώ να
το επιτρέψω εγώ αυτό το πράγµα σε µια κοινωνία ευρωπαϊκή; Ή
την κλειτοριδεκτοµή στη γυναίκα από επτά χρονών παιδάκι; Δεν
µπορώ. Με το ισλάµ δεν έχουµε τίποτα. Ξεκάθαρα. Είναι µια θρησκεία, επαναλαµβάνω, που µπορείς να συνυπάρξεις. Αλλά µε
τους ακραίους κύκλους, όµως, τους φανατικούς κύκλους, αυτούς τους απάνθρωπους, εγώ, κάτι Πακιστανούς που παίρνουν
µαστίγια και δέρνονται µε ξυράφια και κάτι κλειτοριδεκτοµές, δεν
µπορώ να συνυπάρξω. Δεν γίνεται να συνυπάρξουµε µαζί τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Πρόεδρε,
πόσο χρόνο θα χρειαστείτε ακόµα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Άλλα τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε, το πολύ.
Καταγγελία γονιού στον Εύρωπο Κιλκίς: Δεκαπέντε ανήλικα
µπαίνουν στο γυµνάσιο, ανήλικοι λαθροµετανάστες -τώρα, σήµερα µπαίνουν- µε δεκαεπτά Ελληνόπουλα. Αφήστε το ότι µπαίνουν από το παράθυρο και τους βάζετε όπως θέλετε. Πείτε µου
αυτό το παιδί, ο Πακιστανός, τι γνώσεις έχει γυµνασίου, που
µπαίνει µαζί µε το Ελληνόπουλο, που σηµαίνει ότι για να διδαχτεί
αυτό πρέπει να υποβιβαστούν οι γνώσεις του Ελληνόπουλου; Δεν
το καταλαβαίνετε; Κάποιοι εδώ µέσα δεν είστε δάσκαλοι ή καθηγητές; Όταν εγώ έχω γνώσεις, κι ο άλλος δεν έχει γνώσεις, ο δάσκαλος αναγκαστικά θα κατεβάσει το επίπεδο το γνωστικό για
να έρθουν σε ισορροπία. Πώς τους βάζετε στην ίδια τάξη; Τι
πράγµατα είναι αυτά! Πώς γίνεται αυτό; Όπως λέει και ο κ. Μυλωνάκης «Τι πράγµατα είναι αυτά!». Ο Χριστός κι η Παναγία!
Και το χειρότερο; Έγγραφο στον εισαγγελέα εφετών -πόσο τιµάει τη Νέα Δηµοκρατία αυτό;- από ΔΟΜ. Ξέρετε τι λέει; Ότι αρνείται ο ΔΟΜ, σε υπόθεση βιασµού ανηλίκου, να δώσει στοιχεία.
Γιατί αρνείται; Γιατί δεν έχει το δικαίωµα, έχουν ασυλία, λέει,
στην Ελλάδα. Ο ΔΟΜ! Θα το καταθέσω κι αυτό στα Πρακτικά να
το δουν εδώ οι Υπουργοί σας. Να µου βγαίνει ο ΔΟΜ και να λέει,
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σε βιασµό επτάχρονου παιδιού µες στο καµπ -βίασαν παιδάκιότι δεν δίνουν στοιχεία; Ο ΔΟΜ; Τι είναι, κράτος εν κράτει; Ορίστε το έγγραφο. Δηλαδή ο εισαγγελέας εφετών δεν µπορεί να
ελέγξει έναν ΔΟΜ. Θα µου πείτε ότι ακόµα περιµένουµε το µητρώο από εσάς µε τις ΜΚΟ, στο οποίο δεν εγγράφη κανένας και
δεν κλείσατε καµµία. Αυτοί είστε. Αρνείται τον έλεγχο. Εικοσιπεντάχρονος Αφγανός βίασε επτάχρονο στις Σέρρες και αρνείται
από τον εισαγγελέα τον έλεγχο. Δεν θα πω το άλλο, που ακούστηκε.
Φίλες και φίλοι, ο Μαρκ Τουέιν, ο Αµερικανός συγγραφέας,
είχε πει κάτι πολύ καλό για τη Νέα Δηµοκρατία τώρα, είναι εύστοχο: Πίστη στην πατρίδα για πάντα, πίστη στο κόµµα και στην
κυβέρνηση όταν το αξίζει. Και αυτή η Κυβέρνηση, δυστυχώς, µε
αυτά που κάνει δεν αξίζει την πίεση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί είναι όλα αντιφατικά και όλα στρεβλά. Γιατί; Θα
σας απαντήσω εγώ µε επιχειρήµατα. Φυλάκιο στο Σουφλί, καταργήθηκε πριν δεκαπέντε µέρες, κύριοι. Το φυλάκιο αυτό ήταν
ανάχωµα στη λαθροεισβολή. Μου το κατήγγειλε χθες ανώτατος
αξιωµατικός και θα σας το καταθέσω εδώ. Φυλάκιο στο Σουφλί.
Πενήντα στρατιώτες ήταν εκεί και ήταν ανάσχεση των εισβολέων.
Τους πήρατε και κάθε µέρα παίρνουν είκοσι-τριάντα από αυτούς.
Αυτοί είστε. Πείτε µου τώρα εσείς ότι φταίω εγώ. Σας λέω συγκεκριµένα πράγµατα, στα οποία ειλικρινά δεν µπορείτε να µου
απαντήσετε. Το λέω ευθέως.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω κάτι για τον κορωνοϊό. Από την
πρώτη στιγµή στηρίξαµε την Κυβέρνηση και είπαµε ναι, πάµε δυνατά, να µην έχουµε εξάπλωση. Το είπαµε. Αλλά αυτά τα αντιφατικά που κάνατε στην πορεία δείχνουν ότι στα µικρά είστε
πολύ µικροί αλλά και στα µεγάλα είστε πιο µικροί, δυστυχώς.
Ακούστε. Οι πολιτικοί, Πρωθυπουργός, Υπουργοί, γίνονται γιατροί. Βλέπω πολιτικούς και Υπουργούς στον «ΣΚΑΪ», ειδικά στον
«ΣΚΑΪ». Τι λαγνεία µε τον «ΣΚΑΪ», ρε παιδιά, τι αγάπη! ΚΚΕ δεν
θα δω ποτέ στον «ΣΚΑΪ», ΜέΡΑ25 θα νυχτώσει πέντε αιώνες, µπορεί να δω. ΣΥΡΙΖΑ πού και πού περνάν απ’ έξω κι αυτοί οι κακοµοίρηδες πλέον στον «ΣΚΑΪ». Τι γίνεται µε τον «ΣΚΑΪ»; Τέτοια
αγάπη; Όλοι οι Υπουργοί από το πρωί κάνουν τους γιατρούς.
Βγαίνουν πρωί-πρωί και λένε «θα φοράτε µάσκα, θα κάνετε αυτό,
θα αναπνέετε λιγότερο», Υπουργοί της Νέας Δηµοκρατίας. Κι
όταν οι γιατροί γίνονται πολιτικοί είναι χειρότερα τα πράγµατα.
Διότι οι γιατροί σαν τον Σύψα έγιναν πολιτικοί, δυστυχώς. Το χρησιµοποιείτε ως πολιορκητικό κριό στη λογική µας. Γιατί το λέω
αυτό; Έγινε ένα συνέδριο το Σαββατοκύριακο διεθνές, γιατρών,
επιστηµόνων, καθηγητών πανεπιστηµίου στην Αθήνα, αν δεν
κάνω λάθος. Δεν πήγε κανείς από αυτούς για να αντιπαρατεθεί
διά επιχειρηµάτων. Γιατί δεν πήγε; Για πείτε µου εσείς. Γιατί δεν
πήγε κανένας από αυτούς; Αυγουστάτος, Χόφµαν, Μανγκάροφ,
Χούλιο Τάρρο, Ιταλός, Ισπανός, ήταν εκεί, Έλληνες γιατροί. Και
δεν πήγε κανένας από τους δικούς σας φωστήρες, τα µεγάλα
µυαλά, να µιλήσει µαζί τους. Δεν πήγε. Και το κυριότερο; Κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Κυριακή µεσηµέρι διαρρέετε στα δικά
σας σάιτ διακόσια σαράντα τρία κρούσµατα κορωνοϊού στη
Μόρια. Το διαρρεύσατε, σας έφυγε. Τη Δευτέρα εκατόν εβδοµήντα τέσσερα τα κάνατε. Ξέρετε γιατί; Για να µην περάσουµε
τα πεντακόσια. Γιατί αν περάσουµε τα πεντακόσια µε τους Έλληνες, σε γενικό lockdown πάει µετά η χώρα. Το ’χε πει ο Πρωθυπουργός παλαιότερα αυτό.
Σας λέω λοιπόν ότι σκοινοβατείτε επικοινωνιακά. Κάνετε λάθη
τραγικά. Διότι δεν µπορεί εννέα άτοµα το ανώτερο σε έναν κλειστό χώρο ή σε ανοικτό, αλλά στην τάξη µέσα είκοσι πέντε. Δεν
γίνεται. Δεν µπορεί δηλαδή στο σουβλατζίδικο της γειτονιάς µου
να µπαίνουν εννιά, τι εννιά, τρεις, δύο, αλλά στην τάξη να είναι
είκοσι πέντε. Δεν γίνεται.
Και βέβαια, πάλι θα σας πω, πως στα µέσα τα δικά σας «Πρώτο Ψέµα» πάλι, αν δεν κάνω λάθος- υπάρχει τίτλος -ακούστε- «Πέθανε εικοσιπεντάχρονος από κορωνοϊό». Ειλικρινά σας
λέω ότι θορυβήθηκα χθες. Πολύ! Φοβήθηκα. Εικοσιπεντάχρονος!
Τί απέφυγε να πει, όµως, το «Πρώτο Ψέµα» και τα υπόλοιπα site
που «ταΐζετε» καλά;
Πρώτον, ότι ο εικοσιπεντάχρονος ήταν από το Μπαγκλαντές,
αλλά δεύτερον και κυριότερο –το πρώτο δεν µας αφορά τόσο
πολύ- ότι πέθανε από λευχαιµία. Είχε κορωνοϊό, αλλά από λευ-
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χαιµία πέθανε ο άνθρωπος. Αυτοί, όµως, λένε από κορωνοϊό.
Κάτω-κάτω, βέβαια, το λέγανε ότι ήταν και µε λευχαιµία ο άνθρωπος. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι καλλιεργείτε τον τρόµο και τον
φόβο επίτηδες και θα σας πω το γιατί. Διότι περνάτε τρέιλερ από
πίσω διάφορα πράγµατα που εξυπηρετούν φίλους σας και γνωστούς σας. Όχι εσείς οι Βουλευτές, εσείς δεν φταίτε σε τίποτα.
Οι Υπουργοί σας και ο Πρωθυπουργός. Δουλειές και µπίζνες γίνονται. Και το χειρότερο από όλα ξέρετε ποιο είναι; Θα σας το
πω ευθέως. Ότι στα ελληνοτουρκικά πάει να γίνει υπόγεια συµφωνία παρασκηνιακή και χαµπάρι δεν θα πάρετε. Είδηση δεν θα
πάρετε. Και εδώ είναι τα χάλια όλων αυτών των λαθρολάγνων.
«ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» -δεν το λέω «Πρώτο Ψέµα», γιατί εδώ λέει
αλήθεια- ««σαρώνει» ο κορωνοϊός στους µετανάστες στο κέντρο
της Αθήνας!». Χθεσινό. Εδώ ήταν ο Μηταράκης που έλεγε ότι
εδώ δεν έχουµε κρούσµατα. Μόνο οι Έλληνες είχαν κρούσµατα
κορωνοϊού, τώρα ξαφνικά σαρώνει. Αυτό είναι το πρόβληµα. Ότι
δεν έχετε σχέδιο, δεν έχετε πρόταση και καλλιεργείτε και τον
τρόµο. Έχουµε σεισµούς, λοιµούς, καταποντισµούς. Όλα τα
στραβά σε έναν χρόνο πέσαν µαζί. Ο κορωνοϊός ήταν κάτι που
δεν το περίµενε κανένας µας, έτσι και αλλιώς και αντιλαµβάνοµαι
τη δυσκολία. Οσονούπω, θα έχουµε και ακρίδες του Νείλου, του
φαραώ, αφού λέει ότι θα έχουµε και τα κουνούπια του Νείλου.
Σε λίγο καιρό θα έχουµε -λέει- επανεµφάνιση του ιού του Δυτικού
Νείλου. Φόβοι των γιατρών, των ειδικών. Ωραία, θα έχουµε και
ακρίδες από τον φαραώ. Φθάσαµε, δηλαδή, σε ένα σηµείο -ειλικρινά το λέω αυτό- να αναρωτιέµαι πραγµατικά -και θα ολοκληρώσω µε αυτό- σε ποια χώρα ζω. Στη χώρα, φίλες και φίλοι, που
ζητάνε οι επενδυτές των αυτοκινητόδροµων 80.000.000 ευρώ
αποζηµίωση, γιατί δεν είχαν δουλειά. Ωραίους επενδυτές µαζέψατε, κύριοι, να τους χαίρεστε!
Εγώ επειδή είµαι επενδυτής και επιχειρηµατίας, όταν µπαίνει
µέσα η εταιρεία µου, δεν ζητάω από κάποιον τα λεφτά πίσω. Δεν
λέω «φέρτε µου τα λεφτά πίσω». Αυτοί δεν είναι επενδυτές, είναι
ακρίδες. Επειδή, δηλαδή, δεν πάει καλά η «Αττική Οδός», πρέπει
να πληρώσουµε 80.000.000 ευρώ τώρα, όπως και στη
«DRAGON» να δώσουµε άλλα 150.000.000 ευρώ, γιατί δεν πάει
καλά η δουλειά τους; Τί είδους επενδυτές είναι αυτοί, για πείτε
µου. Έτσι γίνεται επενδυτής και ο οποιοσδήποτε από εδώ µέσα.
Δεν βάζουν λεφτά, παίρνουν κάτι και αν δεν πάει καλά η δουλειά,
δεν πειράζει, θα τα πάρω από τον Μητσοτάκη. Σοβαρά µιλάµε
τώρα; Είναι αυτοί επενδυτές; Θέλουν 80.000.000 ευρώ οι εταιρείες των αυτοκινητοδρόµων; Έτσι είναι οι επενδύσεις; Επένδυση σηµαίνει ότι ο επιχειρηµατίας ρισκάρει κέρδος και ζηµιές,
όχι στο κέρδος είµαι µόνος µου, αλλά στη ζηµιά βάζω το κράτος
συνέταιρο. Έ, δεν γίνονται έτσι οι δουλειές. Δυστυχώς!
Κλείνω εδώ, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής. Λυπήθηκα πάρα πολύ
από την άγρια επίθεση που έγινε στην Ορθοδοξία. Λυπήθηκα και
για τον κ. Κουµουτσάκο µε αυτό που πήγε και έκανε, γιατί του
γύρισε ανάποδα, και µε νεοδηµοκράτες που του επιτέθηκαν -δυστυχώς!- αλλά και µε δηµοσιογράφους και Βουλευτές, επειδή
πήγε να κοινωνήσει.
Πρέπει ειλικρινά να µαζέψετε µερικούς στη Νέα Δηµοκρατία.
Η Θεία Κοινωνία είναι ο ορισµός της πίστεως της Ορθοδοξίας.
Μπορεί κάποιος να µην πιστεύει, είναι δικαίωµά του, αλλά το να
λοιδορείται η Θεία Κοινωνία, το να υβρίζεται η Θεία Κοινωνία, το
να συµπεριφερόµαστε µε -ειλικρινά- ποταπό τρόπο απέναντι
στην πίστη των υπολοίπων, είναι ξεδιάντροπο. Τί έκανε; Θεία Κοινωνία, Θεία Μετάληψη. Σώµα και αίµα Κυρίου είναι. Δεν θα επιτρέψω προσωπικά σε κανέναν -το λέω ευθέως, γιατί δεν είµαι
θρησκόληπτος, αλλά είµαι χριστιανός ορθόδοξος- να παίξει ούτε
µε τη Θεία Κοινωνία ούτε µε τα Μυστήρια της Εκκλησίας.
Ο κ. Κουµουτσάκος έκανε ένα λάθος, κατά την άποψή σας γιατί για µένα ήταν σωστό αυτό που έκανε- που πήγε και κοινώνησε. Δικαίωµά του! Φωτογραφία δεν έπρεπε να βγάλει. Από εκεί
και πέρα, όµως, να του την «πέσουν» νεοδηµοκράτες Βουλευτές,
γιατί κοινώνησε ένας χριστιανός, παραπάει, ρε παιδιά. Παραπάει,
ρε παιδιά! Φτάνει πια τόσο µίσος για την Ορθοδοξία. Φτάνει! Θέλετε να το παίξετε ψευτοαριστεροί προοδευτικοί; Θέλετε να πάτε
µε τον συρµό ότι και καλά έχουν δίκιο οι αριστεροί; Αν είχαν δίκιο
οι αριστεροί, κύριοι, θα υπήρχε Κοµµουνισµός και σε άλλες
χώρες. Θα υπήρχε και Αριστερά και σε άλλες χώρες. Δεν το κα-
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ταλαβαίνετε; Έχει κλείσει το εργοστάσιο. Έµεινε η αντιπροσωπεία, παλεύουν οι άνθρωποι, δικαίωµά τους, όπως και κάποιοι
ψευτοαριστεροί από εδώ, που νοµίζουν ότι είναι αριστεροί, αλλά
η τσέπη τους είναι δεξιά. Στην Εκάλη, στην Κηφισιά και στο Μαρούσι µένουν οι περισσότεροι. Μην τους φοβάστε, τί φόβος είναι
αυτός εδώ; Ίσως γιατί ο Πρωθυπουργός έχει µια κεντροαριστερή λαγνεία, µάζεψε πολύ ΠΑΣΟΚ και πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πω
ονόµατα. Δυστυχώς, όµως! Να είστε καλά!
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν)
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε τον
κατάλογο των οµιλητών.
Θα µιλήσουν οι δύο πρώτοι εγγεγραµµένοι Βουλευτές, µετά
θα µιλήσει ο κ. Ζαριφόπουλος, µετά άλλοι δύο Βουλευτές και ο
κύριος…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Εγώ, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, µετά από δύο
Βουλευτές, κύριε Γεωργαντά.
Ο κ. Λιούπης έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία αντιµετωπίζει στη ρίζα του το πρόβληµα
της πολυνοµίας, ένα βασικό πρόβληµα που εµποδίζει τη λειτουργία του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης.
Καταγράφονται συγκεντρωµένες εκατοντάδες διατάξεις που
ήδη είναι σε εφαρµογή, ενώ ταυτόχρονα εµπλουτίζεται η νοµοθεσία µε νέες ρυθµίσεις απαραίτητες για την ολοκληρωµένη µετάβαση στο νέο ψηφιακό κράτος. Έτσι, είτε πρόκειται για κώδικα
είτε για συλλογή νοµοθεσίας, το σηµερινό νοµοθέτηµα είναι ένα
εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο.
Η βίβλος ψηφιακού µετασχηµατισµού καταγράφει την εθνική
ψηφιακή στρατηγική για την επόµενη τετραετία, η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο µε βάση τις ανάγκες, αλλά και την τεχνολογική πρόοδο. Κάθε Υπουργείο θα διαθέτει υπηρεσία ψηφιακής
διακυβέρνησης, ώστε να αντιµετωπίζονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα θέµατα που αφορούν την ψηφιακή µετάβαση.
Πρωτοποριακός ο νέος προσωπικός αριθµός που εισάγεται,
ένας αριθµός για κάθε χρήση έναντι του δηµοσίου, ο οποίος θα
αντικαταστήσει όλα τα γνωστά µέχρι σήµερα ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κ.λπ..
Βεβαίως, διασφαλίζεται πλήρως η διαδικασία αξιόπιστης χρήσης του, καθώς δεν αρκεί η απλή επίκλησή του από τον πολίτη,
αλλά προβλέπεται και διαδικασία επαλήθευσης από τους φορείς
του δηµοσίου.
Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη ήδη διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στο
συνολικό εγχείρηµα. Σε αυτή λειτουργούν οι θυρίδες χρηστών
και φορέων της δηµόσιας διοίκησης µε ηλεκτρονικά έγγραφα
που εκδίδονται, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Οι θυρίδες
λειτουργούν µε όλα τα εχέγγυα ασφαλείας, αφού η πρόσβαση
σε αυτές προϋποθέτει διαδικασία αυθεντικοποίησης.
Ο ακρογωνιαίος λίθος της όλης µεταρρύθµισης είναι η υποχρεωτική ηλεκτρονική επικοινωνία, µεταξύ δηµοσίων υπηρεσιών και
φυσικών και νοµικών προσώπων. Τα φυσικά πρόσωπα ωστόσο διατηρούν τη δυνατότητα επιλογής ανάµεσα στη φυσική ή την ηλεκτρονική επικοινωνία µε το δηµόσιο. Όλοι οι δηµόσιοι φορείς
υποχρεούνται να αποκτήσουν ιστότοπο, ο οποίος θα είναι προσβάσιµος και από φορητές συσκευές και από άτοµα µε αναπηρία.
Με την έκδοση προεδρικού διατάγµατος οι αναρτήσεις στη
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» θα έχουν πια το σωστό περιεχόµενο, υπό το πρίσµα
της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Πλήρης διαφάνεια, όµως, µε σεβασµό στα δικαιώµατα και στην
ασφάλεια των πολιτών. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων επωµίζεται την ευθύνη για την επιβεβαίωση ταυτότητος κάθε πολίτη και ταυτόχρονα την πραγµατοποίηση της διαλειτουργικότητας.
Το κέντρο διαλειτουργικότητας αναλαµβάνει καίριο ρόλο, ιδιαίτερα µετά τον Ιούλιο του 2022, οπότε υποχρεωτικά όλοι οι δη-
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µόσιοι φορείς θα πρέπει να εισφέρουν στο κέντρο όλα τα δεδοµένα που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και εγγράφων.
Το δηµόσιο αποκτά ασφαλή τρόπο αποθήκευσης των δεδοµένων κάθε είδους, µε τη χρήση υπηρεσιών νέφους. Το Cloud έρχεται στις δηµόσιες υπηρεσίες και µια ακόµη τεχνολογία αιχµής
αξιοποιείται προς όφελος του δηµοσίου. Σηµαντική τοµή η σύσταση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, για την εναλλακτική
καταγραφή όλων των διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων δεδοµένων. Έτσι για κάθε διαδικασία θα ορίζονται µε σαφήνεια τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τα βήµατα που
πρέπει να γίνουν. Παύει κάθε πιθανή σύγχυση προς όφελος των
πολιτών, αφού δεν θα έχει πλέον τη διακριτική ευχέρεια κάθε
υπάλληλος να απαιτεί διαφορετικά έγγραφα ως δικαιολογητικά
από τους πολίτες. Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την
ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G. Δίνεται η δυνατότητα να παραχωρούνται δωρεάν συγκεκριµένα τµήµατα από ραδιοσυχνότητες, µε απώτατο χρονικό ορίζοντα τους δώδεκα µήνες σε
πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες, για πιλοτική ανάπτυξη δικτύων ή προϊόντων 5G.
Συστήνεται η εταιρεία «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G Α.Ε.», θυγατρική του
υπερταµείου, προκειµένου να συστήσει µε τη σειρά της το Ταµείο Φαιστός. Το νέο ταµείο θα στοχεύσει σε επενδύσεις που
αφορούν σε υποδοµές 5G.
Με το νέο έτος καταργείται οριστικά η χρήση φαξ από το δηµόσιο, ώστε να κατευθυνθούµε χωρίς πισωγυρίσµατα προς µία
νέα ψηφιακή εποχή στον χώρο της δηµόσιας διοίκησης. Δεν θα
επαναλάβω τα πολλαπλά οφέλη που αποκοµίζουµε από άποψη
ταχύτητος και χρηστής διοίκησης. Θα τονίσω αυτό που πιθανόν
να ξεχνάµε, ότι τα άτοµα µε αναπηρία µέχρι πρόσφατα ζούσαν
έναν γολγοθά, όταν θα έπρεπε να συναλλαγούν µε τη δηµόσια
διοίκηση. Είτε τα ίδια είτε οι δικοί τους άνθρωποι έπρεπε να υποστούν µια επιπλέον σηµαντική ταλαιπωρία σχεδόν σε κάθε συναλλαγή τους µε το δηµόσιο. Πρόκειται ίσως για τη µεγαλύτερη
στα χρόνια της Μεταπολίτευσης ριζική µεταρρύθµιση του δηµόσιου τοµέα.
Πολλές απόπειρες έγιναν στην πορεία των ετών για να αντιµετωπιστεί ο δυσκίνητος και χρονοβόρος τρόπος λειτουργίας του
δηµοσίου. Στους έξι µήνες που είναι σε λειτουργία το gov.gr έγιναν τόσα βήµατα µπροστά όσα δεν έχουν γίνει επί δεκαετίες. Με
µια απλούστατη διαδικασία όλοι οι πολίτες βεβαιώνουν το γνήσιο
της υπογραφής τους, κάνουν την άυλη συνταγογράφησή τους
και αποκτούν άµεσα την προσωρινή άδεια οδήγησής τους, χωρίς
καµµία αναµονή, χωρίς µετακινήσεις και χωρίς κόστος. Και όλα
αυτά έγιναν ταχύτατα και µάλιστα µέσα στην έξαρση της πανδηµίας.
Σήµερα συζητάµε για µια καθολική µεταστροφή στον τρόπο
λειτουργίας του δηµοσίου. Ο κώδικας περιγράφει λεπτοµερώς
πώς θα αποκτήσουµε στην πράξη εύχρηστη, αξιόπιστη, λιγότερο
κοστοβόρα και µε µεγαλύτερη διαφάνεια δηµόσια διοίκηση. Το
επιστέγασµα του σηµερινού νοµοσχεδίου βρίσκεται, κατά τη
γνώµη µου, στο πρώτο άρθρο όπου καθιερώνεται η υποχρέωση
για τους φορείς του δηµοσίου να χρησιµοποιούν τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνίας στις συναλλαγές τους µε τους
πολίτες. Σταδιακά η υποχρέωση αυτή θα γίνει αυτονόητη στη συνείδηση όλων, δηµοσίων υπαλλήλων και πολιτών.
Είναι ιστορικής σηµασίας το σηµερινό νοµοσχέδιο. Αλλάζει
πλήρως τον χαρακτήρα του ελληνικού δηµοσίου και γράφει ένα
νέο κεφάλαιο στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λιούπη.
Τον λόγο έχει ο κ. Σωκράτης Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ και
µετά θα ακολουθήσει, όπως είπα προηγουµένως, ο Υφυπουργός
κ. Ζαριφόπουλος.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, µε ειλικρινές
ενδιαφέρον άνοιξα να διαβάσω το νοµοσχέδιο µιας και γνωρίζουµε όλοι πάρα πολύ καλά ότι ο ψηφιακός ανταγωνισµός µαζί
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µε τον κλιµατικό ανταγωνισµό θα αποτελέσουν τη βάση για την
επιβίωση αλλά και για την ευηµερία της επόµενης µέρας και για
την κοινωνία µας και για τη χώρα µας, για κάθε πολίτη, αλλά και
για την υφήλιο συνολικά. Δεν µπορεί κανείς να µείνει αµέτοχος
σε µία πρόκληση συζήτησης για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Θα το πω εξαρχής. Κύριοι Υπουργοί, δυστυχώς απογοητεύτηκα. Και µάλιστα απογοητεύθηκα σε αντίθεση µε τα δηµοσιεύµατα που διάβαζα για την ψηφιακή αναµόρφωση και την ψηφιακή
επανάσταση. Μάλιστα είχα ακούσει και τον κύριο Πρωθυπουργό
να λέει ότι «τουλάχιστον την περίοδο της καραντίνας, τις πρώτες
µέρες, πετύχαµε την ψηφιακή επανάσταση και κάναµε θαύµατα
στο Υπουργείο», αλλά θεωρώ ότι είναι µία πολύ λανθασµένη αφετηρία να ξεκινάτε µε τόσο µεγάλα λόγια και τόσο ελλιπές έργο.
Θα σας τα πω λίγο πιο συγκεκριµένα.
Κατ’ αρχάς είναι τραγικό που επιχειρήσατε τη λαθροχειρία του
κώδικα. Χωρίς να κάνετε κώδικα επιχειρήσατε να το παρουσιάσετε ως κώδικα. Ακόµα και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής
και το Συµβούλιο σάς διέψευσαν. Αναγκαστήκατε, συρθήκατε να
το αλλάξετε. Σας το λέγανε από την πρώτη µέρα. Αλλά εδώ πέρα
παραβήκατε και τις διατάξεις του επιτελικού κράτους, και είναι
η µεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση το ότι κάνατε τάχατες επιτελικό κράτος. Ένα επιτελικό µπάχαλο έχετε κάνει και θα το αποδείξω αυτό. Άρα ούτε ο ν.4622 υλοποιείται.
Ταυτόχρονα, όµως. είναι λαθροχειρία το ότι επανέρχεστε για
να µιλήσετε για µία βίβλο η οποία δεν υπάρχει, την οποία τάχατες
την είχατε κάνει, τάχατες την τροποποιείτε, αλλά κανείς δεν την
έχει δει. Αυτή η βίβλος είναι κρυφή, πρέπει να την ψάξουµε σαν
το κρυφό και άγιο δισκοπότηρο. Θα µπορέσετε να µας πείτε τουλάχιστον στην οµιλία σας ποια είναι αυτή η βίβλος, πού είναι δηµοσιευµένη και να δούµε τελικά γιατί την τροποποιείτε κάθε λίγο
και λιγάκι; Και αυτό που αποδεικνύεται δεν είναι µόνο η λαθροχειρία του κώδικα και της βίβλου, είναι και το ότι δεν είχατε πρόταση, δεν είχατε πρόγραµµα και όλα αυτά που λέγατε και
προεκλογικά ήταν µία πολιτική απάτη, γιατί τελικά αυτό που κάνετε και στα ψηφιακά είναι το «βλέποντας και κάνοντας».
Δεύτερο ζήτηµα: δεν είναι νέο νοµοθέτηµα. Και αυτό είναι µεγάλο θέµα. Δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι µία συρραφή παλαιών
νοµοθετηµάτων. Είναι ψευδής η δήλωση του Υπουργού όταν κατέθεσε τις νοµοτεχνικές τώρα στην αρχή, ότι η πλειονότητα των
διατάξεων είναι νέες. Ξέρετε, αυτό αποδεικνύει και την ενοχή,
ένας Υπουργός που λέει µία πρόταση µόνο στην έναρξη της συνεδρίασης, για να καλύψει τα νώτα του, είναι σίγουρα ψευδής
γιατί έχει ενοχές για αυτό που κάνει.
Τι έχει ουσιαστικά το νοµοσχέδιο; Καµµία πολιτική παραγωγή
της Νέας Δηµοκρατίας, καµµία πολιτική παραγωγή της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου; Έχει νόµους του ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερους. Τους αναφέρω, για να είµαστε ακριβείς, στα Πρακτικά:
είναι ο 3979/2011, ο 4440/2016, ο 3851/2010, ο 4551/2019 και
όλο το σύστηµα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων µαζί µε το
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», που ήταν πρωτοβουλίες της προηγούµενης κυβέρνησης και υλοποιούνται ήδη.
Και τι άλλο περιέχει; Τρεις οδηγίες: την 2102 του 2016, την
1972 του 2018 και τη 1024 του 2019, µε τους νόµους τους εφαρµοστέους και εφαρµοστικούς που είχαµε µέχρι τότε. Άρα ούτε
καινούργιο είναι.
Τρίτον, είναι τουλάχιστον µία καλή νοµοθέτηση; Όχι, είναι µία
κακή νοµοθέτηση, έχει πάνω από εκατό υπουργικές αποφάσεις
που προβλέπονται. Ειλικρινά, αν κάποιος θέλει να σας δώσει το
high score για κάτι θα σας δώσει το βραβείο για το ότι πετύχατε
να καταθέσετε το πιο απροετοίµαστο νοµοσχέδιο µε τις περισσότερες παραποµπές σε υπουργικές αποφάσεις, κάτι που δείχνει ένα δύσχρηστο, αδιαφανές και ανώριµο νοµοσχέδιο.
Και ειλικρινά εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι λίγο πιο προχωρηµένο: έχετε τη δυνατότητα να µας καταθέσετε την έκθεση
αξιολόγησης της ποιότητας της νοµοπαρασκευαστικής διαδικασίας του άρθρου 64 του επιτελικού κράτους, να δούµε τουλάχιστον αν περάσατε από την πρώην ΚΕΝΕ, για να δούµε λιγάκι πώς
αξιολόγησε τις τόσες υπουργικές αποφάσεις που έχετε µέσα;
Τέταρτον, είναι βαρύ και δυσλειτουργικό. Κάνει λάθος ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας που περηφανεύεται ότι είναι µεγάλο. Το είναι µεγάλο δεν είναι καλό για το νοµοσχέδιο. Το ότι
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είναι µεγάλο είναι κακό, γιατί δεν µπορείς να βρεις άκρη, γιατί
δεν ξέρει ο πολίτης και η υπηρεσία πού να βρει την απάντηση.
Και µάλιστα το να φωτοτυπείς προηγούµενα νοµοσχέδια για να
δείξεις κάτι µεγάλο είναι χειρότερο και από τις φωτοτυπίες της
κ. Διαµαντοπούλου, που έδωσε στα σχολεία. Είναι τραγικό αυτό
που κάνετε. Δεν απλοποιεί διαδικασίες, κάνει κακό στον ψηφιακό
µετασχηµατισµό και τον καθυστερεί.
Είναι διαφανές; Όχι, δυστυχώς δεν είναι. Έχει µεγάλο πρόβληµα διαφάνειας. Δεν έχει τη γνωµοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. Είναι ένα βήµα προς τα πίσω ως
προς τη διαφάνεια και τη διαύγεια και όσον αφορά τον Προσωπικό Αριθµό, δεν είναι ασφαλές για την κοινωνία και τους πολίτες,
αλλά και για την πληροφορία σχετικά µε συµβάσεις, µε αναθέσεις. Δεν τα έχετε ξεκαθαρίσει αυτά.
Είναι τουλάχιστον έστω συντηρητικό και στάσιµο; Όχι. Καθυστερείτε και στα έτοιµα. Έπρεπε, παραδείγµατος χάριν, να έχετε
το σύστηµα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων έτοιµο από τον
Μάιο. Δεν λειτουργεί. Έπρεπε να έχετε προχωρήσει σε πράγµατα που ήταν νοµοθετηµένα, που σας τα παραδώσαµε. Και
αυτό, ξέρετε, αποδεικνύει και την αυθάδεια και αλαζονεία του κ.
Μητσοτάκη, να τολµήσει να πει εν µέσω καραντίνας ότι κάνατε
ψηφιακό µετασχηµατισµό όταν καθυστερείτε τα νοµοθετηµένα.
Είναι τραγικό, ξέρετε, να µην υλοποιείτε ούτε την ψηφιακή στρατηγική 2016 - 2021, γιατί δεν είναι αριστεία το να έχεις καθυστερήσεις σε όλα, είναι πολιτική απάτη, είναι πολιτική εξαπάτηση
και θα έλεγα ότι έτσι οδηγείτε και τη χώρα σε υστέρηση. Όταν
λέτε στη νέα γενιά, στους ερευνητές και στους επιστήµονες ότι
το να βάζεις νοµοσχέδια-φωτοτυπία παλαιών νόµων είναι αριστεία, τότε κανείς δεν θα προσπαθήσει για το καλύτερο. Και για
αυτό φταίει η Νέα Δηµοκρατία, γιατί καθυστερείτε και ως προς
την αριστεία και τον ευγενή ανταγωνισµό και συναγωνισµό των
επιστηµόνων, διότι επιβραβεύετε την ελάχιστη προσπάθεια και
τα 20 εκατοµµύρια του κ. Πέτσα.
Εντάξει, προπαγάνδα έχετε καλή, αλλά δεν προχωράτε µπροστά τίποτα όσον αφορά τις µεγάλες, ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις. Δεν έχετε καµµία µεταρρυθµιστική τοµή στο νοµοσχέδιο.
Αντίθετα, ως προς την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς έχετε ένα
σοβαρό πρόβληµα. Παραχωρείτε την εκµετάλλευση δηµόσιου
αγαθού, αλλά µέσα από το Ταµείο Φαιστός και από την ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών επαναχρηµατοδοτείτε αυτόν που έχει
πάρει το προϊόν, δηλαδή δίνετε την υπεραξία των υπηρεσιών 5G
και τις υποχρεώσεις αυτού που πρέπει να αναπτύξει το δίκτυο,
από την πίσω πόρτα τα επιστρέφετε σε αυτόν που έχει αναλάβει
το έργο. Δηλαδή δεν κάνει ολόκληρο το έργο. Το Ταµείο Φαιστός
θα κάνει συµπληρωµατικές υπηρεσίες και application και από τα
κέρδη και τις υπεραξίες και το τίµηµα που θα πηγαίνει στο ταµείο
το 25% θα επιστρέφεται ως έµµεσο ή άµεσο όφελος στον ιδιοκτήτη της υπηρεσίας. Αυτό είναι τραγικό, είναι σκάνδαλο. Δίνετε
πίσω λεφτά σε αυτόν που θα βάλει την υπηρεσία και του κάνετε
και ένα κοµµάτι της δουλειάς! Και δεν έχετε καµµία πρόταση.
Ποιος δηµόσιος χώρος θα ωφεληθεί από τα 5G; Πώς θα έχουν
δωρεάν υπηρεσίες τα σχολεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι δήµοι;
Πώς θα έχει το κράτος όφελος από όλα αυτά περισσότερο παρά
το ότι παραχωρεί έναν δηµόσιο χώρο, που είναι οι συχνότητες;
Καµµία καινοτοµία, ούτε καν η εξασφάλιση της ψηφιακής δηµοκρατίας, παρά µόνο όφελος για µια ελίτ που είναι κοντά στην
Κυβέρνησή σας. Ναι, αυτοί σας βγάλανε και ταΐζετε πολύ καλά
το σύστηµα πληροφόρησης, για να κρατήσετε αυτή τη συµµαχία.
Όµως εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα. Χρειαζόµαστε µία ουσιαστική µεταρρύθµιση που να περιλαµβάνει -θα σας πω ένα παράδειγµα- τα γεωχωρικά δεδοµένα. Η τράπεζα πληροφοριών της
χώρας µας, ο Ψηφιακός Χάρτης, δόθηκε έξω από την Κυβέρνηση, στο Τεχνικό Επιµελητήριο, και κινδυνεύει να δοθεί σε ιδιώτες, αντί να τα βάλετε αυτά στην ψηφιακή µεταρρύθµιση για να
έχετε αποτυπωµένα τους χάρτες κινδύνου πληµµύρας, που ολοκλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά το 2018, µαζί µε το Δασολόγιο, µαζί µε το Κτηµατολόγιο και µαζί µε µια αποτύπωση των
χρήσεων γης και των γεωµορφολογικών δεδοµένων. Διότι έτσι
αντιµετωπίζει κάποιος τις πληµµύρες στη Θεσσαλία.
Κάτι τέτοιο δεν προχωράτε, µια τέτοια µεταρρύθµιση και επαναλαµβάνω ότι τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πληµµύρας τα
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παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουάριο του 2018
σε ΦΕΚ. Πού έχουν αξιοποιηθεί στα γεωχωρικά δεδοµένα και
στον ψηφιακό µετασχηµατισµό, έτσι ώστε να έχετε µια αναβαθµισµένη πολιτική προστασία που να δίνει πραγµατικά νέα πληροφορία και να βλέπει και τις καταπατήσεις και όλες τις λαµογιές
που γίνονται στην ελληνική ύπαιθρο; Όχι, όλα αυτά τα καλύπτετε, δεν τα βάζετε στον ψηφιακό µετασχηµατισµό και ακυρώνετε και τους δασικούς χάρτες. Η πρότασή µας είναι ξεκάθαρη:
Ψηφιακή πολιτική προστασία, ψηφιακά γεωχωρικά δεδοµένα
µέσα στην πολιτεία και όχι έξω από αυτήν.
Δυστυχώς -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- ο κ. Συνολάκης είπε ότι
ήταν µια κακιά στιγµή η πληµµύρα στην Καρδίτσα. Κακιά στιγµή
για την Ελλάδα είναι η ώρα που της έτυχε µία Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά είναι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ και η προοδευτική
συµµαχία. Γιατί στα δύσκολα και στις κακές στιγµές η Αριστερά
βγάζει τη χώρα από τη λάσπη και την πηγαίνει µπροστά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Είχαµε πει ότι µετά
τον κ. Φάµελλο θα µιλήσει ο κ. Ζαριφόπουλος. Επειδή ήρθε ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25, θα δώσουµε πρώτα τον λόγο στον κ. Βαρουφάκη και ύστερα στον
κύριο Υπουργό.
Κύριε Βαρουφάκη, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα χρειαζόταν ένα συµµάζεµα, όσον αφορά το λογισµικό του ελληνικού δηµοσίου. Διαβάσαµε πολύ προσεκτικά το νοµοσχέδιο. Σε αυτό διακρίναµε
αρκετά θετικά, αρνητικά και αστοχίες, που όµως δεν είναι καθοριστικές και κάποια απαράδεκτα πράγµατα, τα οποία βέβαια είναι
πάγια. Δεν εισάγονται από αυτό το νοµοσχέδιο, απλά επαναλαµβάνουν και αναπαράγουν απαράδεκτες καταστάσεις.
Σε αυτή, λοιπόν, τη βάση της εξίσωσης, ότι είναι αρκετά τα θετικά, οι αστοχίες είναι µη καθοριστικές και τα απαράδεκτα είναι
πάγια, το ΜέΡΑ25 θα ψηφίσει «ναι» επί της αρχής και βέβαια όχι
µετά βδελυγµίας για τα απαράδεκτα τα οποία θα παρουσιάσουµε.
Πριν πάµε στα απαράδεκτα, ας ξεκινήσουµε από τα θετικά. Το
συµµάζεµα, η οµογενοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών των
Υπουργείων ήταν απαραίτητο να γίνει. Η ψηφιακή επικοινωνία και
η ευχέρεια που αυτή δίνει στους πολίτες, να συναλλάσσονται µε
το δηµόσιο, είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα
πολλά χρόνια.
Θα ήθελα να δείξετε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ακόµα
µεγαλύτερη φιλοδοξία σε αυτό το θέµα. Εάν καταφέρουµε πραγµατικά να κωδικοποιήσουµε την ψηφιακή επικοινωνία και να καταστήσουµε το ελληνικό δηµόσιο ψηφιακά αναπτυγµένο αρκετά,
έτσι ώστε όλες οι βασικές πληροφορίες και οι δίαυλοι επικοινωνίας να είναι ψηφιοποιηµένες τότε θα έπρεπε να προχωρήσετε
παραπέρα στο σχέδιο νόµου, όπως για παράδειγµα µια απαγόρευση στο δηµόσιο να ζητάει από πολίτες και από επιχειρηµατίες
οποιαδήποτε πληροφορία κατέχει το δηµόσιο σε κάποια άλλη
υπηρεσία. Να απαγορεύεται στην πολεοδοµία να σου ζητάει να
προσκοµίσεις οποιοδήποτε πιστοποιητικό από την εφορία. Αυτή
η απαγόρευση θα ήταν ιδιαίτερα απελευθερωτική τόσο για τον
πολίτη όσο και για το δηµόσιο, γιατί ουσιαστικά θα απεγκλώβιζε
τους καλούς δηµοσίους υπαλλήλους από την αναπαραγωγή της
γραφειοκρατίας.
Πάµε τώρα λίγο στα αρνητικά. Προσωπικός αριθµός. Έχει σηµασία. Παρατηρούµε ότι βάζετε µια γραφειοκρατική διαδικασία.
Γιατί ένας νέος προσωπικός αριθµός; Θα µπορούσατε, για παράδειγµα, να έχετε έναν αυτόµατα παραγόµενο προσωπικό
αριθµό που να είναι -αν θέλετε- µια σύµπτυξη του ΑΦΜ και του
ΑΜΚΑ. Παρατηρούµε παράλληλα υπερβολική ψηφιακή γραφειοκρατία. Προβλέπετε ψηφιακές σφραγίδες, ψηφιακές υπογραφές, ψηφιακές χρονοσηµάνσεις, ένα επίπεδο πάνω σε ένα άλλο
επίπεδο. Θα αρκούσε, εάν δεν είχατε δεσµευθεί σε µια ξεπερασµένη τεχνολογία –για εµάς-, µια ψηφιακή υπογραφή και θα µπορούσατε την πιστοποίηση και την επαλήθευση να την έχετε
εξασφαλίσει µε τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες γι’ αυτό, παράδειγµα τεχνολογίες blockchain που δεν βλέπουµε να αναφέρον-
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ται πουθενά στο νοµοσχέδιο σας.
Μια τρίτη αστοχία, ένα τρίτο αρνητικό που βλέπουµε ως
ΜέΡΑ25 και αναφέρθηκε ένας συνάδελφος πριν σε αυτό, είναι η
ιδιωτικοµανία σας. Δεν µπορείτε, η ιδιωτικοµανία σας πρέπει να
µπει µέσα στο νοµοσχέδιο κάθε φορά. Είναι δυνατόν; Έχετε
τρεις υπολογιστικές υποδοµές, την Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, την ΗΔΙΚΑ και το ΕΔΕΤ. Γιατί προβλέπετε
και ιδιωτικές υποδοµές µέσα στο φορολογικό λογισµικό της πολιτείας; Σε καµµία περίπτωση! Έξω ο ιδιώτης και ιδίως όταν δίνετε τη δυνατότητα -και είναι ξεκάθαρο αυτό- σε ξένες εταιρείες
να συµµετέχουν στη διαχείριση δεδοµένων. Και ξέρετε, στον ψηφιακό χώρο τα στεγανά είναι αδύνατα. Είναι σχεδόν αδύνατον
να δηµιουργήσετε στεγανά που να εξασφαλίζουν ότι οι ευαίσθητες πληροφορίες δεν θα διαφύγουν από την ελληνική πολιτεία.
Πάµε σε ένα τέταρτο σηµείο από τα αρνητικά. Είµαι σίγουρος
ότι οι καλοί διαχειριστές του λογισµικού συστήµατος θα φροντίσουν έτσι ώστε να υπάρχουν πλεονάζουσες υποδοµές, redundancy ή backups, σε περίπτωση που υπάρχουν κυβερνοεπιθέσεις,
υπάρχουν φυσικές καταστροφές, για την ανθεκτικότητα του λογισµικού του ελληνικού δηµοσίου, αλλά δεν το βλέπουµε στο νοµοσχέδιο σας. Θα έπρεπε να υπάρχει νοµική δέσµευση για τέτοια
ανθεκτικότητα µέσα από τέτοιες πλεονάζουσες υποδοµές, που
στόχο έχουν τη µεγιστοποίηση των αντιστάσεων του συστήµατος
είτε σε δολιοφθορά είτε σε καταστροφή.
Μίλησα για τα θετικά, µίλησα για τα αρνητικά, όπως βλέπετε
η δική µας κρίση ως ΜέΡΑ25 είναι ότι τα θετικά είναι σηµαντικότερα των αρνητικών και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα ψηφίσουµε «υπέρ» επί της αρχής.
Τώρα έρχοµαι στα απαράδεκτα. Πρώτον, ξέρετε, είναι σαν να
θέλεις να συγυρίσεις το σπίτι σου και να έρχεται ο δικαστικός κλητήρας -η τρόικα- και να σου απαγορεύει να µπεις στο υπνοδωµάτιο, στην κουζίνα, στο µπάνιο και στο σαλόνι και να σου πει:
«Ωραία, συγύρισε τον διάδροµο». Τι εννοώ; Είναι δυνατόν το φορολογικό λογισµικό της χώρας να είναι εκτός αυτού του νοµοσχεδίου; Είναι δυνατόν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που
θέλει να βάλει µια τάξη, να µην έχει πρόσβαση στο πιο σηµαντικό
κοµµάτι του λογισµικού αυτής της χώρας; Είναι δυνατόν η ΑΑΔΕ
να δίνει το φορολογικό σύστηµα όπου θέλει; Το πρώτο άλφα ξέρετε τι σηµαίνει. Σιγά µην είναι ανεξάρτητη. Είναι ανεξάρτητη από
εσάς, από εµάς, σε αυτό το Κοινοβούλιο, από την ελληνική πολιτεία και είναι απολύτως εξαρτηµένη από την τρόικα. Είναι δυνατόν
αυτή τη στιγµή να υπάρχουν εταιρείες που δεν ξέρετε ούτε εσείς
ποιες είναι, οι οποίες πατάνε ένα κουµπί και εσείς, η δική σας η
Κυβέρνηση, το ελληνικό δηµόσιο, το ελληνικό κράτος χάνει την
πρόσβαση που πρέπει να έχει στα φορολογικά στοιχεία; Αυτό δεν
είναι µόνο θέµα χρεοδουλοπαροικίας, όπως λέµε εµείς στο
ΜέΡΑ25. Είναι και θέµα εθνικής ασφάλειας.
Δεν νοείται σε κυρίαρχο κράτος να υπάρχει µία εταιρεία στη
Σίλικον Βάλεϊ, που δεν ξέρετε καν ποια είναι, που να µπορεί µέσα
από τη δήθεν ΑΑΔΕ να πατάει ένα κουµπί και το Υπουργείο Οικονοµικών να µην έχει πρόσβαση στα φορολογικά στοιχεία των
Ελλήνων επιχειρηµατιών, των Ελλήνων πολιτών.
Με το υπερταµείο που δηµιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έκτισε
στην τραγική παράδοση του ΤΑΙΠΕΔ, τα ασηµικά της οικογένειας
που λέγεται Ελλάδα πήγαν στην τρόικα. Από τότε που φτιάξατε
την ΑΑΔΕ ή δεχτήκαµε το χτίσιµο, την οικοδόµηση της δήθεν
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, το φορολογικό λογισµικό, που είναι το κυκλοφορικό σύστηµα του κράτους µας,
έφυγε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την ελληνική κυβέρνηση, από την ελληνική πολιτεία.
Έτσι σήµερα -και θα το ξαναπώ αυτό όσο και να ξενίζει τον κ.
Μητσοτάκη- βρισκόµαστε σε καθεστώς χρεοδουλοπαροικίας το
οποίο αποδεικνύεται στο πλαίσιο αυτού του πολύ περιορισµένου
νοµοσχεδίου, σε σχέση µε όλα τα άλλα τα οποία συζητάµε σε
αυτή την Αίθουσα. Έχουµε ένα καθεστώς που δεν επιτρέπει σε
έναν ευσυνείδητο Υπουργό που συµµετέχει σε µια Κυβέρνηση µε
στόχο το συγύρισµα του δηµόσιου λογισµικού, και του απαγορεύει να εντάξει σε αυτό το νοµοσχέδιο, σε αυτό το ολοκληρωµένο, συµµαζεµένο λογισµικό σύστηµα, τη βασική ψηφιακή
λογισµική υποδοµή του δηµοσίου που είναι το φορολογικό λογισµικό.
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Όσο για σας, σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, σας ακούω στις κριτικές
σας στην Κυβέρνηση. Σε κάποιες από αυτές έχετε και δίκιο, αλλά
φωνασκείτε αντιστρόφως ανάλογα µε το βάρος όσων λέτε. Η
τρόικα σάς έδεσε τα χέρια, όσο και του Υπουργού. Δεν τολµάτε
να πείτε κάτι για την ΑΑΔΕ ή για το φορολογικό λογισµικό. Πείτε
το! Σας προκαλώ. Συµφωνείτε µε την πρόταση του ΜέΡΑ25 το
φορολογικό λογισµικό να φύγει από την ΑΑΔΕ; Είστε έτοιµοι, σήµερα τουλάχιστον που είστε στα έδρανα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να δεσµευτείτε για µια ρήξη µε την τρόικα, γιατί
αυτό θα χρειαστεί, έτσι ώστε το ελληνικό δηµόσιο, αυτή η Κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση εκλέξει ο ελληνικός λαός, να
έχει πρόσβαση στο φορολογικό λογισµικό; Ή µήπως ο ριζοσπαστισµός σας εξαντλείται στο να ζητάτε να αποδοθούν εύσηµα σε
εσάς ή στο ΠΑΣΟΚ του 2011 γι’ αυτά που έγιναν στον τοµέα της
ψηφιακής πολιτικής;
Πάµε στο δεύτερο απαράδεκτο: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G A.E.» .
Επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας πω πώς
εγώ καταλαβαίνω αυτή την προσπάθεια του Υπουργού. Το σκεπτικό είναι το εξής: Ξεκινά η διαδικασία του 5G και το κατά πόσον
το 5G θα βοηθήσει πραγµατικά την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικονοµία, τους πολίτες, τους επιχειρηµατίες, τον τουρισµό,
τον πολιτισµό, θα εξαρτηθεί –το έχει πει και ο Υπουργός και
σωστά- από τις εφαρµογές που θα δηµιουργηθούν σε αυτή τη
χώρα που θα συνδέσουν τη νέα τεχνολογία του 5G µε τις ανάγκες των ανθρώπων, των επιχειρήσεων, των θεσµών της τοπικής
αυτοδιοίκησης, του πολιτισµού σε αυτή τη χώρα.
Όπως οι ανεξάρτητοι δηµιουργοί που παράγουν το οικοσύστηµα των εφαρµογών, των λεγόµενων apps της Google ή της
Apple είναι αυτοί που παράγουν τελικά τεράστια αξία για τη
Google και για την Apple, αλλά και για τους χρήστες της Google
και της Apple, έτσι, είναι αλήθεια, για να γίνει πραγµατική χρήση
και εκµετάλλευση του καινούργιου συστήµατος 5G που θα χρειαζόµασταν κι εδώ ένα οικοσύστηµα το οποίο να συνδέει µέσω
εφαρµογών που ωραίο θα ήταν να δηµιουργούνται από startups
νέων ανθρώπων που δεν φεύγουν στο εξωτερικό, που µένουν
εδώ και προσφέρουν υπηρεσίες 5G στον αγρότη, στον µικροµεσαίο, στον δήµο, στο τοπικό θέατρο, στους χρήστες γενικότερα.
Σε αυτό το σκεπτικό συµφωνούµε, κύριε Υπουργέ.
Το πρόβληµα ποιο είναι; Η χρεοδουλοπαροικία, γιατί όπως
γνωρίζετε όλοι, η χώρα µας ως κυρίαρχη χώρα ως χρεοδουλοπαροικία, κύριε Μητσοτάκη, ξέρω ότι σας αρέσει να ακούτε την
αλήθεια, δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια, την εξουσία, να αποφασίσει πώς θα ξοδέψει αυτή η Κυβέρνηση τα χρήµατα τα οποία
θα πάρουµε από τις δηµοπρασίες για την πώληση των συχνοτήτων του 5G.
Είστε δεσµευµένοι ως Κυβέρνηση και οι προηγούµενες µνηµονιακές κυβερνήσεις, κάθε τελευταίο ευρώ να πάει στην τρόικα.
Ναι ή όχι; Και έρχεστε και λέτε τι; Η λύση που προτείνετε ποια
είναι; Συνεννοηθήκαµε µε την τρόικα κι ένα ποσοστό 15%, 20%,
25% των χρηµάτων που θα µαζέψουµε πωλώντας τις συχνότητες
του 5G να πάνε σε αυτό το ταµείο ««ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G A.E.».
Τουλάχιστον ένα κοµµάτι να χρηµατοδοτήσει τη δηµιουργία
αυτού του οικοσυστήµατος. Αυτό δεν ακούγεται άσχηµο. Και το
15% να πάρουµε από την τρόικα για να χτιστεί αυτό το οικοσύστηµα εδώ στην Ελλάδα καλό είναι.
Όµως για να σας το επιτρέψει η τρόικα, επειδή εδώ είναι χρεοδουλοπαροικία δεν είναι παίξε-γέλασε, τι σας αναγκάζει να κάνετε; Να πάρετε τις «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G A.E.» και να τις εντάξετε
στο υπερταµείο που έχτισε ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τις διαταγές του Σόιµπλε. Με άλλα λόγια, σε ένα υπερταµείο το οποίο ελέγχει η
τρόικα, σε ένα υπερταµείο του οποίου τα κέρδη πάνε στην
τρόικα. Αυτή είναι η τραγωδία µας.
Τώρα πέραν αυτού, θα µου πεις τουλάχιστον αν κάποια από
αυτά τα χρήµατα τελικά δεν καταλήξουν στην τρόικα και γίνουν
και χρηµατοδότηση για ένα startup νέων ανθρώπων, έστω και µερικών, που θα δηµιουργήσουν κάποιες εφαρµογές για την ελληνική κοινωνία, καλύτερο δεν είναι από το τίποτα; Δεν θα
διαφωνήσω, παρά το γεγονός ότι είναι εξευτελιστικό για την ελληνική πολιτεία.
Όµως υπάρχει ένας εύλογος φόβος, κύριε Υπουργέ, εδώ διαβάζοντας τις συγκεκριµένες διατάξεις του συγκεκριµένου άρ-
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θρου στο νοµοσχέδιο σας. Η «DEUTSCHE TELECOM», δηλαδή
η «COSMOTE» ή η «VODAFONE» είναι σίγουρο ότι θα ιδρύσουν
εκείνες startups. Μπορεί να µη φαίνονται µπροστά, αλλά θα αντλήσουν την µερίδα του λέοντος της χρηµατοδότησης από αυτά
τα ταµεία οι ίδιοι οι πάροχοι για να παραγάγουν εφαρµογές µε
τα δικά µας τα λεφτά, µε τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών, αυτά
τα λίγα που θα καταφέρετε να αποσπάσετε από την τρόικα. Η
«DEUTSCHE TELECOM» και η «VODAFONE» θα τα χρησιµοποιήσουν αυτά τα χρήµατα για να παραγάγουν εφαρµογές τις
οποίες µετά θα τις πουλήσουν σε αρκετά υψηλές τιµές στους
Έλληνες καταναλωτές.
Άλλη µια φορά θα µου επιτρέψετε να αποταθώ τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Δεν µπορεί να
µη νιώθετε κι εσείς στο πετσί σας τον εξευτελισµό αυτής της κατάστασης του χρεοδουλοπάροικου στην οποία βρίσκεστε και ως
Κυβέρνηση και ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Δεν είναι δυνατόν
να µην έχετε τη διακριτική ευχέρεια να χρησιµοποιήσετε αυτά τα
χρήµατα από τις δηµοπρασίες των συχνοτήτων του 5G κι έτσι
όπως εσείς κρίνετε ότι συµφέρει την ελληνική κοινωνική οικονοµία.
Και δεν είναι δυνατόν εσείς, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να λέτε
τώρα -άκουσα τον Αρχηγό σας- ότι «θα πάρουµε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και θα το βγάλουµε από το υπερταµείο». Εσείς το βάλατε στο υπερταµείο. Εσείς δεχτήκατε,
πρώτον, να συνεχιστεί αυτό το όνειδος που λέγεται Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο καταργεί τη δυνατότητα
του ελληνικού δηµοσίου να κάνει χρήση των µετοχών που κατέχει µε τα λεφτά του ελληνικού λαού στις συστηµικές τράπεζες
και να βγαίνει Αρχηγός σας να µιλάει για απόσπαση του ΤΧΣ από
το υπερταµείο που εσείς δηµιουργήσατε και για έλεγχο µιας συστηµικής τράπεζας που είναι αδύνατον να γίνει εάν δεν έρθετε
σε ρήξη µε την τρόικα την οποία ρήξη δεν κάνατε όταν ήσασταν
στην Κυβέρνηση.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
υπάρχουν αρκετά θετικά στο νοµοσχέδιο. Υπάρχουν κάποιες
σχετικά ήσσονος σηµασίας συγκριτικά µε τα θετικά, αστοχίες και
χαµένες ευκαιρίες. Μπορείτε να τις ξανακοιτάξετε. Υπάρχουν και
συντριπτικά απαράδεκτα κοµµάτια όπως είναι η έλλειψη οποιασδήποτε φιλοδοξίας να αποσπάσετε επιτέλους από την τρόικα το
φορολογικό λογισµικό και να το χρησιµοποιήσετε ως ένα αναπόσπαστο µέρος του λογισµικού του ελληνικού δηµοσίου και αυτό
που γίνεται µε το «5G Α.Ε.». Αυτά είναι συντριπτικά απαράδεκτα.
Όµως τουλάχιστον δεν είναι το νοµοσχέδιό σας σήµερα που τα
εντείνει. Είναι αυτά που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία εσείς αποδέχεστε.
Στηλιτεύοντας, λοιπόν, και καταψηφίζοντας τον ελέφαντα στο
δωµάτιο, που είναι το φορολογικό λογισµικό, και τον εθνικό εξευτελισµό µε την «5G Α.Ε.», εµείς θα ψηφίσουµε ως υπεύθυνο
κόµµα «ναι» επί της αρχής, υποστηρίζοντας έστω και αυτό το
µικρό συµµάζεµα των ψηφιακών διαδρόµων του λογισµικού του
ελληνικού δηµοσίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τον
λόγο τώρα στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον κ.
Ζαριφόπουλο. Μετά θα πάµε µε τον κατάλογο των οµιλητών. Ο
κ. Γεωργαντάς που τον είχα εκφωνήσει προηγουµένως, θα µιλήσει αργότερα.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο
για να απαντήσω στον κ. Βαρουφάκη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, έχω δώσει τον
λόγο στον κ. Υφυπουργό. Τι να απαντήσετε; Τίθεται κάποιο προσωπικό ζήτηµα;
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Επειδή έθεσε ένα σηµαντικό ερώτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε χρόνο ως το
βράδυ, καθώς ο κατάλογος είναι µακρύς, να ασκήσετε πολιτική
αντιπαράθεση.
Ορίστε, κύριε Ζαριφόπουλε.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ περισσότερο χρόνο
από πέντε λεπτά.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κοιτάξτε, έβαλα
πέντε λεπτά, αλλά θα υπάρξει ανοχή, διότι θα µιλήσετε και οι δύο
Υφυπουργοί και ο Υπουργός. Ο συνολικός σας χρόνος ως
Υπουργείο είναι τριάντα πέντε λεπτά. Έχετε στη διάθεσή σας
πέντε λεπτά, µε ανοχή.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, είναι πολλά τα θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κατανοητό, αλλά κι
εσείς οι Υπουργοί πρέπει να έχετε κάποιο χρονικό περιθώριο στις
οµιλίες. Δεν µπορεί να είναι ανεξέλεγκτες. Η ανοχή πάντως θα
υπάρχει, µην ανησυχείτε.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούµε και συζητάµε για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας. Πώς θα επιτευχθεί όµως ο
ψηφιακός µετασχηµατισµός; Ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναλάβουµε ως Κυβέρνηση, ώστε να γίνουµε επιτέλους ένα σύγχρονο κράτος;
Είναι έξι οι βασικοί πυλώνες, πάνω στους οποίους πρέπει να
επικεντρωθούµε. Πρώτον, πρέπει να αναβαθµίσουµε τις υποδοµές και να βελτιώσουµε τη συνδεσιµότητα. Δεύτερον, πρέπει να
ενισχύσουµε τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών. Τρίτον, πρέπει να ψηφιοποιήσουµε τις υπηρεσίες του κράτους προς τον πολίτη, να µπορεί ο καθένας κάποια στιγµή να συναλλάσσεται µε
το κράτος από τον υπολογιστή του και από το έξυπνο κινητό του.
Τέταρτον, πρέπει να ενσωµατώσουµε την τεχνολογία σε όλους
τους τοµείς της οικονοµίας, στην υγεία, στη δικαιοσύνη, στην
παιδεία, στον τουρισµό κ.ο.κ.. Πέµπτον, πρέπει να αξιοποιήσουµε
τα ανοικτά ανωνυµοποιηµένα δεδοµένα του δηµοσίου που θα
αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης νέων ψηφιακών λύσεων για τον
πολίτη και την επιχείρηση, αλλά και εφαρµογών τεχνητής νοηµοσύνης. Έκτον, πρέπει να στηρίξουµε και να αναπτύξουµε το
οικοσύστηµα ψηφιακής καινοτοµίας στη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν νοµοσχέδιο προωθεί
σηµαντικά τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας, ακριβώς
γιατί προωθεί τους περισσότερους από τους παραπάνω πυλώνες. Ενσωµατώνει στο εθνικό δίκτυο την ευρωπαϊκή οδηγία για
τα ανοικτά δεδοµένα και για την ψηφιακή προσβασιµότητα, θεσπίζει τον προσωπικό αριθµό, διευκολύνοντας τις συναλλαγές
του πολίτη µε το κράτος, ενισχύει το gov.gr, την ενιαία ψηφιακή
πύλη, καθιερώνει την ψηφιακή θυρίδα του κάθε πολίτη και του
κάθε φορέα του δηµόσιου τοµέα, ρυθµίζει ζητήµατα ηλεκτρονικών σφραγίδων και υπογραφών, ενισχύει την αποδεικτική ισχύ
των ηλεκτρονικών εγγράφων στη δικαιοσύνη.
Ίσως όµως, η πιο σηµαντική διάταξη του παρόντος νοµοσχεδίου είναι σχετική µε την επιτάχυνση της εποχής του 5G στη
χώρα µας. Το 5G αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες
της ψηφιακής µεταρρύθµισης και πρόκειται να αναβαθµίσει σηµαντικά τις υποδοµές στη χώρα µας. Με πολύ υψηλότερες ταχύτητες, πιο σταθερή σύνδεση, καλύτερους χρόνους απόκρισης
και κυριολεκτικά απεριόριστες δυνατότητες ταυτόχρονων χρήσεων υπηρεσιών και συσκευών, το 5G θα προσφέρει δυνατότητες για την υλοποίηση νέων προηγµένων ψηφιακών λύσεων προς
όφελος του πολίτη και της επιχείρησης.
Με απλά λόγια το 5G δεν είναι µόνο ένα πιο γρήγορο ίντερνετ.
Είναι µια νέα τεχνολογία αιχµής, που θα αξιοποιηθεί πλήρως
µέσα από την ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών υψηλής αξίας
στην ανεφοδιαστική αλυσίδα, τις µεταφορές, την υγεία, τη βιοµηχανία, αλλά και άλλους κρίσιµους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, ώστε να έχουµε κάποια στιγµή στη χώρα µας
συναλλαγές από απόσταση, αυτοµατοποιηµένες γραµµές παραγωγής στη βιοµηχανία, λύσεις ροµποτικής χειρουργικής και
άλλα. Και ακριβώς σε αυτή την ανάπτυξη των καινοτόµων εφαρµογών στοχεύουµε µε τη θεσµοθέτηση του Ταµείου Φαιστός. Το
Ταµείο Φαιστός θα λάβει το 25% των εσόδων του δηµοσίου από
την δηµοπρασία του φάσµατος συχνοτήτων για το 5G, προκειµένου να στηρίξει την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία στη
χώρα µας, επενδύοντας κατ’ αποκλειστικότητα σε επιχειρήσεις
στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που θα αξιοποιούν την τεχνολογία 5G.
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Εδώ θα µου επιτρέψετε να µιλήσω πολύ σύντοµα για την
ασφάλεια του 5G, γιατί τέθηκε από το Σώµα. Στη χώρα µας,
όπως και συνολικά στην Ευρώπη το 5G θα αναπτυχθεί σε συχνότητες οι οποίες ήδη χρησιµοποιούνται αυτή τη στιγµή. Τα 700
MHz χρησιµοποιούνται από την ΕΡΤ και την «DIGEA», το 2,1 από
το 4G και το 3G, το 3,5 από τα δηµόσια αγροτικά δίκτυα και τα
26 GHz από τη σταθερή ασύρµατη πρόσβαση. Χρησιµοποιούµε,
ξαναλέω λοιπόν, συχνότητες τις οποίες ούτως η άλλως αυτή τη
στιγµή χρησιµοποιούµε. Τα όρια εκποµπών ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας παραµένουν τα ίδια. Εµείς ακολουθούµε, όπως και
οι υπόλοιπες χώρες, τις υποδείξεις του διεθνούς φορέα. Δεν
πάµε όµως στο διεθνές όριο, πάµε σε χαµηλότερο όριο, έχουµε
νοµοθετήσει στη χώρα µας χαµηλότερα όρια του διεθνούς, συγκεκριµένα στο 70% του διεθνούς ορίου και µέσα στον αστικό ιστό
ουσιαστικά είµαστε στο 60%. Επιπλέον όλων αυτών, αυτό το χαµηλότερο όριο, στη χώρα µας το µετράµε στο πιο επιβαρυµένο
σηµείο, το µετράµε πάνω στον ιστό, πάνω στην κεραία, ακριβώς
εκεί στην ταράτσα δηλαδή που είναι το πιο επιβαρυµένο σηµείο.
Καταλαβαίνει κανείς ότι όσο αποµακρύνεται από την κεραία, µειώνεται και το επίπεδο της ακτινοβολίας ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Άλλες χώρες µετράνε το όριο εκεί που έχουν
ανθρώπινη δραστηριότητα και όχι πάνω στην κεραία. Και επιπλέον όλων αυτών σαν χώρα διενεργούµε ίσως τους περισσότερους ελέγχους από οποιαδήποτε άλλη χώρα, µέσω της
Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας. Άρα δεν αλλάζουν
πολλά πράγµατα, όσον αφορά τα θέµατα ασφαλείας, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν πάµε σε υψηλότερες συχνότητες και αυτό είναι
κάτι που ο κόσµος πρέπει να το ξέρει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ανάπτυξη των δικτύων πέµπτης
γενιάς είναι µόλις ένα από τα έργα που περιγράφονται στην
βίβλο ψηφιακού µετασχηµατισµού, η οποία καθιερώνεται µε το
παρόν νοµοσχέδιο ως το βασικό σηµείο αναφοράς της ψηφιακής
στρατηγικής της χώρας. Η βίβλος ψηφιακού µετασχηµατισµού
διαφέρει σηµαντικά από την εθνική ψηφιακή στρατηγική 2016 2021 της προηγούµενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, καθώς δεν
περιορίζεται σε γενικόλογες διακηρύξεις. Παρουσιάζει το όραµα,
τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τους στόχους, αλλά ταυτόχρονα συγκεκριµενοποιεί την υλοποίηση της στρατηγικής για τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει
ότι η βίβλος ψηφιακού µετασχηµατισµού παρουσιάζει συγκεκριµένα έργα πληροφορικής και δράσεις ψηφιακού µετασχηµατισµού, συνολικά άνω των τριακοσίων τόσο κάθετα ανά τοµέα
πολιτικής, στην υγεία, στην παιδεία κ.ο.κ., όσο και οριζόντια συνολικά στη δηµόσια διοίκηση. Αποτελεί λοιπόν, τον οδικό χάρτη
και παρουσιάζει το σχέδιο δράσης για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας, προκειµένου να µη µείνουµε στα λόγια, αλλά
να προχωρήσουµε σε πράξεις.
Τα έργα που παρουσιάζονται στη βίβλο προέκυψαν µέσω συνδιαµόρφωσης και αυτό απαιτούσε χρόνο. Για πρώτη φορά στην
ιστορία της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης προχωρήσαµε σε διαβούλευση µε τα Υπουργεία, µε τις ανεξάρτητες αρχές, µε την
ακαδηµαϊκή κοινότητα, µε τους φορείς της αγοράς, αλλά και
τους ίδιους τους πολίτες, µέσα από συνεργατικά εργαστήρια και
έτσι καταλήξαµε στην προτεραιοποίηση των έργων. Προσαρµόσαµε ήδη µια φορά τη βίβλο ψηφιακού µετασχηµατισµού στις
ανάγκες που δηµιούργησε η πανδηµία, χωρίς την οποία το σχέδιο θα είχε παρουσιαστεί ήδη από τις αρχές του τρέχοντος
έτους. Προσαρµόσαµε εκ νέου µια δεύτερη φορά το σχεδιασµό
µας στα νέα δεδοµένα χρηµατοδότησης που εξασφαλίσαµε από
το ταµείο ανάκαµψης. Μπορούµε να κάνουµε περισσότερα έργα,
καθώς έχουµε επιπλέον διαθέσιµους πόρους και αυτά τα νέα
έργα τα περιγράψαµε και τα εντάξαµε.
Παράλληλα, όµως, προχωρήσαµε έργα που ήταν σηµαντικά,
χωρίς να περιµένουµε την τελική έκδοση της βίβλου, όπως κάναµε το gov.gr, όπως κάναµε µε τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
και την υπεύθυνη δήλωση µε την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση,
µε την άυλη συνταγογράφηση, µε την ψηφιακή ακαδηµία πολιτών, µε την προκήρυξη του έργου για το σύστηµα διαχείρισης
ανθρώπινου δυναµικού του δηµόσιου τοµέα, επειδή αναφέρθηκε
για πολύ ώρα ένας οµιλητής νωρίτερα. Ναι, ξεκινάµε µε αυτή την
αποτύπωση του δηµοσίου. Αυτά είναι έργα. Έργα τα οποία είχε
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αγκαλιάσει ο Έλληνας πολίτης. Έχουµε πάνω από οκτακόσιες
χιλιάδες ηλεκτρονικές πλέον υπεύθυνες δηλώσεις, πάνω από
τριακόσιες πενήντα χιλιάδες εξουσιοδοτήσεις και σε λίγο θα
φτάσουµε τα τέσσερα εκατοµµύρια άλλες συνταγογραφήσεις.
Δεν είναι έργα αυτά; Δεν έγιναν παρ’ ότι δεν εκδώσαµε τη βίβλο,
ξέροντας ότι είναι σηµαντικά; Είναι προφανώς έργα και µικρά και
µεγάλα, όπως η προκήρυξη του έργου για το σύστηµα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού και εµείς τα κάνουµε.
Όσον αφορά το ΚΣΗΔΕ, το κεντρικό σύστηµα ηλεκτρονικής
διαχείρισης εγγράφων, είναι το ένα έργο στο οποίο αναφέρεστε
συνέχεια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, µαζί µε το έργο του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και
το «ULTRA - FAST BROADBAND». Δεν έχετε πολλά έργα για τα
οποία µπορείτε να µιλήσετε, τα περισσότερα έχουν καταπέσει
στο ελεγκτικό. Η αλήθεια όµως, όσον αφορά το ΚΣΗΔΕ, το κεντρικό σύστηµα, είναι ότι περάσαµε πάρα πολύ χρόνο να κάνουµε
ένα έργο που ήταν γενικό στην περιγραφή του, να το συγκεκριµενοποιήσουµε στα βήµατα που θα έπρεπε να ακολουθηθούν και
να υλοποιηθεί. Αυτό δεν το ξέρατε; Δεν µπορούµε να πάµε απλά
µε µια γενική προκήρυξη του έργου, αν θέλουµε να υλοποιήσουµε κάτι το οποίο είναι σωστό, αλλά δεν ήταν σωστά δοµηµένο, δεν ήταν σωστά στηµένο για να υλοποιηθεί. Μιλάµε για
εκατόν πενήντα χιλιάδες υπογραφές και για τη διασύνδεση σχεδόν χιλίων δηµοσίων φορέων στο κεντρικό σύστηµα. Χρειάζεται
λοιπόν, οργάνωση, χρειάζονται οδηγίες σε όλο το δηµόσιο, χρειάζεται πιστοποίηση από ανεξάρτητο ελεγκτή, χρειάζεται έγκριση
της ΕΕΤ και ήδη ξεκινήσαµε τη διανοµή των ψηφιακών πιστοποιητικών, µέσα σε αυτούς τους πρώτους µήνες.
Είναι, λοιπόν, σαφές ότι στην ουσία µέσα από τη βίβλο του ψηφιακού µετασχηµατισµού, επισπεύσαµε τη διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής. Κι αυτό γιατί τετρακόσια και πλέον έργα
και δράσεις για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του ελληνικού κράτους, έχουν ουσιαστικά περάσει τα στάδια του ελέγχου σκοπιµότητας και εφικτότητας και είµαστε πλέον πολύ κοντά µε τη
σύνταξη των τεχνικών δελτίων, να προχωρήσουµε σε διαγωνισµούς.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο οραµατιστής Άγγλος συγγραφέας, Άρθουρ Κλαρκ έγραψε κάποτε ότι ο λίθος της κοινωνίας
του µέλλοντος είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας στις καθηµερινές ανάγκες των πολιτών. Για πρώτη φορά στην ιστορία της
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Ελλάδας, η τεχνολογία σήµερα είναι αδιαχώριστη από τις προσωπικές, καταναλωτικές, επιχειρηµατικές, εργατικές, κυβερνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αξιοποιώντας την
τεχνολογία βελτιώνουµε σηµαντικά τη ζωή µας, αµβλύνουµε τις
ανισότητες, εξοικονοµούµε πόρους µέσα από την πιο αποδοτική
λειτουργία του κράτους και χτίζουµε µια νέα σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ του κράτους και των πολιτών.
Σε έναν κόσµο που διαρκώς αλλάζει ο µόνος τρόπος να συµβαδίσουµε µε το µέλλον δεν είναι να ταξιδέψουµε στο αύριο,
είναι να φέρουµε το αύριο στο σήµερα, να φέρουµε το µέλλον
στο τώρα και να το χαρίσουµε στους πολίτες, στις οικογένειες,
στη νέα γενιά.
Με το νοµοσχέδιο που τίθεται σήµερα ενώπιόν σας δίνουµε
τέλος στη στασιµότητα του παρελθόντος, θέτουµε τις βάσεις
ώστε το ελληνικό κράτος, που επί δεκαετίες έχασε ευκαιρίες εξέλιξης, να ανέλθει στο επίπεδο των πιο προηγµένων κρατών στην
Ευρώπη αλλά και διεθνώς.
Σας καλώ, λοιπόν, όλες και όλους, να υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο, να στηρίξετε την εθνική προσπάθεια για τον εκσυγχρονισµό του κράτους και όλοι µαζί να εργαστούµε σκληρά, µε
συνέπεια και τολµηρά βήµατα για τη µετάβαση της Ελλάδας στη
νέα ψηφιακή εποχή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
να καταθέσω µια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας ακούµε, κύριε
Υπουργέ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Καταθέτω κάποιες πολύ µικρές νοµοτεχνικές παρεµβάσεις. Για παράδειγµα σε σηµεία του νόµου
όπου αναφέρουµε «δικαστήρια» προσθέτουµε: «και εισαγγελίες
της χώρας». Είναι τέτοιας φύσεως οι παρεµβάσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Θα µοιραστεί και στα κόµµατα.
Τον λόγο έχει ο κ. Στολτίδης.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ίδιο το νοµοσχέδιο, το κάθε
του άρθρο, αλλά και οι τοποθετήσεις του κάθε κόµµατος δεν
µπορούν παρά να αποτελούν τη µεγαλύτερη δυσφήµηση της
εξέλιξης της τεχνολογίας, της προόδου της ανθρωπότητας, του
ίδιου του λεγόµενου 5G, που αποτελεί το νέο µεγάλο βήµα της
επιστήµης των τηλεπικοινωνιών και κατ’ επέκταση της πληροφορικής.
Αντί να το παρουσιάσετε ως αυτό που είναι, δηλαδή ως προϊόν
της εργασίας, της έρευνας που διεξάγεται από την εργατική
τάξη, τους επιστήµονές της και που µπορεί να λύσει µε τη χρήση
της όλα τα σύγχρονα προβλήµατά της πιο εύκολα και πιο γρήγορα, το παρουσιάζετε ως γέννηµα των µονοπωλιακών οµίλων
που δραστηριοποιούνται στους κλάδους αυτούς και που θα µας
κάνουν τη χάρη, εφόσον τους επιτρέψουµε να «κάνουν βουτιά»
στα κρατικά και ευρωπαϊκά ταµεία, στα χρήµατα δηλαδή των φορολογουµένων λαών, να µας επιτρέψουν τη χρήση του για να λύσουµε βασικά προβλήµατα της καθηµερινότητάς µας.
Και πάλι συστράτευση όλων σας στην αντιστροφή της πραγµατικότητας, συστράτευση στο να πείσετε τον λαό µας να γίνει
σύµφωνος και συµµέτοχος και στην ηλεκτρονική σφαγή του, να
τον πείσετε ότι η καλυτέρευση των όρων της ζωής του περνάει
µέσα από τη συντριβή των δικαιωµάτων του.
Επιλέγετε συνειδητά να αλλοιώσετε το περιεχόµενο αυτού του
µεγάλου τεχνολογικού άλµατος που σε σχέση µε την προηγούµενη πρόοδο αποτελεί την πλέον κρίσιµη τεχνολογική εξέλιξη
πάνω στην οποία θα βασιστούν στρατηγικής σηµασίας τοµείς
της οικονοµίας στην επόµενη δεκαετία, θα επηρεαστούν καταλυτικά οι µεταφορές, η ενέργεια, η εφοδιαστική αλυσίδα, ο τοµέας των µέσων ενηµέρωσης και της ψυχαγωγίας και πάνω απ’
όλα η βιοµηχανία. Αποσπάτε κάτι ψίχουλα σε σχέση µε τις πραγµατικές δυνατότητες της τεχνολογίας αξιοποιώντας τη σηµαντική και σκόπιµη καθυστέρηση εκσυγχρονισµού των κρατικών
υπηρεσιών που πράγµατι ταλαιπωρεί τα λαϊκά στρώµατα, τα εντάσσετε στην ψηφιακή διακυβέρνηση για να προωθήσετε τους
βασικούς άξονες της αντιλαϊκής πολιτικής, δηλαδή της στρατηγικής των επιχειρηµατικών οµίλων ή αλλιώς των κερδών τους πιο
αποτελεσµατικά.
Τι θέλουν ο ΣΕΒ, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες; Έσοδα για
επενδύσεις; Ηλεκτρονική φοροκαταιγίδα εσείς. Θέλουν τα σπίτια
του λαού χωρίς αντιδράσεις; Ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς
εσείς. Θέλουν δραστηριότητα χωρίς σεβασµό στο περιβάλλον;
Πάταξη της γραφειοκρατίας εσείς. Θέλουν να βάλουν στο χέρι
τα ασφαλιστικά ταµεία; Ηλεκτρονική συνταγογράφηση εσείς. Θέλουν χτύπηµα του εργατικού κινήµατος και της απεργίας; Ηλεκτρονικό µητρώο και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες εσείς. Θέλουν
πρόσβαση στις κρίσιµες και ευαίσθητες ατοµικές πληροφορίες
για όποια χρήση; Οδηγία για ανοιχτά δεδοµένα εσείς. Πήξατε
τον λαό µας στην τεχνολογική πρόοδο. Ξεχάσατε βέβαια να πείτε
σε αυτούς που υπηρετείτε να δίνουν τα ηλεκτρονικά τους µητρώα για να µπορεί να εφαρµοστεί µια συλλογική σύµβαση εργασίας.
Κουβέντα, όµως, ούτε λέξη από όλους σας, για τις άλλες µεγάλες δυνατότητες που η εφαρµογή µπορεί άµεσα να λύσει θεµελιώδη λαϊκά προβλήµατα όταν µπορούν πλέον να συνδεθούν
όλοι οι κλάδοι της παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο συγχρονίζοντας την παραγωγή µε τις πραγµατικές ανάγκες του λαού,
χωρίς χάσιµο χρόνου και πόρων, όταν µπορούν να εργάζονται
όλοι µε λιγότερες ώρες δουλειάς και µε νόρµες που θα εξαλείφουν τα εργατικά ατυχήµατα, όταν πλέον µπορεί η πρωτοβάθµια
υγεία να λύσει όλα τα ζητήµατα στην πρόληψη και την παρακολούθηση του πληθυσµού µε τα τελευταία επιστηµονικά δεδοµένα, όταν η εκπαίδευση µπορεί να συνδεθεί µε τις ανάγκες της
βιοµηχανίας και την παράλληλη πρόσβαση των σπουδαστών στο
σύνολο της επιστηµονικής γνώσης, όταν οι αγρότες µπορούν να
στηριχθούν απέναντι σε καιρικά φαινόµενα και να εξασφαλίσουν
το µέγιστο και το ποιοτικότερο της παραγωγής τους, όταν οι συνδέσεις µεταξύ των µέσων µαζικής µεταφοράς µπορούν να απλο-
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ποιήσουν τη λειτουργία τους καλύπτοντας τις ανάγκες µεταφοράς όλων των διαφορετικών οµάδων επιβατών, όταν υπάρχουν
τα εργαλεία που µπορούν να λύσουν για όλους το στεγαστικό
πρόβληµα µε βάση τον χώρο εργασίας, φοίτησης κ.λπ..
Αυτά, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι όλα εδώ, υπάρχουν
και µπορούν να εφαρµοστούν σήµερα. Τα δηµιούργησαν οι εργαζόµενοι. Κουβέντα όµως εσείς για αυτά. Ψάχνετε ζητήµατα
αντιπαράθεσης µεταξύ σας για να κρύψετε ότι τα οδηγήσατε
όλοι σας στις τσέπες αυτών που δεν παράγουν τίποτα.
Μιλάτε για το 5G λες και φτάσαµε εδώ πηδώντας στο κενό, λες
και δεν υπήρξαν νωρίτερα τεχνολογικές εξελίξεις, το 4G, το 3G.
Η αυτοµατοποίηση µεγάλου µέρους της παραγωγής σε κάθε
κλάδο, η εφαρµογή της ροµποτικής έφερε τίποτα από όλα αυτά;
Καλύτερες µέρες γι’ αυτούς που τα παράγουν; Τίποτα. Μεγαλύτερη ανεργία, µεγαλύτερη ένταση στη δουλειά, πανάκριβα προϊόντα και υπηρεσίες, ξεκλήρισµα χιλιάδων αυτοαπασχολούµενων.
Έφεραν οι τεχνολογικές εξελίξεις καλύτερες µέρες στους εργαζόµενους στις ίδιες τις επιχειρήσεις των τηλεπικοινωνιών και
πληροφορικής στην Ελλάδα ή ανά τον κόσµο; Μόνο σφαγή δικαιωµάτων, χιλιάδες απολύσεις µέσω εκβιασµών, τσάκισµα των
βιολογικών ορίων µέσα σε ελάχιστο χρόνο, µισθούς πείνας.
Για παράδειγµα η τηλεργασία στα χέρια των εργοδοτών βοηθάει την ένταση της δουλειάς και αξιοποίηση όλου του ηµερήσιου χρόνου της εργατικής δύναµης διαλύοντας τον προσωπικό,
κοινωνικό, οικογενειακό χρόνο, γλιτώνει έξοδα για υποδοµές που
τα επιβαρύνεται ο εργαζόµενος, αποποιείται της ευθύνης για την
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Είχαµε ένα συµβάν. Μια
εικοσιεπτάχρονη νεαρή εργαζόµενη να αφήνει την τελευταία της
πνοή µπροστά στο πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια τηλεργασίας
σε έναν µονοπωλιακό όµιλο της χώρας µας.
Όπου µπορεί να λύσει ζητήµατα καµµία κουβέντα για τη χρήση
της. Εργοδότες εκβιάζουν ευπαθείς οµάδες να πηγαίνουν στη
δουλειά µε κίνδυνο για τη ζωή τους, άλλοι εκβιάζουν µε µεταθέσεις για να σύρουν τους εργαζόµενους σε παραίτηση, οι ίδιοι δηλαδή που έχουν φτιάξει τη δυνατότητα της τηλεργασίας. Τα
έχουν βρει σκούρα βέβαια, πρέπει να πούµε, µε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα που δεν τους αφήνει σε χλωρό κλαρί και δεν
αφήνει τους εργοδότες να κρυφτούν πίσω από τις ευθύνες τους.
Στα µέσα µαζικής µεταφοράς αντί να εµπλουτίσετε τους στόλους, να προσλάβετε εργαζόµενους, να αυξήσετε τα δροµολόγια
για να σώσετε κανέναν άνθρωπο από την επιλογή σας να πληµµυρίσετε τη χώρα µε κορωνοϊό για τις τσέπες των µεγαλο-ξενοδόχων και των µεγαλο-µεταφορέων, εσείς φορτώνετε πάλι τις
πλάτες των εργαζοµένων µε αλλαγές στα ωράρια και τα κάνετε
κυλιόµενα. Φαίνεται να µη σας βοηθάνε πολύ τα ψηφιακά σας
εργαλεία, οι ψηφιακοί πίνακες που δείχνουν τα δροµολόγια, γιατί
ζούµε σε άλλη πραγµατικότητα σε σχέση µε την αντικειµενική
πραγµατικότητα στα µέσα µαζικής µεταφοράς. Αυτό που θέλετε
να βάλετε στο χέρι για όλο το εικοσιτετράωρο είναι η εργατική
δύναµη γιατί µόνο από εκεί µπορεί να παραχθεί έργο, εξέλιξη,
πλούτος.
Στα χέρια του επιχειρηµατικού κέρδους κάθε πρόοδος, κάθε
εξέλιξη τεχνολογίας µετατρέπεται σε εφιάλτη για τους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα κι εσείς µε τη σειρά σας, όσοι κυβερνάτε και όλοι οι υπόλοιποι, εξασφαλίζετε ότι αυτό κατοχυρώνεται
µε νόµους.
Είναι τέτοια η αναντιστοιχία της εκτίναξης της επιστήµης και
της τεχνολογίας προς τα µπρος µε την άγρια οπισθοδρόµηση
της ποιότητας ζωής των εργαζοµένων που θα φτάσουν να λένε
«βοήθα, Παναγιά µου, να µην µας βρει το 6G», το οποίο ούτως ή
άλλως έρχεται.
Έχετε, κύριοι των επιχειρηµατικών οµίλων, εσείς και όλων των
ειδών οι κυβερνήσεις σας, φορτώσει πολλά G στις πλάτες του
λαού µας. Θα τα ξεφορτωθεί, όµως, να είστε σίγουροι.
Μονοπωλιακοί όµιλοι, Κυβέρνηση και όλα τα αστικά κόµµατα,
είστε δάχτυλα της ίδιας παλάµης που µε σφιγµένη τη γροθιά
προσπαθείτε να κρατήσετε την εκτίναξη της τεχνολογικής εξέλιξης στα στενά όρια των συµφερόντων µιας χούφτας παράσιτων
στην οικονοµία. Είναι, όµως, σαν να θέλετε να κρατήσετε µέσα
σε αυτήν τη σφιχτή γροθιά την ίδια τη σύντηξη του ατόµου. Αντιλαµβάνεται ο καθένας πολύ εύκολα ποιο θα είναι το αποτέλε-
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σµα. Το ίδιο θα είναι το αποτέλεσµα όταν τα µέσα παραγωγής
και αυτοί που τα δηµιουργούν δεν θα χωράνε πια στα σάπια τείχη
αυτού του δρόµου ανάπτυξης που υπερασπίζεστε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Κεγκέρογλου.
Θα ακολουθήσει η κ. Απατζίδη, ο κ. Χατζηβασιλείου, ο κ. Ζεµπίλης και θα δούµε στη συνέχεια.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
διεθνής πραγµατικότητα όπως διαµορφώνεται µετά την επίδραση των νέων κινδύνων επιβάλλει τον πολιτικό αναστοχασµό
και σε εθνικό επίπεδο.
Η νέα σοσιαλδηµοκρατική πρόταση που έχουµε διατυπώσει
δεν στοχεύει απλά πλέον στην πρόοδο, αλλά στην ανθρωποκεντρική πρόοδο µε ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον και οδηγεί
στην κοινωνική ευηµερία. Ο συγχρονισµός µε την τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση είναι επιλογή και µέσο ταυτόχρονα.
Η πανδηµία κατέστησε σαφή και επιτακτική την ανάγκη ενεργοποίησης των ψηφιακών υπηρεσιών, την επίσπευση της ψηφιακής οργάνωσης του κράτους και εδώ είναι που η Κυβέρνηση σε
πολλά από αυτά τα µέτωπα δεν παίρνει πάνω από τη βάση.
Διαφηµίζετε την τεχνολογική εξέλιξη, η οποία υφίσταται ούτως
η άλλως ανεξάρτητα από όλους µας, αλλά δεν λέτε κουβέντα για
το έλλειµµα πολιτικής και την αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας.
Για την εργασία εξ αποστάσεως εδώ και µήνες δεν έχετε διαµορφώσει το αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο, κανόνες και ασφαλιστικές δικλείδες για τα εργασιακά δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις.
Η οκτάωρη εργασία έγινε δεκάωρη και δωδεκάωρη εξ αποστάσεως. Έρχεστε σήµερα άρον-άρον µε τροπολογία να νοµοθετήσετε για δύο βδοµάδες. Δεν µπορεί να προχωρήσει έτσι,
βλέποντας και κάνοντας. Χρειάζεται όραµα για το πώς και στο
αύριο, αλλά και το επόµενο διάστηµα θα µπορέσουµε να έχουµε
κοινωνικές διεργασίες που θα έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο.
Για την τηλεκπαίδευση, ο απόλυτος τραγέλαφος.
Για την τηλεκατάρτιση καταφέρατε να συκοφαντήσετε το
θεσµό και ενοχοποιήσατε εκατοντάδες φορείς παροχής διά βίου
µάθησης, γιατί επιλέξατε να παίξετε µε δυο, τρεις εταιρείες.
Ας δούµε, όµως, τα πράγµατα µε µια σειρά. Η Ελλάδα µε την
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε πάρει σοβαρές πρωτοβουλίες στο
πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου για την έρευνα και την τεχνολογία.
Ακόµα από το 1981 µε την ίδρυση του ΕΚΕΚ Κρήτης µετέπειτα
ΙΤΕ η έρευνα και η διείσδυση γενικότερα των νέων τεχνολογιών
στην οικονοµική και κοινωνική ζωή µπήκε σε ένα δρόµο.
Spin-off και start-up εταιρείες, η «FORTHNET» είναι ένα µόνο
παράδειγµα. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη διακυβέρνηση, την ποιότητα ζωής τέθηκε ως προτεραιότητα και το
2009: ανοιχτή διακυβέρνηση, διαφάνεια, διαύγεια, λογοδοσία,
ηλεκτρονική συνταγογράφηση και µια σειρά από παρεµβάσεις
για να νοικοκυρευτεί το κράτος. Η εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας» έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην αξιοποίηση των πόρων,
αλλά το µοντέλο αυτό φαίνεται πλέον να έχει κλείσει τον κύκλο
του.
Παρ’ όλο που η κρίση έπρεπε να λειτουργήσει ως επισπεύδουσα για την ταχύτατη ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών παντού αυτό έγινε αποσπασµατικά και σε ορισµένους µόνο τοµείς.
Το απλό παράδειγµα είναι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές µε τις
τράπεζες που επιβλήθηκαν µε το κλείσιµο, παρ’ ότι η τεχνολογική
δυνατότητα υπήρχε.
Υπήρξε ένας σχεδιασµός για χρηµατοδότηση µέσω του ΕΣΠΑ.
Η προηγούµενη κυβέρνηση µε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής αντί να αξιοποιήσει τις χρηµατοδοτήσεις του ΕΣΠΑ 20132020 για τη στήριξη πολιτικών των άλλων Υπουργείων µε τη
διείσδυση των νέων τεχνολογιών σε αυτά ξεκίνησε ένα καινούριο
µοτίβο µε συγκέντρωση πολιτικών από τα άλλα Υπουργεία στο
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Έτσι είδαµε αρµοδιότητες του
Υπουργείου Πολιτισµού να περνούν στο Υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής, αρµοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης, εκείνη η
περίφηµη προκήρυξη των τριάντα ένα εκατοµµυρίων, δεν µάθαµε βέβαια και την εξέλιξή της.
Ήρθε η σηµερινή Κυβέρνηση και επειδή τη βολεύει προφανώς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συνεχίζει στην πεπατηµένη της προηγούµενης. Αντί, όπως πιστεύουµε εµείς, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής να πάει την
ψηφιακή τεχνολογία παντού στα Υπουργεία, να υποστηρίξει τη
διακυβέρνηση και κυρίως την υλοποίηση των πολιτικών τους
προωθεί ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή συγκεντρώνει αρµοδιότητες και εξουσίες από άλλα Υπουργεία, από άλλους φορείς στη
λογική δηµιουργίας ενός κλειστού συστήµατος εξουσίας και διαχείρισης πόρων µαζί.
Προχωρείτε στην ίδια γραµµή µε τον κ. Παππά, παραδείγµατος χάριν, στην πολιτιστική πολιτική µε την εταιρεία «ΕΚΟΜΕ»
που ασκείται αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού και µάλιστα φέρνετε και τροπολογία σήµερα για προσλήψεις εκτός
ΑΣΕΠ.
Ιδρύετε εταιρεία συµµετοχών την 5G. Τεχνολογικά και αναπτυξιακά είναι αναγκαίος ένας τέτοιος φορέας, όµως, δεν τεκµηριώνετε ότι αποτελεί τη βέλτιστη λύση, αφού δεν εκπονήθηκε µελέτη
σκοπιµότητας µε διαφορετικά σενάρια. Την εντάσσετε στο υπερταµείο συνεχίζοντας την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που εκχώρησε την
εθνική περιουσία στους δανειστές, ο οποίος βέβαια σήµερα ήρθε
δια του εισηγητή εντελώς υποκριτικά να καταφερθεί κατά του
υπερταµείου και κατά αυτής της επιλογής.
Την πρόταση νόµου, όµως, την οποία καταθέσαµε δεν την
έκανε αποδεκτή ούτε τώρα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
ούτε πρωτύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν ενισχύεται και δεν αξιοποιείται η Αναπτυξιακή Τράπεζα,
αλλά κρατείται καθηλωµένη µε δέκα, δεκαπέντε στελέχη που
έχει χωρίς ουσιαστικό ρόλο.
Λέτε ότι καταργείτε το φαξ και θα µπορούσατε να πείτε ότι καταργείτε και το ενσύρµατο τηλέφωνο, γιατί όχι, ως άλλη µια επικοινωνιακή ποµφόλυγα. Δεν µας λέτε, όµως, κύριε Υπουργέ,
ούτε σε εµάς ούτε στους πολίτες γιατί ταυτόχρονα µε τη νοµοθέτηση του e-mail ως ουσιαστικά του µοναδικού µέσου επικοινωνίας του πολίτη µε το δηµόσιο δεν νοµοθετείτε και την
υποχρέωση του δηµοσίου να απαντάει µε e-mail και µάλιστα σε
συντοµότερο χρόνο από ότι όταν έχουµε έγχαρτη επικοινωνία.
Τριάντα µέρες χρειάζονται µε έγχαρτη επικοινωνία; Πόσο θέλετε
µε e-mail; Μία µέρα, δύο, τρεις, πέντε, δέκα; Δεκαπέντε. Πείτε
το, όµως, νοµοθετείστε το. Δεν υπάρχει αυτό όµως.
Σε σχέση µε το Μητρώο Διαδικασιών θα δηµιουργήσετε άλλο
ένα µητρώο ή θα ενοποιήσετε και θα αξιοποιήσετε τα µητρώα
που ήδη λειτουργούν;
Πολλοί από τους στόχους τους οποίους ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός ή και εσείς σε σχέση µε υπηρεσίες παραδείγµατος
χάριν είναι υπολειπόµενες αυτών που παρείχοντο µέσα από το
σχέδιο «ΕΡΜΗΣ». Ο Πρωθυπουργός είπε πενήντα δύο, εκατόν
είκοσι έξι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται ήδη.
Οργανόγραµµα του δηµοσίου, ψηφιοποίηση του δηµοσίου
ξανά αναβάλλεται. Και λέω ξανά, γιατί και στην περίοδο διακυβέρνησης τη δικιά µας υπήρχαν αντιδράσεις από Υπουργούς και
συγκεκριµένα πρόσωπα, που έρχονται µεταλλαγµένοι σήµερα,
για να προχωρήσει αυτό το πράγµα. Δεν γίνεται να µην οργανωθεί συνολικά το δηµόσιο µε βάση ένα νέο ψηφιακό οργανόγραµµα.
Εδώ θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εµείς προτείνουµε -και
θα το πω πολύ απλά- τη δηµιουργία ενός προωθηµένου ενιαίου
χάρτη της δηµόσιας διοίκησης, που εκτός απ’ ότι βλέπουµε σήµερα στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» θα υπάρχει και η χωρική κατανοµή υπηρεσιών, τα οργανογράµµατά τους, οι κατηγορίες και το πλήθος
προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές και κυρίως η στοχοθεσία
τους και το budget. Θα καταλήγει δηλαδή στο τι αρµοδιότητες
και ποια διαδικασία υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος. Υπάρχει αυτό
το πρότυπο στην Αµερική, δηµιουργήθηκε επί Οµπάµα, είναι σε
εξέλιξη βεβαίως. Νοµίζω ότι είναι ώρα να γίνει.
Κλείνοντας, αντί το κλειστό σύστηµα εξουσίας που δηµιουργείτε και στο οποίο εξέχουσα θέση έχει ο έλεγχος των πραγµάτων και της διαχείρισης χρηµάτων θα προτείναµε εµείς να δούµε
σε µια γενναία βάση ένα άλµα που χρειάζεται για να καλυφθεί
και ο χαµένος χρόνος και οι χαµένες ευκαιρίες, ούτως ώστε να
αξιοποιήσουµε όχι την τεχνολογία που ήδη έχει ξεπεραστεί από
τα προηγούµενα χρόνια, αλλά την τεχνολογία που είναι ήδη σε
εφαρµογή στην πράξη, στη ζωή και στην οικονοµία, να συγχρο-
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νίσουµε µε την τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση και να µην ακολουθούµε λαχανιασµένοι µόνο τις εξελίξεις. Δεν θα περάσουµε
ποτέ µπροστά µε αυτόν τον τρόπο.
Εµείς τέτοιες πρωτοβουλίες θα τις στηρίξουµε, αλλά άρθρα
και διαδικασίες σαν αυτή του υπερταµείου ή σαν τις άλλες διαδικασίες που εισάγετε µε το νοµοσχέδιο αυτό το συγκεκριµένο
που µας πάνε πίσω ουσιαστικά και αφήνουν τεράστια κενά, συγκεντρωτισµό και κλειστά συστήµατα εξουσίας δεν θα τα ψηφίσουµε. Αναλυτικά τοποθετήθηκε ο εισηγητής µας, θα το κάνει
και η Κοινοβουλευτική µας Εκπρόσωπος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΚΙΝΑΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει τώρα
η κ. Μαρία Απατζίδη, από το ΜέΡΑ25.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρωτοφανής
υγειονοµική κρίση του κορωνοϊού και τα µέτρα αντιµετώπισης
της πανδηµίας σε παγκόσµιο επίπεδο µας οδήγησαν σε µια νέα
ιστορική περίοδο.
Ειδικότερα στη χώρα µας, µετά το lockdown, τη σταδιακή
άρση των µέτρων περιορισµού της κυκλοφορίας των πολιτών και
τις παλινωδίες της Κυβέρνησης, υπήρξε επιτακτική ανάγκη προσαρµογής σε µια νέα πραγµατικότητα.
Η επαναλειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών συνοδεύτηκε
από συγκεκριµένες οδηγίες και υγειονοµικά πρωτόκολλα. Η
ανάγκη περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού επιτάχυνε
τις διαδικασίες ψηφιοποίησης του κράτους.
Το παρόν σχέδιο νόµου για τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Το νοµοσχέδιο έχει
σαφώς θετικές πτυχές. Η ενοποίηση της νοµοθεσίας σε ένα νοµοθέτηµα, µαζί µε την ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών
στην ελληνική έννοµη τάξη, αποτελεί µία από αυτές.
Ο γενικός στόχος του νοµοσχεδίου είναι επιθυµητός, δηλαδή
η ψηφιακή διακυβέρνηση και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
προσφέρουν οι ψηφιακές εφαρµογές για την οργάνωση του δηµοσίου και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ταυτόχρονα,
όµως, αδυνατούµε να µην επισηµάνουµε σηµεία κριτικής αναφορικά µε τις ολιγωρίες, αλλά και τα προβλήµατα του νοµοσχεδίου.
Πρώτα απ’ όλα, το σχέδιο νόµου αποτελεί µια συγκέντρωση
και συνένωση παλαιότερων νόµων, που ψηφίζονται ξανά σήµερα
µαζί µε νέες διατάξεις.
Επιπλέον, µόνο στο άρθρο 107 υπάρχουν πάνω από πενήντα
υπουργικές αποφάσεις. Το γεγονός δευτερογενούς νοµοθέτησης, παράλληλα µε τη διαπίστωση της συνένωσης και συγγραφής παλαιότερων νόµων, είναι εξαιρετικά προβληµατικό.
Αν λάβουµε, µάλιστα, υπ’ όψιν ότι το παρόν προσχέδιο αποτελεί αναγκαίο συµπλήρωµα του νόµου για το επιτελικό κράτος,
δεν µας ξαφνιάζει το γεγονός ότι βρισκόµαστε µπροστά σε ένα
ακόµη δείγµα κακής νοµοθέτησης από πλευράς της Κυβέρνησης.
Το νοµοσχέδιο παρουσιάζεται ως ένα πραγµατικά γενναίο
βήµα στον τοµέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, όµως, απέχει
πάρα πολύ από το να συνιστά µια ψηφιοποίηση ολόκληρου του
δηµοσίου και της σχέσης του πολίτη µε αυτό, εξέλιξη η οποία θα
αποτελούσε µια πραγµατική επανάσταση.
Επιπροσθέτως, απουσιάζει δοκιµαστική περίοδος παράλληλης
δυνατότητας φυσικής παρουσίας και ψηφιακής εφαρµογής,
παρά το γεγονός ότι η αιτιολογική έκθεση υπογραµµίζει την προαιρετικότητα των εφαρµογών.
Το νοµοσχέδιο, δηλαδή, δεν συνιστά ούτε µια πραγµατική επανάσταση ψηφιοποίησης του δηµοσίου στο σύνολό του µε την
απαραίτητη δοκιµαστική περίοδο ούτε απλά µια παραπάνω προαιρετική δυνατότητα. Συνιστά κάτι ενδιάµεσο, το οποίο θα µου
επιτρέψετε να σηµειώσω ότι συνδυάζει τα αρνητικά στοιχεία των
δύο περιπτώσεων που µόλις περιέγραψα. Διαπιστώνουµε, δηλαδή, έναν συνδυασµό βιασύνης και ατολµίας ταυτόχρονα.
Παρά τον στόχο της εντατικοποίησης της ψηφιακής διακυβέρνησης, δηλαδή τη µείωση και υπεραπλούστευση των διαδικασιών, διαπιστώνουµε, επίσης, µια σειρά από γραφειοκρατικής
φύσεως προβλέψεις, όπως µια σειρά από διαφορετικές ηλεκτρονικές σφραγίδες και χρονοσηµάνσεις για την επαλήθευση εγγρά-
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φων, εκεί που θα µπορούσε να υφίσταται απλά ένα ενιαίο και
αξιόπιστο σύστηµα, παραδείγµατος χάριν, µε την τεχνολογία
blockchain.
Επίσης, προστίθεται ένας ακόµη αριθµός για τον πολίτη, ο
Προσωπικός Αριθµός, δίπλα στον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και τον Αριθµό
Δελτίου Ταυτότητας. Ο Προσωπικός Αριθµός θα συνυπάρχει για
σηµαντικό χρονικό διάστηµα µε όσους ήδη βρίσκονται σε ισχύ.
Θα µπορούσε κάλλιστα να προκύψει ο νέος αυτός µοναδικός
αριθµός ταυτοποίησης κάθε πολίτη από τους υπάρχοντες, χωρίς
να περιπλέκονται περαιτέρω διαδικασίες και να ταλαιπωρούνται
οι πολίτες.
Η πρόβλεψη της δυνατότητας χρήσης και ιδιωτικών υπολογιστικών υποδοµών µας βρίσκει αντίθετους κάθετα. Αρχικά, πέρα
από το ζήτηµα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών υφίσταται ευθέως ζήτηµα εθνικής ασφάλειας και τεχνολογικής κυριαρχίας.
Αυτό, διότι αν εξαρτώνται οι ζωτικές λειτουργίες τµηµάτων του
δηµοσίου από τη χρήση ιδιωτικών υπολογιστικών δοµών, τότε
δυνητικά ο «διακόπτης» γι’ αυτές τις δοµές δεν θα βρίσκεται στα
χέρια του ελληνικού κράτους, αλλά στα χέρια ιδιωτών, οι οποίοι
θα υφίστανται προφανώς έξω από τον έλεγχο του κράτους, της
εκτελεστικής εξουσίας και της λαϊκής κυριαρχίας.
Πρόκειται σαφώς για ένα εξαιρετικά σηµαντικό ζήτηµα. Ελπίζουµε ότι η Κυβέρνηση θα ακούσει τις αντίθετες φωνές, έστω και
τελευταία στιγµή.
Διάφορα άλλα σκέλη του νοµοσχεδίου δείχνουν ότι µάλλον η
λογική των µνηµονίων έχει γίνει δεύτερη φύση, ακόµη και όταν
κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από κάποια δέσµευση.
Πιο συγκεκριµένα, στο άρθρο 73 του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπεται η ίδρυση της εταιρείας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G Α.Ε.». Η εταιρεία είναι θυγατρική της «Ελληνικής
Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», το γνωστό σε
όλους µας υπερταµείο.
Ο αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η σύσταση και
διαχείριση του Ταµείου Φαιστός. Όµως, το ταµείο δεν θα βρίσκεται πραγµατικά υπό τον έλεγχο του ελληνικού κράτους, αν και
ουσιαστικά θα διαχειρίζεται πόρους οι οποίοι ανήκουν στην κοινωνία ως δηµόσια αγαθά.
Το γεγονός ότι παραχωρούµε ουσιαστικά ακόµη ένα βασικό
στοιχείο µας προξενεί αποτροπιασµό, αλλά και απορία, αναφορικά µε µια τέτοια επιλογή, ειδικά όταν αυτή δεν είναι σε καµµία
περίπτωση αναπόφευκτη.
Τα κέρδη από πόρους που ανήκουν στην κοινωνία εξ ορισµού
δεν αποτελούν ιδιοκτησία του ιδιώτη, αλλά οφείλουν να επιστραφούν στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό αποτελεί κοινή λογική για µας
στο ΜέΡΑ25.
Το γεγονός ότι αυτή η κοινή λογική διαψεύδεται, ακόµα και σε
ένα νοµοσχέδιο ψηφιακής διακυβέρνησης, από τον εκ γενετής
νεοφιλελευθερισµό της Κυβέρνησης µας βρίσκει πραγµατικά αντίθετους. Όµως το γεγονός παραµένει ότι η ψηφιακή διακυβέρνηση, καθώς και η υλοποίηση της σχετικής νοµοθεσίας, αποτελεί
έναν σκοπό µε τη δική του αξία, ειδικά σε µια εποχή ολοένα και
αυξηµένων ψηφιακών δυνατοτήτων, που είναι αδιανόητο να µην
τεθούν στην υπηρεσία του πολίτη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. ο Χατζηβασιλείου Αναστάσιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Μετά θα ακολουθήσει ο κ. Ζεµπίλης και µετά τον κ. Ζεµπίλη, ο
Υφυπουργός κ. Γεωργαντάς.
Θέλετε να πάρετε τον λόγο αργότερα, κύριε Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Οπότε θα συνεχίσουµε από τον κατάλογο των οµιλητών. Όποτε θεωρήσετε ότι
είστε έτοιµος, να µας πείτε.
Κύριε Χατζηβασιλείου, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν πριν από λίγα χρόνια ακούγαµε στη χώρα µας κάποιον να µιλά για on line επικύρωση του
γνησίου της υπογραφής ή για ηλεκτρονική εγγραφή παιδιού σε
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νηπιαγωγείο, τότε θα λέγαµε ότι πρόκειται για επιστηµονική φαντασία. Και, όµως, το gov.gr, η ενιαία ψηφιακή πύλη της δηµόσιας
διοίκησης, µέσα σε διάστηµα έξι µόλις µηνών από την ενεργοποίησή της αύξησε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες
από πεντακόσιες µία σε εξακόσιες δεκατέσσερις.
Καθηµερινά, χιλιάδες Έλληνες εξυπηρετούνται από την άνεση
του σπιτιού τους ή του εργασιακού τους χώρου. Μιλάµε, λοιπόν,
σήµερα για το τέλος της ταλαιπωρίας του γκισέ.
Εκατοµµύρια έγγραφα εκδίδονται και χρησιµοποιούνται στις
συναλλαγές των ιδιωτών µε το κράτος. Η εξαιρετική δουλειά του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει φέρει σηµαντικά
αποτελέσµατα και το σηµερινό νοµοσχέδιο έρχεται για να επικυρώσει τη στροφή του ελληνικού κράτους, επιτέλους, στην ψηφιακή εποχή.
Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς η χώρα µας πρέπει να διαθέτει
ασφαλές πλαίσιο για ανάπτυξη δικτύων και τις εµπορικές επικοινωνίες, ένα πλαίσιο που να διευκολύνει τις τεχνολογίες αύριο.
Με το παρόν νοµοσχέδιο συγκεντρώνονται και επικαιροποιούνται οι κανόνες που ισχύουν για τις ψηφιακές δραστηριότητες
στη χώρα µας. Ταυτόχρονα, προετοιµάζεται και εξοπλίζεται η Ελλάδα για την επανάσταση της εποχής και απευθύνεται ανοιχτή
πρόσκληση σε όλους τους επενδυτές και την επιχειρηµατικότητα, παραδοσιακή και νεοφυή, να έρθουν εδώ και να επενδύσουν στον τοµέα των δικτύων και της πληροφορικής.
Πολύ σηµαντικές, όµως, είναι και οι προβλέψεις για τη βελτίωση λειτουργίας του ελληνικού δηµοσίου. Σήµερα, λοιπόν στηρίζουµε ένα σύγχρονο κράτος, όχι εχθρό, αλλά σύµµαχο του
πολίτη, ένα κράτος που διευκολύνει την καθηµερινότητα και δηµιουργεί σχέση εµπιστοσύνης µε τη δηµόσια διοίκηση. Και σε
αυτήν την πορεία είµαστε σταθεροί και αταλάντευτοι. Επενδύουµε στην αλλαγή του δηµοσίου, στη βελτίωση των υπηρεσιών
του, στις απλές διαδικασίες.
Ας µην ξεχνάµε τις αλλαγές που είχε φέρει ο ίδιος ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης µε τον
γνωστό νόµο, τον ν.4250, µε πλήθος διοικητικών απλουστεύσεων. Μιλάµε για πράγµατα που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε περαιτέρω επί τεσσεράµισι χρόνια.
Σήµερα, για παράδειγµα, η κατάργηση του φαξ στην επικοινωνία µε το δηµόσιο είναι επιταγή της τεχνολογικής εξέλιξης. Ο
ανασχεδιασµός των διαδικασιών, ώστε οι πολίτες να µπορούν να
πραγµατοποιούν συναλλαγές ηλεκτρονικά, τους επιτρέπει να
κερδίζουν χρόνο, αλλά και χρήµα. Σε όλα αυτά να προσθέσουµε
και τη µεγάλη εξοικονόµηση για το δηµόσιο σε υλικά και, κυρίως,
σε εργατοώρες.
Το πρακτικό αποτέλεσµα βελτιώνει την καθηµερινότητα των
πολιτών και ευνοεί ιδιαίτερα εκείνους που έχουν κινητικά προβλήµατα. Επίσης, αυξάνονται οι ταχύτητες διεκπεραίωσης των
υποθέσεων, εξοικονοµείται χρόνος και η κατανάλωση χαρτιού,
ενώ µειώνονται και οι πιθανότητες παράνοµων συναλλαγών και
διαφθοράς στο δηµόσιο.
Ακόµα, το πρόγραµµα myKEPlive επιβεβαιώνει τους ανωτέρω
στόχους.
Με αυτήν την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω και από το
Βήµα της Βουλής την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την
ένταξη του Δήµου Σερρών στο πιλοτικό αυτό πρόγραµµα, όπως
και τη συµπερίληψη έντεκα οικισµών του νοµού µας στις επιδοτούµενες περιοχές, ώστε να έχουµε τηλεοπτικό σήµα στα χωριά
που µέχρι σήµερα το στερούνταν.
Για ακόµα, λοιπόν, µια φορά η Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι δεν
αφήνει κανέναν πολίτη πίσω.
Σήµερα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενισχύεται η
πύλη gov.gr, γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική επικοινωνία µε το
δηµόσιο, ενδυναµώνεται η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στηρίζεται η προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρίες.
Σκοπός είναι να απολαµβάνουν όλοι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιµές. Και η βελτίωση της τεχνολογίας,
αλλά και ο υγιής ανταγωνισµός µπορεί να οδηγήσει τις τιµές παρακάτω και τελικά ο πολίτης αύριο να έχει και φθηνότερο τηλέφωνο, αλλά και φθηνότερο διαδίκτυο.
Θα ήθελα να αναφερθώ ειδικά και στην τεχνολογία του δικτύου 5G. Για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, επειδή κυ-
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κλοφορούν διάφορες θεωρίες συνωµοσίας εντός και εκτός
χώρας, τι σηµαίνει το πέρασµα στη νέα εποχή του 5G; Σηµαίνει
ταχύτητες λήψης δεδοµένων στις συσκευές µας έως και χίλιες
φορές µεγαλύτερες. Και αυτό δεν είναι χρήσιµο µόνο για την τηλεφωνική επικοινωνία, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ψυχαγωγία µας. Θα είναι χρήσιµο για παράδειγµα στην ιατρική
επιστήµη, όπου ένας χειρουργός θα µπορεί να χρησιµοποιεί ένα
ακουστικό εικονικής πραγµατικότητας για να χειρουργήσει µε
ακρίβεια κάποιον ασθενή σε µια άλλη γωνιά του κόσµου χιλιάδες
χιλιόµετρα µακριά. Και αυτό είναι πολύ σηµαντικό.
Επιπλέον, από τις πολύ σηµαντικές πρωτοβουλίες του νοµοσχεδίου σήµερα είναι η διάθεση των κερδών από τον διαγωνισµό
για την ανάπτυξη του δικτύου 5G για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εταιρειών πληροφορικής. Η Κυβέρνηση δείχνει για
ακόµα µια φορά ότι στηρίζει τις τεχνολογίες έµπρακτα.
Η Ελλάδα είναι µια χώρα που έχει τις δυνατότητες χάρη στο
επιστηµονικό δυναµικό της να προσελκύσει εταιρείες τεχνολογίας αιχµής. Και αν πετύχουµε τον στόχο αυτό, τότε το όφελος
για την κοινωνία και την οικονοµία θα είναι πολλαπλάσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διανύουµε σήµερα µια δύσκολη
περίοδο, έχουµε µια δύσκολη υγειονοµική κρίση µπροστά µας.
Δεν µένουµε, όµως, µε τα χέρια σταυρωµένα. Δηµιουργούµε τις
προϋποθέσεις για ένα καλύτερο µέλλον. Εκµεταλλευόµαστε την
κρίση και γινόµαστε καλύτεροι. Η παρούσα κατάσταση επιβάλλει
µεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, οργανώνει σήµερα το πλαίσιο και θέτει
τις βάσεις για τη νέα ψηφιακή εποχή. Ξεπερνώντας την κρίση,
χτίζουµε ένα καλύτερο µέλλον για όλους τους Έλληνες. Η χώρα
προχωρά µπροστά µε αυτοπεποίθηση, γι’ αυτό και εµείς υπερψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χατζηβασιλείου και για την οικονοµία στον χρόνο. Επόµενος
οµιλητής είναι ο κ. Ζεµπίλης Αθανάσιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Μετά τον κ. Ζεµπίλη θα ακολουθήσει ο κ. Δαβάκης, η κ. Μακρή
και ο κ. Παπαηλιού. Ανακοινώνω µία τριάδα οµιλητών και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι.
Ορίστε, κύριε Ζεµπίλη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΜΠΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κύριοι συνάδελφοι, η συγκέντρωση και η ένταξη σε ενιαίο κείµενο διάσπαρτων διατάξεων υπηρετεί χωρίς αµφιβολία την αρχή
της καλής νοµοθέτησης, καθώς καθιστά εύληπτους και προσιτούς τους κανόνες δικαίου. Επιτακτική, µάλιστα, γίνεται η ανάγκη
όταν η νοµοθεσία αυτή αφορά την ψηφιακή διακυβέρνηση που
κατατείνει εξ αντικειµένου στη διευκόλυνση του πολίτη.
Στην προκειµένη περίπτωση, έχουµε ένα αναπτυξιακής κατεύθυνσης νοµοθέτηµα µε το οποίο επιχειρείται ουσιαστικά η ψηφιακή σύγκλιση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συγκεκριµένα, εισάγονται µεταρρυθµίσεις που κατατείνουν
στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπως η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων, οι ηλεκτρονικές πληρωµές, καθώς και η ηλεκτρονική µορφή των σφραγίδων, των υπογραφών και των πρωτοκόλλων, παρεµβάσεις επίσης που απλουστεύουν τις χρονοβόρες και πολυδαίδαλες διαδικασίες, όπως το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, η Ενιαία Ψηφιακή
Πύλη, οι ψηφιακές θυρίδες και ο Προσωπικός Αριθµός, που αποτελεί τη βάση για την αναδιάρθρωση του δηµοσίου.
Είναι προφανές ότι χτίζοντας τον ψηφιακό µετασχηµατισµό
ενισχύεται περαιτέρω η καινοτοµία, όπως και η ζήτηση για επιπλέον ψηφιακές υπηρεσίες στον ευρύτερο δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα.
Παράλληλα, µε το παρόν θεσµοθετείται το πλαίσιο για την
ανάπτυξη του ψηφιακού οικοσυστήµατος των δικτύων πέµπτης
γενιάς µε την αξιοποίηση καινοτόµων επενδυτικών εργαλείων.
Και µπορεί τα υπερδίκτυα να αλλάζουν θεαµατικά τη ζωή µας,
ωστόσο στον αντίποδα υπάρχουν και σήµερα περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπως στην Εύβοια, την ιδιαίτερη πατρίδα µου, που στερούνται τηλεοπτικού σήµατος,
περιοχές για τις οποίες λαµβάνονται επαρκείς πρόνοιες µε το
άρθρο 95 του παρόντος.
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Βέβαια, όπως όλα τα νοµοθετήµατα, ιδιαίτερα αυτά που προβλέπουν την έκδοση αρκετών εκτελεστικών διαταγµάτων, έτσι
και το παρόν θα δοκιµαστεί στον χρόνο και µάλιστα σε ένα εξαιρετικά δυσµενές περιβάλλον, σε µια υγειονοµική κρίση που επιτυχώς οι επισπεύδοντες Υπουργοί του παρόντος κατόρθωσαν να
τη µετατρέψουν σε ευκαιρία, αξιοποιώντας την πανδηµία ως επιταχυντή των µεγάλων αλλαγών.
Έτσι, λοιπόν, µε ναυαρχίδα το gov.gr και παρακαταθήκη το
πλούσιο αυτό έργο που αναγνωρίστηκε διεθνώς, το παρόν σχέδιο νόµου ευπρόσωπα και βάσιµα φιλοδοξεί να αντιστρέψει την
άκρως δυσµενή θέση στην οποία βρισκόταν η χώρα µας και µε
αυτό το απογοητευτικό δεδοµένο ακούγεται ως τραγική ειρωνεία
ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µάς εγκαλεί για σφετερισµό του
δικού της έργου στη χρήση και υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας.
Και η εύλογη απορία είναι τι να καπηλευθεί κανείς, το γεγονός
ότι η Ελλάδα ασθµαίνουσα βρισκόταν τελευταία στην κατάταξη
σε όλους τους ψηφιακούς δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Να
ζηλέψει κανείς ότι στα είκοσι οκτώ κράτη - µέλη η χώρα µας
έκανε µονίµως παρέα µε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία σε όλες
τις ψηφιακές αξιολογήσεις για το 2019;
Και ας µην τρέφουµε αυταπάτες, παρά την εργώδη προσπάθεια για να ανακτηθεί το χαµένο έδαφος, η χώρα µας δεν θα βρεθεί ξαφνικά από ουραγός στην κορυφή, όσο δρόµο και να κόψει.
Απαιτείται µια µακροπρόθεσµη και συστηµατική τεχνοκρατική
προσπάθεια.
Ωστόσο το ζήτηµα είναι κυρίως πολιτικό, οι πολιτικές δυνάµεις
είναι εκείνες που µε πνεύµα συναίνεσης και συναντίληψης θα
εξασφαλίσουν την προσήλωση και την αδιατάρακτη συνέχεια σε
έναν µεγάλο εθνικό στόχο, διότι εδώ δεν πρόκειται απλώς για
τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του δηµοσίου, αλλά για ένα µεγαλόπνοο όραµα που αποσκοπεί εν τέλει στην ανασυγκρότηση, την
αποκέντρωση και το ξαναχτίσιµο του κράτους.
Διότι ζητούµενο δεν είναι να ψηφιοποιήσουµε την ελληνική
γραφειοκρατία, µετατρέποντας το χαρτοβασίλειο σε ηλεκτρονικό µπάχαλο. Το ζητούµενο είναι να µειώσουµε ουσιωδώς τα διοικητικά βάρη που συνεπάγεται ένα αντιπαραγωγικό και
αδιαφανές δηµόσιο που καταδυναστεύει τους πολίτες και υπονοµεύει την αναπτυξιακή προσπάθεια. Και για να συµβεί αυτό θα
πρέπει να καλλιεργήσουµε µια εντελώς διαφορετική νοοτροπία.
Η επιτυχία της Εσθονίας δεν ήταν τόσο η απαλλαγή της από
την απαρχαιωµένη τεχνολογία όσο η αποβολή µιας ξεπερασµένης κουλτούρας, ενός απαρχαιωµένου τρόπου σκέψης. Βέβαια,
είχε και το πλεονέκτηµα ότι χτίστηκε εξ αρχής ψηφιακά αµέσως
µετά την ανάκτηση της ανεξαρτησίας της το 1991.
Στην Ελλάδα, αντίθετα, υπάρχει µια µακρά και ισχυρή γραφειοκρατική παράδοση που έχει διαποτίσει τη διοίκηση µέχρι το µεδούλι. Και βέβαια, αποτελεί απότοκο της φαυλότητας, της
πολυνοµίας, της κακονοµίας και των άλλων γνωστών και εγγενών
αδυναµιών του δηµοσίου.
Βέβαια, δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε ότι υπήρξαν και κατά
το παρελθόν εκσυγχρονιστικές προσπάθειες, αλλά ήταν µεµονωµένες και αποσπασµατικές, µη δυνάµενες να αλλάξουν τη µεγάλη εικόνα.
Έτσι φρονώ ότι προκειµένου να επιχειρήσουµε ένα νέο ξεκίνηµα και να βελτιώσουµε τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών,
θα πρέπει να επενδύσουµε στις νεότερες γενιές. Άλλωστε και
στην Εσθονία η ψηφιακή επανάσταση ξεκίνησε από την εκπαίδευση.
Δυστυχώς, στη χώρα µας είµαστε πολύ πίσω και στον τοµέα
αυτό, όπως επισηµαίνεται και στην ετήσια έκθεση για το έτος
2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης στα κράτη-µέλη. Συγκεκριµένα, η εµβληµατική αυτή
έκδοση διαπιστώνει ότι τα σχολεία στην Ελλάδα που δέχονται
ισχυρή στήριξη στην ψηφιακή εκπαίδευση υστερούν σε όλα τα
επίπεδα σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Έτσι, υψηλή ευρυζωνικότητα έχει µόλις το 11% των σχολείων της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, το 15% των γυµνασίων και το 19% των λυκείων της
χώρας. Και προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να ενισχύσουµε
τις υποδοµές για ένα ψηφιακό σχολείο, ένα σχολείο ασφαλές και
ταυτόχρονα ανοιχτό στη µάθηση και τη συνεργασία.
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Ως προς το µείζον ζήτηµα των υποδοµών, είναι σηµαντικό ότι
η νέα ψηφιακή βίβλος, µε τετραετή χρονικό ορίζοντα, δεν θα περιορίζεται σε γενικές αρχές και κατευθύνσεις, αλλά θα εξειδικεύει τα απαιτούµενα έργα ανά Υπουργείο, όπως, εν προκειµένω,
για το Υπουργείο Παιδείας, τα οποία θα εντάσσονται σε µία ολιστική ψηφιακή στρατηγική.
Βέβαια, η προσπάθεια αυτή θα συµβάλει και στην προετοιµασία ενός ικανού µηχανισµού για την αποτελεσµατική αξιοποίηση
των χρηµατοδοτικών εργαλείων, µε ιδιαίτερη έµφαση στην απορρόφηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης, που αποτελεί µία
µεγάλη ευκαιρία για τη συνέχιση και εµβάθυνση του ψηφιακού
κράτους στο πλαίσιο της αναµόρφωσης και της ανασυγκρότησης της χώρας για τη σύγχρονη Ελλάδα που θα διεκδικεί µε αυτοπεποίθηση και αξιώσεις µία διακριτή θέση στο χάρτη της
τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης. Και αυτή η Ελλάδα θα
φέρει τη σφραγίδα, την ψηφιακή σφραγίδα για την ακρίβεια, της
Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει τώρα
ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«Βελτιώνουµε τη ζωή µας» είπε χαρακτηριστικά πριν από λίγο
ο αρµόδιος Υφυπουργός, ο κ. Ζαριφόπουλος.
Πιστεύω, πράγµατι, και εγώ, ότι αυτό το νοµοσχέδιο, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί να αποτελέσει έναν σταθµό στη
µεταρρυθµιστική προσπάθεια αυτής της Κυβερνήσεως.
Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός είναι στην ουσία µονόδροµος.
Αποτελεί, δε, τη µεταρρύθµιση µε τη µεγαλύτερη αποτύπωση
τόσο στην οικονοµία, όσο και στην καθηµερινότητα του Έλληνα
πολίτη. Θα βελτιώσει την ταχύτητα και θα µειώσει το κόστος του
δηµοσίου, οι πολίτες θα πάψουν να ταλαιπωρούνται, επιτέλους,
στις ουρές και να χάνουν από τον προσωπικό ή παραγωγικό τους
χρόνο.
Βασική τοµή αυτού του νοµοσχεδίου είναι, όπως όλοι έχουµε
δει µέχρι τώρα, ο προσωπικός αριθµός τον οποίο οι πολίτες θα
χρησιµοποιούν αποκλειστικά για όλες τις συναλλαγές τους µε το
δηµόσιο.
Τι σηµαίνει πρακτικά στην καθηµερινότητα του κάθε πολίτη ο
προσωπικός αριθµός; Σηµαίνει ενδεικτικά, ότι ο πολίτης απαλλάσσεται από την ανάγκη να ενηµερώνει τους φορείς και τις υπηρεσίες µε τις οποίες συναλλάσσεται, όπως τις τράπεζες ή την
εφορία, για οποιοδήποτε αλλαγή λόγω κλοπής ή απώλειας στα
προσωπικά του έγγραφα. Ενοποιεί, δηλαδή, τόσο τον αριθµό
ταυτότητας όσο το ΑΦΜ όσο και το ΑΜΚΑ µε βάση το ΑΦΜ σε
ένα κοινό αριθµό µε κάποια συγκεκριµένα ψηφία.
Στον προσωπικό αριθµό έρχεται να προστεθεί η ηλεκτρονική
έκδοση και διακίνηση εγγράφων µέσω της ψηφιακής πύλης
gov.gr ως ακόµη µια ουσιώδης ανακούφιση για τους πολίτες.
Η επιτάχυνση των διαδικασιών εγκατάστασης οπτικών ινών,
επίσης, είναι ακόµη ένα κρίσιµο βήµα για την επέκταση της ψηφιακής οικονοµίας σε όλη την επικράτεια.
Είναι αδιανόητο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να χρειάζονται
µήνες για να βάλει κάποιος µια οπτική ίνα στο σπίτι του ή την επιχείρησή του, κάτι που θυµίζει, παραλλήλως, το ζήτηµα του φυσικού αερίου.
Το Ταµείο Φαιστός για τη χρηµατοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων από τµήµα των εσόδων της δηµοπράτησης συχνοτήτων
5G, δεν είναι απλώς µια καινοτόµος ιδέα σε µία περίοδο που οι
πηγές ρευστότητας είναι εξαιρετικά περιορισµένες και που τα
παραδοσιακά εργαλεία χρηµατοδότησης χαρακτηρίζονται από
µία εξαιρετικά επιφυλακτική στάση απέναντι στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Αυτό το ταµείο πιστεύω ότι θα αναδειχθεί σε µία θεµελιώδη παρέµβαση στον τοµέα της καινοτοµίας.
Σε αυτό το σηµείο, βέβαια, θα ήθελα να είχαµε την άποψη του
κυρίου Υπουργού σχετικά µε τη µελλοντική λειτουργία των δικτύων 5G. Γνωρίζουµε ότι διεθνώς υπάρχει ένα ζήτηµα, καθώς
στην ανάπτυξη των εν λόγω δικτύων σε πολλές χώρες συµµετέχουν εταιρείες µε έντονα δηµόσιο χαρακτήρα -της Άπω Ανατολής κ.λπ.- δηλαδή εταιρείες που θα λειτουργούν πάντα µε βάση
τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς ή ενδεχοµένως ακόµη και
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της διαφάνειας, που δεν θα λειτουργούν πάντα.
Τι µέτρα σχεδιάζει να λάβει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής
πάνω σε έναν κίνδυνο που ελλοχεύει σε αυτό το θέµα;
Θέλω να αναφερθώ τώρα σε ένα ακόµα ζήτηµα που ανακύπτει
και αφορά στην υλοποίηση του ψηφιακού οργανογράµµατος στο
δηµόσιο. Έχουµε λάβει όλοι οι συνάδελφοι ένα mail, το οποίο
υπογράφεται από τον κ. Διονύση Ρηγόπουλο, µηχανικό µε εξειδίκευση στην υπολογιστική µοντελοποίηση και πρώην Επιθεωρητή Ελεγκτή Δηµόσιας Διοίκησης.
Με τον κ. Ρηγόπουλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεργαστήκαµε και πάλι πριν από αρκετά χρόνια. Και χαίροµαι που βρίσκεται εδώ η πρώην Υπουργός, η κ. Γεροβασίλη, µε την οποία
είχαµε ανταλλάξει ένα κοινοβουλευτικό διάλογο σχετικά µε το
θέµα της ψηφιακής αποτύπωσης και διαχείρισης του δηµοσίου,
µε το οποίο τότε είχε δεσµευτεί η κυρία Υπουργός. Ο κ. Ρηγόπουλος είναι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται χρόνια για αυτό το
θέµα και το έχει µελετήσει όσο λίγοι. Πιστεύω ότι η χώρα µας
έχει να κερδίσει ακούγοντας ανθρώπους σαν αυτόν και µελετώντας τις προτάσεις τους και τους προβληµατισµούς τους. Θεωρώ
ότι η ψηφιακή αποτύπωση του δηµοσίου, το ψηφιακό οργανόγραµµα µε άλλα λόγια, αποτελεί ένα σηµαντικό θέµα το οποίο
έχει να κάνει µε τη διευκόλυνση όλου του χάρτη του δηµοσίου.
Δυστυχώς, όπως έχουν σήµερα τα πράγµατα, αυτήν τη στιγµή
χάνεται ακόµη µία ευκαιρία για µία σηµαντική πρόοδο σε αυτόν
τον τοµέα. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 81 το παρόν νοµοσχέδιο
ενσωµατώνει αυτούσια παλαιότερη διάταξη του άρθρου 8 του
νόµου για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», του 3861/2010, ένα άρθρο το οποίο ουδέποτε εφαρµόστηκε στην πράξη και το οποίο αυτή τη στιγµή
χαρακτηρίζεται ως τεχνολογικά ξεπερασµένο.
Αντ’ αυτού ζητώ από εσάς, κύριε Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί,
από την πολιτική ηγεσία, να ξαναδείτε την τροπολογία την οποία
θα σας καταθέσω και εγώ στα Πρακτικά, την οποία από το 2016
προτείνει ο Οργανισµός Ανοικτών Τεχνολογιών και η Διεθνής
Διαφάνεια Ελλάδος για να την ενσωµατώσει στο νοµοσχέδιο.
Κλείνοντας, θέλω να υπογραµµίσω µία παρέµβαση -όπως πολλοί συνάδελφοι, από όλη την ελληνική επικράτεια, όλων των πτερύγων, έχουν αναφέρει- που έχει να κάνει µε την προσθήκη νέων
περιοχών του τόπου µας στον κατάλογο των περιοχών που µέχρι
τώρα ήταν εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Χωριά τα οποία δεν είχαν
τηλεοπτική κάλυψη στον Νοµό Λακωνίας εντάσσονται -όπως και
άλλα χωριά όλης της ελληνικής επικράτειας- σε αυτό το πρόγραµµα, µε αποτέλεσµα αυτή η κίνηση, αυτή η σηµαντική κίνηση
να είναι κάτι πολύ θετικό τόσο για την ενηµέρωση των πολιτών,
όσο για την ψυχαγωγία κατοίκων οι οποίοι βρίσκονται µακριά από
τα αστικά κέντρα.
Παράλληλα, βελτιώνονται σε αυτό το σηµείο και οι όροι του
προγράµµατος του πρώην Υπουργού, του κ. Παππά, όπου το
ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται πλέον από τα 110 ευρώ στα 150,
καθώς επίσης επεκτείνεται και το όριο της εγγύησης στη διάρκεια της κάλυψης.
Πιστεύω πως µε αυτές τις παρεµβάσεις και µε τον παρόντα
ρυθµό της επέκτασης του προγράµµατος, θα γίνει σύντοµα
πραγµατικότητα η δέσµευση του Υπουργού για καθολική κάλυψη
όλων των «λευκών» περιοχών µέχρι τώρα της ελληνικής επικράτειας.
Όπως είπα προηγουµένως, είναι προφανές ότι το νοµοσχέδιο
που κρατούµε στα χέρια µας και σε λίγο θα αποτελέσει νόµο του
κράτους, είναι ένας σταθµός στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια
της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Χαίροµαι που το νοµοσχέδιο έχει
ευρεία αποδοχή από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης και πιστεύω
ότι αυτό αποτελεί µια ακόµη απόδειξη µιας συνεκτικής και αποδοτικής δουλειάς που γίνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και η οποία εργασία αυτή καθαυτή έχει να κάνει -όπως είπα
και στην αρχή της οµιλίας µου, δανειζόµενος την έκφραση του
κυρίου Υφυπουργού- µε τον τρόπο που η ζωή µας θα γίνει καλύτερη και η οικονοµία του χρόνου µας, του ελεύθερου χρόνου µας
θα γίνει περισσότερη.
Κατά τούτο, θεωρώ ότι πρέπει -επαναλαµβάνω- να τύχει της
καθολικής αποδοχής όλων των πτερύγων.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Δαβάκης καταθέ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δαβάκη.
Θα δώσουµε τον λόγο στον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση για
να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 470 και ειδικό 7.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ. Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε;
Επαρκούν τρία, τέσσερα λεπτά;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Θα χρειαστεί να αναγνώσω την τροπολογία -είναι
πολύ σύντοµη- και αν υπάρξουν ερωτήσεις, είµαι στη διάθεση
των συναδέλφων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλά, αυτό θα ακολουθήσει µετά, αν υπάρξουν ερωτήσεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Εργασίας έχει καταθέσει και εισάγει προς ψήφιση µία συγκεκριµένη
τροπολογία λόγω των έκτακτων αναγκών, των επιτακτικών αναγκών που δηµιουργεί η προστασία της δηµόσιας υγείας απέναντι
του COVID-19.
Συγκεκριµένα, σε εργαζόµενους επιχειρήσεων εργοδοτών του
ιδιωτικού τοµέα εφαρµόζεται υποχρεωτικά σύστηµα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας, σε όσες περιπτώσεις η εργασία τους
µπορεί να παρασχεθεί µε αυτό το σύστηµα, σε ποσοστό 40% επί
του συνολικού αριθµού αυτών των εργαζοµένων.
Για την ορθή τήρηση του παρόντος οι επιχειρήσεις-εργοδότες
οφείλουν εντός εικοσιτετράωρου από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως να προαναγγείλουν στο
πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των
εργαζοµένων τους για τους οποίους µπορεί να εφαρµοστεί το
µέτρο αυτό και για το σύνολο του οριζόµενου χρονικού διαστήµατος στο παρόν συµπληρώνοντας το έντυπο 4.1 Δήλωση Εξ Αποστάσεως Εργασίας Ειδικό Έντυπο Ειδικού Σκοπού της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 της από 11-3-2020 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.4682/
2020.
Σε κάθε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του προηγουµένου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιµο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώµα
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας.
Δεύτερον, το ωράριο εργασίας των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα υποχρεωτικά εφαρµόζεται
και προσαρµόζεται κατά την έναρξη και λήξη του µε τρόπο ώστε
ανά µισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόµενοι σε σχέση µε την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.
Για το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας κάθε
αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων.
Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν διατάξεις του
π.δ.88/1999 καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόµιµης υπερωριακής απασχόλησης πριν την πραγµατοποίησή τους στο σύστηµα
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας. Η ως άνω προσαρµογή
του ωραρίου των εργαζοµένων δεν µεταβάλλεται στο είδος της
σύµβασης εργασίας των εργαζοµένων αυτών.
Η συγκεκριµένη διάταξη περιλαµβάνει στο τέλος και εξουσιοδοτική υπουργική απόφαση βάσει της οποίας οι Υπουργοί Εργασίας, Οικονοµικών και Υγείας µπορούν να µεταβάλλουν τα
γεωγραφικά όρια της παρέµβασης της συγκεκριµένης διάταξης
και τον χρονικό προσδιορισµό εφαρµογής της.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Ραγκούση,
έχετε κάποιο ερώτηµα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Όχι ερώτηµα. Μια µικρή τοποθέτηση
να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ραγκούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν η πανδηµία είχε
ξεσπάσει χθες, την περασµένη εβδοµάδα, τον περασµένο µήνα,
θα µπορούσε κανείς συναισθανόµενος την ευθύνη που έχει απέναντι στον ελληνικό λαό και τη δηµόσια υγεία να εξαντλήσει όλα
τα περιθώρια επιείκειας και καλής διάθεσης, προκειµένου να συναινέσει σε τέτοιου τύπου διακυβέρνηση. Όµως η πανδηµία δεν
ήρθε χθες, δεν ήρθε προχθές, δεν ήρθε ούτε τον περασµένο
µήνα. Έχει ενσκήψει στην ανθρωπότητα και στην κοινωνία µας
εδώ και πάρα πολλούς µήνες.
Αυτή, λοιπόν, η συνεχιζόµενη από πλευράς της Κυβέρνησης
κατ’ ευφηµισµό, δήθεν σοβαρή λειτουργία δεν µας επιτρέπει,
παρά την καλή µας διάθεση την οποία την έχουµε δείξει κατ’ επανάληψη όλο αυτό το διάστηµα, να συναινέσουµε σε τέτοιου
τύπου νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Μοιάζουν όλα αυτά να είναι κάπου λογικά, αλλά στα ζητήµατα
τα εργασιακά, που είναι βέβαιο ότι η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη από την πρώτη στιγµή έχει δει την πανδηµία σαν µια ευκαιρία για να επιτεθεί µε δριµύτητα σε αυτά τα εργασιακά
δικαιώµατα, δεν µπορεί κανείς να ανέχεται τέτοιου τύπου αιφνιδιαστικές λειτουργίες και τέτοιου τύπου αιφνιδιαστικές κυβερνητικές λειτουργίες.
Ναι, µοιάζει λογικό να ληφθούν µέτρα να προλάβουµε το περαιτέρω κακό, το οποίο θα έχουµε και θα µας συµβεί εξαιτίας
των κυβερνητικών χειρισµών και ολιγωριών. Αλλά δεν µπορεί να
νοµίζει η Κυβέρνηση ότι µπορεί να συνεχίζει να πορεύεται ιδίως
στα εργασιακά ζητήµατα κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ηθεληµένα
αποσπασµατικό, τον σκόπιµα αποσπασµατικό, προκειµένου στην
πραγµατικότητα να αλλάζει άρδην τον εργασιακό χάρτη της
χώρας και να βάλλει εναντίον πολύ σηµαντικών δικαιωµάτων και
πλαισίων που πρέπει να διέπουν την εργασιακή κατάσταση στη
χώρα µας ώστε να µην γίνει ζούγκλα και να µην γίνει ζούγκλα
δήθεν εξαιτίας της πανδηµίας.
Λοιπόν, ναι, η εξ αποστάσεως εργασία είναι ένα από τα υγειονοµικά µέτρα που πρέπει να λάβουµε, αλλά είναι δυνατό αυτό
όταν µία κυβέρνηση έχει τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα στη διάθεσή της να µην το αντιµετωπίζει µε έναν συντεταγµένο, οργανωµένο, µε έναν συνολικό τρόπο, αλλά να επιδιώκει κάθε τόσο
να φέρνει τέτοιου τύπου τροπολογίες και µάλιστα σε άσχετα νοµοσχέδια;
Προφανώς και δεν θα βάλουµε εµπόδιο σε κάθε τι που προστατεύει τη δηµόσια υγεία. Από την άλλη, όµως, εµείς δεν θα
δεχθούµε να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία και αυτή η κυβερνητική λειτουργία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Ραγκούσης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Υπάρχει κάποιος
άλλος εκ των εισηγητών, ειδικών αγορητών και Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων που θέλει κάποιο ερώτηµα να θέσει στον
Υπουργό µε αφορµή την τροπολογία;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Μπούγα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Απλώς θα ήθελα να διευκρινίσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ µε τι διαφωνεί. Διότι
βλέπουµε Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τον εισηγητή και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, να σκιαµαχούν στην Αίθουσα αυτή,
παίρνοντας τον λόγο και κατακεραυνώνοντας την Κυβέρνηση,
όχι επί της ουσίας των νοµοθετηµάτων που εισηγείται, αλλά επί
της διαδικασίας την οποία ακολουθεί.
Και ενώ περίµενε κανείς να ακούσει µία ένσταση εκ µέρους
του ΣΥΡΙΖΑ, σήµερα ο κ. Ραγκούσης εµφανίστηκε να µην µπορεί
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να αποσαφηνίσει γιατί διαµαρτύρεται ο ίδιος και το κόµµα του
στη Βουλή. Διαµαρτύρεται επί της ουσίας των ρυθµίσεων ή διαµαρτύρεται, επειδή η Κυβέρνηση επιδεικνύοντας αντανακλαστικά στον προσήκοντα χρόνο, σε επίκαιρο χρόνο φέρνει µια
τροπολογία, προκειµένου να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον
ασφάλειας έτσι ώστε να δηµιουργηθούν εναλλακτικές µορφές
παροχής εργασίας, για να προστατευτούν και οι εργαζόµενοι και
το κοινωνικό σύνολο, αλλά και οι εργασιακές σχέσεις;
Διότι εγώ δεν άκουσα να διατυπώνεται ένσταση επί της ουσίας
των ρυθµίσεων που εισηγείται ο Υπουργός Εργασίας. Αντίθετα,
µίλησε γενικά και αόριστα ότι αιφνιδιάζει η Κυβέρνηση τη Βουλή,
ότι νοµοθετεί αποσπασµατικά, δηλαδή χιλιοειπωµένα, κοινότοπα
λόγια, τα οποία, όµως, δεν αντιστοιχούν στην ουσία των ρυθµίσεων.
Ο Υπουργός, αλλά και εγώ προκαλούµε τον κ. Ραγκούση και
τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να µας απαντήσουν αν διαφωνούν
επί της ουσίας µε τις ρυθµίσεις, τις οποίες εισηγείται η Κυβέρνηση. Θα τις υπερψηφίσουν ή θα τις καταψηφίσουν; Και αν τις
καταψηφίσουν, για ποιον λόγο, για τη διαδικασία ή για την ουσία;
Αυτά είναι τα κρίσιµα ερωτήµατα, κύριε Πρόεδρε, τα οποία διατυπώνουµε και θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ ως υπεύθυνο κόµµα να απαντήσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ραγκούσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Νοµίζω ότι, αν υπήρχε ελάχιστη
υπευθυνότητα από πλευράς της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η
αντίδραση του Κοινοβουλευτικού της Εκπροσώπου δεν θα ήταν
αυτή. Γιατί είναι φανερό, και µάλιστα θα καταθέσω στα Πρακτικά,
κύριε Πρόεδρε, ότι έχουµε κατ’ επανάληψη δώσει στη δηµοσιότητα αυτά τα οποία θα µπορούσαν και θα έπρεπε να είναι οι βασικές αρχές ενός νέου, ολοκληρωµένου νοµοθετικού πλαισίου
για αυτήν τη νέα κατάσταση που υπάρχει στον χώρο της εργασίας, που είναι η τηλεργασία, και που δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι θα απασχολήσει από εδώ και στο εξής και την ελληνική
κοινωνία και την ανθρωπότητα στο σύνολό της.
Αυτό που δεν πρέπει, όµως, σε καµµία περίπτωση να νοµιµοποιηθεί είναι να µην λαµβάνεται ένα συνολικό πλαίσιο, που τι θα
ήταν αυτό; Θα ήταν µέτρα προστασίας των εργαζοµένων είτε για
το πώς ακριβώς θα διεξάγεται η εργασία τους εξ αποστάσεως
µέσα στο σπίτι τους, για παράδειγµα µε ή χωρίς κάµερα, αν θα
υπάρξει εφαρµογή -αυτά έχουν κατ’ επανάληψη διατυπωθεί δηµοσίως- του θεσπισµένου επιδόµατος τηλεργασίας, εάν επίσης
θα υπάρξει τήρηση και µε ποιον τρόπο του ωραρίου.
Αλλά, όταν στο µυαλό σου δεν έχεις τον εργαζόµενο, δεν έχεις
τους πολλούς, αλλά έχεις το πώς θα µετατρέψεις σε ευκαιρία
για τους λίγους και εκλεκτούς την πανδηµία τότε όχι µόνο φέρνεις τέτοιες τροπολογίες αποσπασµατικά αντί για ολοκληρωµένο
νοµοσχέδιο, κύριε Μπούγα, που όταν θα έρθει θα τα συζητήσουµε όλα αυτά αναλυτικά και συγκροτηµένα, και στη συνέχεια
βέβαια υπερασπίζεσαι µε γενικολογίες εσύ τη θεµιτή αντίδραση
µιας Αντιπολίτευσης που έχει στο µυαλό της τους εργαζόµενους,
τις δυνάµεις της εργασίας, τους ιδιωτικούς και δηµόσιους υπαλλήλους, δηλαδή τους πολλούς και όχι τους λίγους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός. Σας παρακαλώ για δύο λεπτά γιατί είναι µεγάλος
ο κατάλογος των οµιλητών για το νοµοσχέδιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Θα είµαι πολύ-πολύ σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Οφείλω σε αυτά που είπε ο κ. Ραγκούσης να διευκρινίσω ορισµένα πράγµατα.
Πρώτον, χαιρετίζω τον µετριοπαθή λόγο του κ. Ραγκούση που
είναι ευπρόσδεκτος. Έτσι τοποθετούµαστε εµείς, κύριε Ραγκούση, διότι σε αντιδιαστολή µε εσάς πριν από τρεις ηµέρες είχα
την ευκαιρία να παρουσιάσω µια άλλη έκτακτη τροπολογία στο
πλαίσιο της προέκτασης των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού
στη Θεσσαλονίκη -πιστεύω να τη θυµάστε και να κάνατε και την
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αυτοκριτική σας ως κόµµα- βάσει της οποίας φέραµε να ψηφιστεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο το έκτακτο µέτρο λόγω της
πανδηµίας, λόγω των πληγών που έχει βάλει στην αγορά εργασίας η ύφεση λόγω της πανδηµίας, δηλαδή οι εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Και επιπλέον, επειδή είστε και νησιώτης και το αντιλαµβάνεστε
µε την ίδια ευαισθησία που έχω και εγώ απέναντι στα νησιά -Κυκλαδίτες και οι δύο- φέραµε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε µικρά
νησιά της ακριτικής χώρας µας, σε ακριτικές περιοχές της χώρας
µας, στο Αιγαίο και το κόµµα που εκπροσωπείτε δεν τα ψήφισε,
χωρίς να πει τον λόγο που δεν τα ψήφισε, έτσι για το αντιπολιτευτικό γινάτι.
Κάπως έτσι θα µου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω και τη δική
σας τοποθέτηση, υπό την έννοια ότι δεν µπήκατε στην ουσία, στο
γιατί δεν ψηφίζετε τη συγκεκριµένη διάταξη, διότι επί της ουσίας
πρόκειται για ένα έκτακτο µέτρο το οποίο παίρνουµε πάνω στην
ανάγκη που διαµορφώνεται ακριβώς λόγω της πανδηµίας, για να
περιφρουρήσουµε την υγεία των ανθρώπων που βρίσκονται στον
ιδιωτικό τοµέα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Για το άλλο ζήτηµα το οποίο µου ανοίγετε περί θεσµικού πλαισίου, γιατί αυτό αφήσατε να εννοηθεί για την τηλεργασία, συµφωνώ µαζί σας. Απουσιάζει από τον χώρο του εργατικού δικαίου
της χώρας µας ένα σαφές και συγκεκριµένο πλαίσιο εργατικού
δικαίου. Έχω πει και δηµόσια και γραπτά πολλές φορές ότι η τηλεργασία ή η εξ αποστάσεως εργασία -πιο σωστός είναι ο ορισµός αυτός- ήρθε για να µείνει. Αποτελεί µια πρόκληση και θα
το νοµοθετήσουµε, το Υπουργείο Εργασίας, στο µεγάλο νοµοσχέδιο της εργασιακής µεταρρύθµισης που θα έρθει τον Οκτώβριο. Είναι καλοδεχούµενες οι προτάσεις που κάνετε στον
κοινοβουλευτικό διάλογο κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και
κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, όµως, δεν αλλοιώνει
τον χαρακτήρα του έκτακτου αυτό το γεγονός. Και το θεσµικό
πλαίσιο της τηλεργασίας να υπήρχε θα παίρναµε τέτοια έκτακτα
µέτρα. Άρα καλώ την Αντιπολίτευση, τουλάχιστον σε µείζονα ζητήµατα εργασιακά που είναι για την προστασία των εργαζοµένων
του ιδιωτικού τοµέα, να δείξει την ανάλογη σοβαρότητα και
υπευθυνότητα γιατί είναι για το καλό των εργαζοµένων και όλων
µας στο τέλος της ηµέρας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Συνεχίζουµε τον κατάλογο των οµιλητών.
Τον λόγο έχει η κ. Μακρή από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά
λεπτά.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε πριν ξεκινήσω την οµιλία µου να εκφράσω
τα συλλυπητήριά µου στις οικογένειες που θρηνούν για τις απώλειες δικών τους ανθρώπων και τη θλίψη µου για όσους υπέστησαν µεγάλες ζηµιές στις περιουσίες τους και µια παρατήρηση,
παρ’ ότι τόσο ο Υπουργός όσο και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος απάντησαν επαρκώς, η ρύθµιση που έφερε ο κ. Βρούτσης δεν µοιάζει λογική, είναι λογική και δεν είναι αποσπασµατική,
είναι επιβεβληµένη και επείγουσα. Καλώς κάνει ο Υπουργός και
ρυθµίζει στο νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα κάτι που πρέπει
να ρυθµιστεί αµέσως και επειδή όντως, κύριε Ραγκούση, η πανδηµία δεν είναι καινούργια, το διάστηµα αυτό έδωσε τη δυνατότητα σε όλα τα Υπουργεία, και στο Υπουργείο Εργασίας, να
αποδείξουν την επάρκεια, την ταχύτητα και την αποτελεσµατικότητα.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τους τελευταίους µήνες οι Έλληνες πολίτες εξεπλάγησαν ευχάριστα αλλά
και εξαιρετικά εντυπωσιάστηκαν από την απότοµη ενηλικίωση
της ψηφιακής διακυβέρνησης, όπως εύστοχα τη χαρακτήρισε ο
καθηγητής κ. Σπινέλλης σε ένα άρθρο του στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
στις 26 Απριλίου 2020. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, χωρίς εξαιρέσεις, αξιοποιήσαµε µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο τη λειτουργία
των προσφάτως αναπτυχθέντων ψηφιακών εφαρµογών για την
επικοινωνία µας µε το δηµόσιο κατά την περίοδο της έξαρσης
της υγειονοµικής κρίσης.
Θα ξεκινήσω από τη χρήση του ειδικού αριθµού 13033 για την
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άδεια εξόδου κατά την εγκλεισµό που δηµιουργήθηκε µέσα σε
ένα εικοσιτετράωρο και η ίδια η Αντιπρόεδρος της Κοµισιόν κ.
Βεστάγκερ χαρακτήρισε «πρωτοπόρο ευρωπαϊκή καλή πρακτική».
Θα συνεχίσω µε την άυλη συνταγογράφηση, τη δυναµική της
ηλεκτρονικής έκδοσης υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων, αλλά και µε τη διαδικαστική απλούστευση της δήλωσης
της γέννησης και την αυτόµατη πίστωση του επιδόµατος.
Τα πρώτα εξαιρετικά σηµαντικά ψηφιακά βήµατα στον δηµόσιο τοµέα άργησαν πάνω από τριάντα χρόνια και τώρα υλοποιούνται χάρις στο όραµα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είχε ήδη
από το 2018 δεσµευτεί για θαρραλέες παρεµβάσεις ως προς τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της Ελλάδας, καθώς πολύ ορθά είχε
διακρίνει ότι η τρέχουσα συγκυρία αποτελεί ίσως την τελευταία
ευκαιρία για την ανάπτυξη της ψηφιακής διακυβέρνησης, αλλά
χάρη και σε εσάς, κύριοι Υπουργοί, που είχατε τη γνώση και το
θάρρος, ζυγίζοντας όλες τις µεταβλητές και εξαφανίζοντας ατέλειες και παραλείψεις κατά την υλοποίησή τους, να εφαρµόσατε
ρυθµίσεις που προσφέρουν στους Έλληνες πολίτες, και ειδικότερα στους νέους, τη νέα ψηφιακή εποχή που τους αξίζει.
Τολµήσατε να αποφασίσετε σπάζοντας αυγά και εµπιστευόµενοι το άρτιο επιστηµονικά στελεχιακό δυναµικό του νεοσύστατου Υπουργείου σας, την ολοκλήρωση διαδικασιών ενός
λειτουργικού λογισµικού σε συντοµότατο χρονικό διάστηµα, λογισµικού που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πολιτών. Και µόνο πολιτική µυωπία θα επέτρεπε σε κάποιον, όπως άκουσα συνάδελφο
πριν, να χαρακτηρίζει το νοµοσχέδιο πρόχειρο ή µεγάλο και µάλιστα όταν ο συνάδελφος αυτός προέρχεται από έναν χώρο που
καίτοι κυβέρνησε, ελάχιστα έπραξε.
Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός που επιχειρείτε και θα ολοκληρώσετε µε επιτυχία σηµαίνει αναβάθµιση των ψηφιακών δυνατοτήτων όλων των πολιτών, ενσωµάτωση της τεχνολογίας,
αξιοποίηση των ανοιχτών δεδοµένων του δηµοσίου, στήριξη των
νεοφυών επιχειρήσεων και προσέλκυση νέων επενδυτών.
Ο Πρωθυπουργός και εσείς, κύριοι Υπουργοί, χαράξατε εξαρχής µεθοδικά µια υπεύθυνη ψηφιακή στρατηγική, η οποία µε
αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα θα µας θωρακίσει για το
αύριο, θα βελτιώσει την καθηµερινότητα του πολίτη, θα τονώσει
την οικονοµία και θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Με τουλάχιστον οκτώ καινοτόµα έργα προτεραιότητας, όπως
είναι οι ψηφιακές υπογραφές και οι σφραγίδες, ο πρωτότυπος
προσωπικός αριθµός για κάθε πολίτη, το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστηµα για την έναρξη των επιχειρήσεων, ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, το ολοκληρωµένο σύστηµα για τη δικαιοσύνη, το
ενιαίο εισιτήριο τουριστικών χώρων, ο «ΕΡΜΗΣ» και το κεντρικό
οργανόγραµµα για την ψηφιακή διοίκηση, µε προτάσεις, όπως
είναι η ευέλικτη µορφή ανάθεσης έργων, η συνολική υποστήριξη
ενός οικοσυστήµατος µε ένα πλέγµα φορολογικών κινήτρων, η
πραγµατική επένδυση στην οικονοµία των δεδοµένων και τέλος
µε άλλα σύγχρονα έργα, έργα της επόµενης γενιάς που θα εντάσσονται στο περίφηµο Ταµείο Ανάκαµψης και θα συµπεριλαµβάνονται στη βίβλο του ψηφιακού µετασχηµατισµού περνάµε
από τις ιδέες και τις θεωρητικές µελέτες στην υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων, δηµιουργώντας έναν καινούργιο, πρωτόγνωρο κόσµο για τους Έλληνες πολίτες.
Ορθότατα η ψηφιακή στρατηγική περιλαµβάνει τη συγκέντρωση του υφιστάµενου πλαισίου της ψηφιακής διακυβέρνησης,
ώστε όλοι να γνωρίζουν µε σαφήνεια τι ισχύει και τι όχι.
Η νοµοθετική πρωτοβουλία συλλέγει σε ένα ενιαίο κείµενο
όλες τις συναφείς νοµοθετικές διατάξεις για τη διευκόλυνση των
πολιτών, των επιχειρήσεων αλλά και του ίδιου του κράτους, ενώ
παράλληλα δεν διστάζει να προχωρήσει σε βελτιώσεις, σε τροποποιήσεις και σε προσθήκες σε ήδη υφιστάµενες διατάξεις.
Η νέα υπό κρίση ρύθµιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών προχωρά στην εισαγωγή νέων ασφαλέστερων ρυθµίσεων για την
κρατική λειτουργία, στην ενσωµάτωση ενωσιακών οδηγιών σε
διάστηµα µικρότερου του προβλεφθέντος και στη ρύθµιση εκκρεµοτήτων που χρονίζουν, ώστε η χώρα µας αντάξια των ευρωπαϊκών προδιαγραφών να συµβαδίζει µε τις παγκόσµιες
τεχνολογικές εξελίξεις. Όµως δεν παύουν να αποτελούν εθνική
καινοτοµία οι διατάξεις, όπως το πλαίσιο για την ανάπτυξη στη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΘ’ - 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

χώρα µας τηλεπικοινωνιακών δικτύων πέµπτης γενιάς µε υψηλές
ταχύτητες και απεριόριστες δυνατότητες ταυτόχρονων χρήσεων
υπηρεσιών και συσκευών.
Το ίδιο σηµαντική είναι και η ίδρυση του Ειδικού Ταµείου Φαιστός, του πρώτου τέτοιου τύπου στην Ευρώπη, που θα παίρνει
το 25% των εσόδων του δηµοσίου από τον διαγωνισµό για τη χορήγηση χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 5G και που στοχεύει στην
επένδυση των χρηµάτων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και
υπηρεσιών σε υποδοµές 5G.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε έναν κόσµο που τεχνολογικά
εξελίσσεται µε ραγδαίους ρυθµούς, αλλά που δέχεται έντονα τις
προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο, µόνο ένας τρόπος υπάρχει για
να βελτιώσουµε σηµαντικά την ποιότητα της ζωής µας και να αµβλύνουµε τις ανισότητες, να συµµετέχουµε όλοι µας ενεργά στη
διαµόρφωση του ψηφιακού µας µέλλοντος.
Για τον λόγο αυτό σας καλώ να υπερψηφίσετε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, γιατί θέτει τα θεµέλια για σοβαρότερη, ισχυρότερη και ασφαλέστερη ενδυνάµωση της αποτελεσµατικότητας
του κράτους και µάλιστα στο εγγύς µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Παπαηλιού από τον ΣΥΡΙΖΑ και αµέσως µετά ο Υφυπουργός κ. Γεωργαντάς.
Κύριε Παπαηλιού, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γενικά δεν µπορεί να υπάρξει
και δεν υπάρχει διαφωνία επί ενός νοµοσχεδίου που αναφέρεται
στην εφαρµογή των νέων τεχνολογιών για την ψηφιοποίηση των
λειτουργιών του δηµοσίου, προκειµένου η ψηφιοποίηση να βρει
πρακτική εφαρµογή στο δηµόσιο και στις συναλλαγές των πολιτών µε το δηµόσιο. Μετά από τις τεκµηριωµένες παρατηρήσεις
της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής και την ισχυρή επιχειρηµατολογία του ΣΥΡΙΖΑ, η Κυβέρνηση υποχρεώθηκε να προβεί
σε αλλαγή του τίτλου του νοµοσχεδίου, ώστε αυτός να µην είναι
ψευδής και παραπλανητικός. Δυστυχώς, επί διακυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας η Βουλή βρέθηκε, για πολλοστή φορά, ενώπιον µιας διαδικασίας κακής νοµοθέτησης, που στην προκειµένη
περίπτωση ήγγιζε τα όρια της αντισυνταγµατικότητας. Όλα αυτά
γίνονται για την επικοινωνία. Εν προκειµένω µε σκοπό η διακυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας να εµφανισθεί ως αφετηρία του
ψηφιακού µετασχηµατισµού, πράγµα που είναι εντελώς ψευδές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που έχει ανάγκη η δηµόσια διοίκηση και το οποίο µπορεί να προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία είναι µια επί της ουσίας απλοποίηση των διαδικασιών.
Απλοποίηση στις διαδικασίες µεταξύ των υπηρεσιών του δηµοσίου αλλά και στην επαφή στη συναλλαγή του πολίτη µε τη διοίκηση. Αυτό δεν συµβαίνει µε το «επιτελικό» κράτος της Νέας
Δηµοκρατίας, τη βάση δηλαδή επί της οποίας στηρίζεται και θα
στηριχθεί ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, αφού αυτό το «επιτελικό» κράτος της Νέας Δηµοκρατίας του Πρωθυπουργού, είναι
ένα συγκεντρωτικό και αδιαφανές σχήµα και σύστηµα. Έτσι προωθείται η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας και όχι η απλοποίηση
των γραφειοκρατικών διαδικασιών και κατά συνέπεια η διευκόλυνση του πολίτη στην καθηµερινότητά του. Ακόµη και η έκδοση
προσωπικού αριθµού για κάθε πολίτη, µε τον οποίο θα έρχεται
σε επαφή µε το δηµόσιο, δεν αποτελεί απλοποίηση, αφού αυτός
έρχεται να προστεθεί στους άλλους αριθµούς ταυτοποίησης που
τον συνοδεύουν, όπως ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ, που δεν τους αντικαθιστά, αφού αυτοί δεν καταργούνται, τουλάχιστον ταυτόχρονα.
Στο υπό κρίση νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται πολλές διατάξεις,
που ρυθµίζουν το πλαίσιο λειτουργίας το οποίο αφορά το σύστηµα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. Μέρος αυτών των
διατάξεων αποτελούν ουσιαστικά η µελέτη και οι οδηγίες εφαρµογής του κεντρικού συστήµατος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, που προωθήθηκε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στα
σηµεία του σχεδίου νόµου, µε τα οποία ρυθµίζονται ζητήµατα
του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», οι νέες διατάξεις είναι σχεδόν
εξ ολοκλήρου αντιγραφή των ίδιων διατάξεων που καταργούνται.
Είναι γεγονός ότι το πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αποτελεί ένα ση-
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µαντικό έργο προς την κατεύθυνση του εκδηµοκρατισµού και
του κοινωνικού ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης. Χρειάζεται επικαιροποίηση, µέσω ενός σχεδίου βελτίωσης και εκσυγχρονισµού, ώστε να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις. Το
νοµοσχέδιο το µόνο που προβλέπει είναι η τοποθέτηση ως συντονιστή του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», τη Γενική Γραµµατεία
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και
κυρίως µέσω του προωθούµενου προσωπικού αριθµού, στον
οποίο αναφέρθηκα προηγουµένως, η επιχείρηση αλλοίωσης του
προγράµµατος, µε τρόπο ώστε να αποκρύπτονται αποφάσεις
που υποκρύπτουν τη διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος, µε πρόσχηµα την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
Στο άρθρο 86, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέρεται ότι
η παροχή ψηφιακών δηµόσιων υπηρεσιών από τους φορείς του
δηµοσίου γίνεται µε τη χρήση «κυβερνητικών νεφών». Εν προκειµένω, δεν υφίσταται γνώµη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών
Δεδοµένων. Τα δεδοµένα αυτά συνιστούν κεφάλαιο που παράγει
υπεραξία και κατά συνέπεια αντικείµενο εκµετάλλευσης. Γι’
αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να τυγχάνουν απόλυτης προστασίας. Τίθεται λοιπόν προβληµατισµός για το πώς διασφαλίζεται
ότι δεν θα διαρρεύσουν δεδοµένα και ποιος θα φέρει την ευθύνη
αν από την ιδιωτική εταιρεία που θα αναλάβει το έργο των
Clouds διαρρεύσουν.
Αναφορικά µε τις διατάξεις που αφορούν την αξιοποίηση των
εσόδων από τη δηµοπρασία του δηµόσιου φάσµατος συχνοτήτων
για την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς 5G, το νοµοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση µιας ανώνυµης εταιρείας συµµετοχών, της
«ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G Α.Ε.», ως θυγατρικής της «Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας» στο λεγόµενο υπερταµείο. Το
ερώτηµα που κατ’ αρχάς τίθεται, είναι γιατί αυτή η εταιρεία λειτουργεί ως θυγατρική του υπερταµείου, µετά από την έξοδο της
χώρας από τα µνηµόνια τον Αύγουστο του 2018. Από τα έσοδα
της δηµοπρασίας του δηµοσίου φάσµατος συχνοτήτων το 25%
των πόρων θα εισρεύσει στο Ταµείο Αµοιβαίων Κεφαλαίων Φαιστός, το οποίο θα το διαχειρίζεται, προκειµένου να χρησιµοποιούνται αυτοί οι πόροι από το δηµόσιο για τη συµµετοχή του σε
επενδύσεις ιδιωτών για ανάπτυξη εφαρµογών έρευνας, καινοτοµίας, υψηλής εξειδίκευσης και υψηλής τεχνολογίας 5G. Το υπόλοιπο 75% θα κατευθυνθεί µέσω του υπερταµείου στην εξόφληση
του δηµόσιου χρέους, παρ’ ότι –επαναλαµβάνω- µετά από την
έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια τον Αύγουστο του 2018 δεν
υφίσταται σχετική δέσµευση και πάντως υπάρχει η δυνατότητα να
αξιοποιηθούν οι πόροι για το δηµόσιο συµφέρον, µέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Τέλος, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο να υπάρχει συµφωνία, ώστε ουσιαστικά το 25% των εσόδων
της δηµοπρασίας του φάσµατος, που θα επενδύει το Ταµείο Φαιστός, να επιστρέψει στις τρεις εταιρείες παρόχους κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή στους ίδιους τους υπερθεµατιστές της δηµοπρασίας. Υπάρχει δηλαδή κίνδυνος τα περί µόχλευσης κεφαλαίων
για ανάπτυξη ενός οικοσυστήµατος έρευνας και καινοτοµίας για
εφαρµογές 5G να είναι απλά προπέτασµα καπνού. Γι’ αυτό ζητούµε να περιγραφούν µε µεγαλύτερη σαφήνεια οι εταιρείες και
οι επενδύσεις που θα χρηµατοδοτούνται, διασφαλίζοντας έτσι την
υλοποίηση της ιδέας σε θετική κατεύθυνση και κυρίως για την
προάσπιση του δηµόσιου συµφέροντος.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία του Υπουργείου
Εργασίας. Δεν διευκρινίζεται, έστω κι αν αυτή είναι τροπολογία
της τελευταίας στιγµής όπως ανέφερε και ο Κοινοβουλευτικός
µας Εκπρόσωπος, ποιο είναι το πλαίσιο εντός του οποίου θα
εφαρµοσθεί, έστω αυτό το περιορισµένο χρονικό διάστηµα, η τηλεργασία και κυρίως ποιος θα την ελέγχει ούτως ώστε να διασφαλίζονται οι όροι εργασίας και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Βέβαια, πρέπει να πω ότι µας «τροµάζει» η προαναγγελία θέσπισης πλαισίου για την τηλεργασία, στο πλαίσιο του µεγάλου νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας που προανήγγειλε η
Κυβέρνηση, γιατί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έχει δώσει
εξετάσεις και έχει δείξει τις διαθέσεις της από την αρχή της διακυβέρνησής της, µε τις αντεργατικές ρυθµίσεις που εισήγαγε και
ψήφισε.
Τέλος θέλω να κάνω δύο τελευταίες παρατηρήσεις, οι οποίες
αφορούν την υπερεργασία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Όχι, κύριε Παπαηλιού,
έχετε φτάσει τα εννιά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Είναι δύο τηλεγραφικές παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε, για την υπερεργασία. Με την υπερεργασία
δεν πρέπει να θίγεται το καθεστώς απασχόλησης του εργαζοµένου, διότι µε αυτή µεταβάλλεται µόνον ο τρόπος παροχής της
εργασίας. Επιβάλλεται η διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου εφαρµογής και ελέγχου, ώστε να προστατεύονται η αµοιβή και εργασιακά δικαιώµατα.
Επιβάλλεται -ενδεικτικά- η εφαρµογή του ήδη θεσπισµένου
επιδόµατος τηλεργασίας για την ανάγκη κάλυψης των δαπανών
του εργαζόµενου για την εργασία στο σπίτι και το δικαίωµα στην
αποσύνδεση, ούτως ώστε ούτε ο εργοδότης να επικοινωνεί µε
τον εργαζόµενο ούτε ο εργαζόµενος να δέχεται «ενοχλήσεις» mail κ.λπ.- και πάντως να µην ανταποκρίνεται σε αυτά εκτός ωραρίου εργασίας. Και βέβαια, επιβάλλεται κάθε ώρα εργασίας στο
σπίτι να αµείβεται, να υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή του χρόνου εργασίας στο «ΕΡΓΑΝΗ» και πρόσβαση του ΣΕΠΕ στα δεδοµένα για έλεγχο.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και κυρίως για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και εγώ.
Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Γεωργαντάς,
έχει τον λόγο για δέκα λεπτά και ακολουθεί ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βιλιάρδος.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, ο συµπολίτης µας που µας ακούει σήµερα
από το σπίτι του κατανοεί την κεντρική ιδέα ότι πράγµατι στα ζητήµατα του ψηφιακού µετασχηµατισµού της χώρας φαίνεται οι
πολιτικές δυνάµεις να είναι ενωµένες. Φαίνεται, δηλαδή, να επιθυµούν πράγµατι να υπηρετήσουν τον κοινό στόχο, στόχος ο
οποίος είναι ένα εθνικό στοίχηµα, θα έλεγα, ακριβώς επειδή
αφορά και σχετίζεται µε την πορεία της χώρας µας στο µέλλον.
Στη συνέχεια, όµως, θα µπερδευόταν λίγο, γιατί µε βάση τις
οµιλίες συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνεται ότι ακόµη δεν
έχουµε καταλήξει στο τι είναι απλούστευση, στο τι τελικώς είναι
αυτό το οποίο καλυτερεύει τη ζωή των συµπολιτών µας, το ποια
είναι τα βήµατα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν και αν αυτά
που ακολουθούνται είναι λάθος ή όχι.
Νοµίζω ότι αδικούµε πολλοί εξ ηµών την προσπάθεια συνολικά
που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και σήµερα δηµιουργείται µια
νέα αφετηρία σε αυτήν την προσπάθεια. Εγώ κατανοώ ότι αυτό
που ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη και νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε σε αυτό όλοι, είναι ότι θέλει γρηγορότερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση, κατ’ αρχάς, από τη δηµόσια διοίκηση. Αυτό
σηµαίνει ότι δεν θέλει να αντιµετωπίζει προβλήµατα γραφειοκρατίας, θέλει ένα καθαρό πλαίσιο, ένα καθαρό πεδίο είτε για να εργαστεί, είτε για να επιχειρήσει, είτε για να επενδύσει, είτε απλά
για να διεκπεραιώσει µια απλή υπόθεσή του.
Όταν, λοιπόν, έρχονται συνάδελφοι σήµερα και ουσιαστικά
απαξιώνουν αυτήν την προσπάθεια που έγινε αυτούς τους µήνες,
ουσιαστικά συγκρούονται µε την πραγµατικότητα, όπως τη βιώνει ο ελληνικός λαός.
Συµπληρώθηκαν χθες έξι µήνες λειτουργίας του gov.gr. Υπάρχουν αποτελέσµατα τα οποία ανακοινώθηκαν και τα οποία από
µόνα τους καταδεικνύουν ότι για πρώτη φορά στη χώρα έγινε
µια τόσο σοβαρή, µια τόσο συντονισµένη προσπάθεια, για να καταφέρουµε τι; Να καταφέρει ο συµπολίτης µας να εξυπηρετείται
από το σπίτι του, από την εργασία του, από το εξωτερικό µέσα
από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, µέσα από το κινητό του τηλέφωνο. Αυτό δεν ήταν απλό για να γίνει. Δεν το κάνανε όλοι οι
προηγούµενοι, το έκανε αυτή η Κυβέρνηση. Γιατί το έκανε αυτή
η Κυβέρνηση; Γιατί πραγµατικά έχει βάλει ως προτεραιότητα τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό, αλλά δεν τον έβαλε απλά και µονολεκτικά. Τον υπηρετεί σε όλα τα επίπεδα.
Πρώτα απ’ όλα, µε τη δηµιουργία του Υπουργείου που για
πρώτη φορά έχει αυτά τα νοµοθετικά εργαλεία, τα οποία είναι
απαραίτητα για το µεγάλο ζήτηµα της διαλειτουργικότητας, που
το αναφέραµε και το λέγαµε όλοι, που είναι το µεγάλο εµπόδιο
σε όλη αυτήν την προσπάθεια. Πλέον, τα περισσότερα ζητήµατα
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της διαλειτουργικότητας έχουν λυθεί µε συγκεκριµένα βήµατα,
µε συγκεκριµένες νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Τα αποτελέσµατα
είναι καταλυτικά, έξι εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες συµπολίτες µας
επισκέφθηκαν το gov.gr.
Όταν ξεκινήσαµε, υπήρχαν πεντακόσιες µία υπηρεσίες που γίνονταν ηλεκτρονικά -διάσπαρτες στο ελληνικό δηµόσιο- και τις
συγκεντρώσαµε σε αυτήν την ενιαία ψηφιακή πύλη, για να µπορεί
ο κόσµος να ξέρει πού θα κατευθυνθεί. Προσθέσαµε και άλλες
και αυτήν τη στιγµή εξακόσιες δεκατέσσερις υπηρεσίες προσφέρονται από εκεί. Έχουµε επτακόσιες ογδόντα µία χιλιάδες υπεύθυνες δηλώσεις που εκδόθηκαν ηλεκτρονικά. Έχουµε τριακόσιες
πενήντα οκτώ χιλιάδες εξουσιοδοτήσεις.
Είναι µεγάλη χαρά και ικανοποίηση -το ξαναείπα από αυτό το
Βήµα- να σε παίρνει ο συµπολίτης σου, αυτός που κατοικεί στο
εξωτερικό, για να σου πει πόσο περήφανος αισθάνεται ως Έλληνας, που µπορεί το απόγευµα µετά την εργασία του να µπει
στον υπολογιστή του και να κάνει µια υπεύθυνη δήλωση, µια
εξουσιοδότηση και να την αποστείλει µε e-mail στην υπηρεσία
την οποία επιθυµεί, στο συγγενή του, για να διεκπεραιώσει µια
υπόθεση, όταν έπρεπε να χάσει εργασία για να πάει στο προξενείο της περιοχής του.
Έχουµε τετρακόσιες τριάντα µία χιλιάδες πιστοποιητικά τα
οποία εκδόθηκαν ληξιαρχικά και δηµοτολογικά. Έχουµε πεντακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες συµπολίτες µας που έχουν εγγραφεί,
για να µπορούν να κάνουν άυλη συνταγογράφηση και ήδη έχουν
εκδοθεί τρία εκατοµµύρια επτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τέτοιες συνταγές. Έχουµε εξακόσιες ογδόντα τηλεδιασκέψεις που
γίνονται από το myKeplive, µια νέα υπηρεσία η οποία µέσα στον
κορωνοϊό θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ τους συµπολίτες µας που
δεν θα πρέπει να έχουν τη φυσική τους παρουσία στα ΚΕΠ. Με
βιντεοκλήση πλέον µπορεί ο καθένας από το σπίτι του, από την
εργασία του, κλείνοντας ένα ραντεβού να εξυπηρετηθεί, χωρίς
να χρειάζεται να µεταβεί φυσικά στον γκισέ. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο σηµαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία ειδικά αυτήν την
περίοδο. Έχουµε βεβαίως ογδόντα τρεις χιλιάδες εγγραφές οι
οποίες έγιναν στα νηπιαγωγεία, έχουµε ογδόντα πέντε χιλιάδες
προσωρινές άδειες οδηγήσεως, οι οποίες εκδόθηκαν, επίσης,
ηλεκτρονικά και βεβαίως, έχουµε και την ψηφιακή ακαδηµία, η
οποία βοηθάει πάρα πολύ τον κάθε συµπολίτη µας να ενισχύσει
τις ψηφιακές του δεξιότητες.
Αυτά δεν γίνανε αυτόµατα. Προηγήθηκε δουλειά σε αυτά και
στη συνέχεια ήλθε η ψηφιακή πλατφόρµα η οποία αυτή τη στιγµή
εξυπηρετεί. Ταυτόχρονα, όµως, µε αυτό κάναµε και πολλές
άλλες απλουστεύσεις. Και παράλληλα µε αυτό. Γίνανε απλουστεύσεις στη γέννηση, γίνανε απλουστεύσεις στην απώλεια, γίνανε απλουστεύσεις στα ληξιαρχικά και δηµοτολογικά γεγονότα.
Τώρα θα γίνουν απλουστεύσεις στις µεταβιβάσεις αυτοκινήτων.
Πάρα πολλά βήµατα τα οποία παρακολουθούµε καθηµερινά. Ξέρετε τελικά, άσχετα από το τι ταµπέλα θα βάλει ο καθένας σε
αυτήν την παρέµβαση -ακούω αυτό το µεγαλοπρεπές από µερικούς έτσι όπως ακούγεται, ψηφιοποιείτε τη γραφειοκρατία- τι ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη; Να µπορεί από το σπίτι του, σε ένα
καθαρό πλαίσιο το οποίο θα υπάρχει, να απευθυνθεί και να εξυπηρετηθεί από τον υπολογιστή του. Αυτό τον ενδιαφέρει. Το πώς
θα το κάνουµε ή πώς θα δει κάποιος αυτό που µερικές φορές
δεν καταφέρνουµε, λίγη σηµασία έχει γι’ αυτόν. Μπορεί να εξυπηρετηθεί γρήγορα; Μπορεί να εξυπηρετηθεί αξιόπιστα και να
µην µπερδεύεται; Και ακριβώς εκεί είναι η καινούργια παρέµβαση που γίνεται µε αυτό το νοµοθέτηµα.
Έχουµε το άρθρο 90. Για πρώτη φορά -και θα συµφωνήσω σε
αυτό- όπως αναφέρθηκε από συναδέλφους και του ΣΥΡΙΖΑέπρεπε να γίνει µια καταγραφή των δεδοµένων, να δούµε τι
έχουµε ως ελληνική δηµόσια διοίκηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγµή
καταγεγραµµένες πουθενά όλες οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχει
το ελληνικό κράτος στους Έλληνες πολίτες; Όχι. Αν δεν τις καταγράψεις, αν δεν τις µοντελοποιήσεις, αν δεν τις αριθµήσεις,
αν δεν τις ταυτοποιήσεις, πώς στη συνέχεια θα τις απλουστεύσεις; Πώς θα περιορίσεις τα διοικητικά βάρη τα οποία απαιτούνται σε κάθε µία απ’ αυτές; Πώς θα καταργήσεις ενδιάµεσες
διαδικασίες;
Για πρώτη φορά, λοιπόν, στο άρθρο 90 αυτού του νόµου προ-
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βλέπεται µια τέτοια διαδικασία. Κάνουµε την καταγραφή στο
Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, γίνεται καταγραφή όλων αυτών των
διοικητικών διαδικασιών, αλλά µε πολύ συγκεκριµένες και στοχευµένες προβλέψεις. Δηλαδή, θα περιγράφεται το νοµοθετικό
πλαίσιο στο οποίο εδράζεται η συγκεκριµένη διαδικασία, ακριβώς επειδή όποτε υπάρχει τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου, να υπάρχει και επικαιροποίηση όλων των διατάξεων. Στη
συνέχεια, περιγράφονται τα βήµατα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει ο Έλληνας πολίτης, τα δικαιολογητικά που πρέπει να
φέρει, τα παράβολα που πρέπει να φέρει -αν πρέπει να προσκοµίσει παράβολα- και οι υπηρεσίες στις οποίες πρέπει να πάει.
Αυτό θα είναι ορατό την ίδια στιγµή και από τον πολίτη και από
τον δηµόσιο λειτουργό ο οποίος καλείται να διεκπεραιώσει αυτήν
την υπόθεση.
Καταλαβαίνετε πόσο σηµαντικό είναι, να απευθύνεσαι σε έναν
δηµόσιο λειτουργό για τη διεκπεραίωση µιας συγκεκριµένης
υπόθεσης, η οποία θα είναι ταυτοποιηµένη και αριθµηµένη, στην
οποία θα περιγράφονται επακριβώς τα βήµατα και πόσο εύκολο
θα είναι πια και για τον δηµόσιο υπάλληλο και για τον πολίτη να
ολοκληρώσουν αυτήν την υπόθεση, ακριβώς επειδή δεν µπορεί
να µείνει περιθώριο εσφαλµένης ερµηνείας από κανέναν, ούτε
από τον υπάλληλο που θα θεωρήσει ότι χρειάζεται ένα επιπλέον
έγγραφο, ούτε από τον πολίτη που θα θεωρήσει ότι µπορεί και
µε ένα λιγότερο έγγραφο, µε ένα λιγότερο δικαιολογητικό, να
διεκπεραιώσει την υπόθεσή του.
Αυτό δεν θα γίνει στο άγνωστο µέλλον, ξεκινάει τώρα. Κάνει
µία µεγάλη προσπάθεια το ΕΔΥΤΕ, γίνεται µία µεγάλη προσπάθεια στο Υπουργείο. Υπάρχει µία οµάδα που δουλεύει σε αυτό
και οφείλω να πω ότι ο Γενικός µας Γραµµατέας, ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, έχει συµβάλει πάρα πολύ σε αυτήν την προσπάθεια
και ήδη µέσα στους επόµενους λίγους µήνες θα έχουµε σε αυτό
το µητρώο τις πρώτες διαδικασίες να συµπεριλαµβάνονται. Οι
πρώτες είναι αυτές που ήδη περιγράφονται στο gov.gr και θα
υπάρχει για πρώτη φορά και µία πρόβλεψη σε δύο επίπεδα: η
πρόβλεψη στο επίπεδο της επικαιροποίησης, που είναι ευθύνη
λειτουργού µέσα στο Υπουργείο και στο επίπεδο της εφαρµογής, που είναι ευθύνη του κάθε δηµόσιου λειτουργού ο οποίος
καλείται να διεκπεραιώσει µία υπόθεση, ότι δεν θα δικαιούται να
παρεκκλίνει από την περιγραφόµενη διαδικασία.
Αυτό θα δώσει και µία ανάσα στους ευσυνείδητους δηµοσίους
υπαλλήλους, οι οποίοι πολλές φορές λόγω της κακονοµίας και
της πολυνοµίας, η οποία υπάρχει, δυσκολεύονται να ερµηνεύσουν µια διαδικασία και αισθάνονται το άγχος και την ευθύνη της
όποιας επιλογής και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για αυτούς. Δείχνουµε σε αυτούς τους υπαλλήλους τον δρόµο που
πρέπει να ακολουθήσουν. Δείχνουµε στον πολίτη ακριβώς την
κατεύθυνση την οποία πρέπει να ακολουθήσει. Και όλα αυτά για
να αισθανθεί την ασφάλεια και την εµπιστοσύνη που πρέπει να
έχει ο κάθε πολίτης απέναντι στη δηµόσια διοίκηση.
Κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι µία νέα αφετηρία. Χαιρόµαστε και χαιρετίζουµε που τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, τα περισσότερα, έστω και µε τις ενστάσεις τους, έστω µε κάποιες
διατυπώσεις οι οποίες θεωρώ ότι αδικούν όλη αυτή την προσπάθεια, στηρίζουν επί της αρχής αυτό το νοµοθέτηµα. Είναι ένα νοµοθέτηµα - κληρονοµιά για τον ελληνικό λαό, συµπεριλαµβάνει
όλα όσα καλά µέχρι σήµερα έχουν νοµοθετηθεί σε αυτή την Αίθουσα και όσα καινούργια προσθέτουµε εµείς. Γιατί θα επαναλάβω αυτό µε το οποίο ξεκίνησα: ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
της χώρας, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της
χώρας µας, αποτελεί ένα εθνικό στοίχηµα, µας αφορά όλους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κι εγώ ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ. Βιλιάρδος έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά και ακολουθεί ο κ. Ακτύπης
από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο εισηγητής της Ελληνικής
Λύσης, ο Πρόεδρός της επίσης, αναφέρθηκαν µε λεπτοµέρειες
στο νοµοσχέδιο, οπότε δεν υπάρχει λόγος να επαναλαµβανόµα-
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στε. Θα τονίσουµε µόνο το θέµα του 5G για τη δηµόσια υγεία.
Είναι πολύ σηµαντικό και δεν πρέπει να το υποτιµάµε. Το αναφέρουν πολλοί επιστήµονες και το ελέγχουν πάρα πολλά κράτη,
όπως επακριβώς είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Δεν
πρέπει, λοιπόν, να γίνει ξανά η Ελλάδα πειραµατόζωο. Ίσως θα
έπρεπε να υπάρχει ένας φορέας ενηµέρωσης στο Υπουργείο
Υγείας, ο οποίος να µπορεί να ενηµερώνει τους πολίτες σχετικά
µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Θα ήταν κάτι που θα προσέφερε στη χώρα.
Τώρα εµείς θα ξεκινήσουµε από το ότι τα βασικά προβλήµατα
της Ελλάδας είναι τέσσερα: η οικονοµία, η παιδεία, το µεταναστευτικό και τα εθνικά. Τα δύο τελευταία συνδέονται άρρηκτα
µεταξύ τους.
Όσον αφορά την οικονοµία, οι διαφορές µας µε τη Νέα Δηµοκρατία είναι τεράστιες αφού µπορεί µεν να πιστεύουµε και οι δύο
στην ελεύθερη αγορά, αλλά εµείς υποστηρίζουµε τη µεικτή οικονοµία µε κοινωνικό πρόσωπο, ενώ η Νέα Δηµοκρατία τον φιλελευθερισµό. Με απλά λόγια, η δική µας θέση είναι πως οι
κοινωφελείς, οι στρατηγικές και οι µονοπωλιακές επιχειρήσεις
όπως, για παράδειγµα, η ύδρευση και ενέργεια, τα αεροδρόµια
και τα λιµάνια, καθώς επίσης και τα δίκτυα, πρέπει να ανήκουν
στο δηµόσιο, ενώ όλες οι υπόλοιπες στον ιδιωτικό τοµέα.
Αντίθετα, η Νέα Δηµοκρατία πιστεύει -θεωρητικά βέβαια- στο
όσο το δυνατόν µικρότερο κράτος, µε αποτέλεσµα να ξεπουλάει
τα πάντα µε τη δική της θέληση, ενώ θα το έκανε ακόµη και αν
δεν το επέβαλαν οι δανειστές. Στην ουσία έχει καταντήσει ένα
ακραία νεοφιλελεύθερο µόρφωµα των µνηµονίων µε αριστερές
απολήξεις, αφού από τη µία πλευρά ιδιωτικοποιεί ξεπουλώντας
τις κρατικές επιχειρήσεις ενώ από την άλλη επιδοτεί τους πάντες, µε τη διατήρηση των υπέρογκων φόρων, προσλαµβάνοντας
επιπλέον συνεχώς στο δηµόσιο αντί να το συρρικνώσει. Εάν στην
Ελλάδα δεν µειωθεί ο φόρος εισοδήµατος τουλάχιστον στο 15%,
έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικός µε τις γύρω χώρες, δεν πρόκειται ποτέ να αναπτυχθεί η οικονοµία µας.
Όσον αφορά την κατ’ επίφαση Αριστερά -κατ’ επίφαση επειδή
οι πολιτικές της τοποθετήσεις φαίνεται ότι είναι ψευδεπίγραφες,
ειδικά µετά την αποδοχή της νεοφιλελεύθερης γραµµής του τρίτου µνηµονίου από ολόκληρη την τρόικα εσωτερικού, τη Νέα Δηµοκρατία, το Κίνηµα Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, και τον
ΣΥΡΙΖΑ- αυτό που µας διακρίνει, που µας διαφοροποιεί είναι κυρίως το εξής: εµείς αν και υποστηρίζουµε τον κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας, ειδικά στον πρωτογενή τοµέα, δεν το
κάνουµε µε στόχο την επιδοµατική πολιτική, αλλά µε στόχο τη
δηµιουργία πλούτου. Θεωρούµε δε πως το Αριστερά και Δεξιά
είναι παρωχηµένες αντιλήψεις, κυρίως όσον αφορά εθνικά θέµατα.
Ένα παράδειγµα σχετικά µε τη διαφορά µας εδώ είναι το εξής:
αντί να υποστηριχθούν τα ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρεταννία» και
το «King George», που βρίσκονται εδώ απέναντί µας, ως επιχειρήσεις, δίνετε ένα επίδοµα φτώχειας 534 ευρώ στο προσωπικό
τους. Εκτός αυτού πολλά άλλα αξιόλογα ξενοδοχεία που εξυπηρετούν το µελλοντικό ποιοτικό τουριστικό µας µοντέλο -ποιοτικό,
είναι µεγάλη η διαφορά- ασφαλώς θα πρέπει να διασωθούν, κάτι
που εφαρµόζει ήδη η Γερµανία µε τα 1,3 τρισεκατοµµύρια ευρώ
που έχει δεσµεύσει για την καταπολέµηση της πανδηµίας -τα δηµοσιονοµικά µέτρα τα δικά µας ήταν µόλις 4,1 δισεκατοµµύρια
στο οκτάµηνο, ελάχιστα δηλαδή-, ενισχύοντας η Γερµανία επιχειρήσεις όπως την «TUI». Ποια είναι η «TUI»; Η πρώην
«PREUSSAG», η οποία άλλαξε όνοµα και κλάδο όταν κατηγορήθηκε για την παραγωγή και χρήση δηλητηριωδών χηµικών στο
Ιράκ. Έτσι αλλάζουν κλάδο και όνοµα.
Συνεχίζοντας να πω ότι εµείς πιστεύουµε στην αλλαγή του οικονοµικού µας µοντέλου µακριά από τη µονοκαλλιέργεια του
τουρισµού, στη στήριξη του πρωτογενούς τοµέα της µεταποίησης, της αµυντικής βιοµηχανίας και της υψηλής τεχνολογίας.
Έχουµε αναλυτικό πρόγραµµα για την επίτευξή του, πριν ακόµη
εκλεγούµε στη Βουλή, ενώ θεωρούµε ως υπόδειγµα το Ισραήλ.
Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουµε πως δεν θα
υπήρχε πρόβληµα εάν δεν µετατρεπόταν σε γερµανική, όπως
ούτε η Ευρωζώνη θα είχε πρόβληµα εάν η Γερµανία δεν την υπονόµευε από το ξεκίνηµά της, από το 2000. Οι κίνδυνοι πάντως να
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διαλυθούν και οι δύο ενώσεις είναι πολύ µεγάλοι, πρώτα από την
Ιταλία και µετά από τη Γαλλία.
Σε σχέση µε το µεταναστευτικό εµείς πιστεύουµε στα κλειστά
σύνορα, στη µεταφορά των παράνοµων µεταναστών σε ακατοίκητα νησιά, µε ανθρώπινες υποδοµές όµως, για τις οποίες
έχουµε καταθέσει λεπτοµερή ανάλυση, καθώς επίσης στο push
back. Επιπλέον, στην πιστή τήρηση όλων των διεθνών συµφωνιών που αφορούν τους πρόσφυγες -όλων, χωρίς καµµία διαφορά-, αλλά και στην αναθεώρηση της Συµφωνίας του
Δουβλίνου, που είναι εις βάρος των χωρών υποδοχής, όπως είναι
η Ελλάδα. Μακριά πάντως από εµάς ο ρατσισµός, ο φυλετισµός,
η ξενοφοβία ή οτιδήποτε άλλο.
Αντίθετα, η Νέα Δηµοκρατία πιστεύει στις κλειστές δοµές στα
νησιά και στην ενδοχώρα, όπου άλλωστε έχει µεταφέρει έναν µεγάλο αριθµό παράνοµων µεταναστών, δηµιουργώντας έτσι επικίνδυνους πυρήνες για την άµυνα και για την ασφάλειά µας.
Γνωρίζουµε βέβαια πως αρκετοί από τους παράνοµους µετανάστες είναι δυστυχισµένοι άνθρωποι από φτωχές χώρες, που χρησιµοποιούνται κυρίως ως εξής, µε µεγάλα βέβαια οικονοµικά
οφέλη για τους παράνοµους διακινητές, για τις ΜΚΟ και όλους
τους υπόλοιπους: πρώτον, ως όπλο εισβολής από το τουρκικό
καθεστώς στο πλαίσιο του υβριδικού πολέµου που διεξάγει εναντίον µας, όπου µέσα σε αυτές τις δυστυχισµένες µάζες «φυτεύονται» δυστυχώς φανατικοί ισλαµιστές πολεµιστές, για τους
οποίους φυσικά δεν µπορούµε να ξέρουµε ποιοι είναι και πότε
έρχονται. Και δεύτερον, ως µέσο επιβολής πολυπολιτισµικών κοινωνιών, µε στόχο την εκµετάλλευση του εθνικού κράτους από
τις ελίτ-οπαδούς της παγκοσµιοποίησης, αφ’ ενός µεν για να
είναι ευκολότερα ελεγχόµενες οι κοινωνίες και να ληστεύεται η
πλειοψηφία των ανθρώπων χωρίς αντίδραση, αφ’ ετέρου για να
εξασφαλίζεται φθηνό εργατικό δυναµικό παράλληλα µε τη συµπίεση των µισθών του εγχώριου πληθυσµού.
Ειδικά όσον αφορά το τελευταίο, είναι οξύµωρο το ότι στηρίζεται αυτού του είδους η µετανάστευση από αριστερά κόµµατα
ή κατ’ επίφαση αριστερά, λόγω του πεπαλαιωµένο διεθνισµού
τους, αφού είναι εις βάρος του βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων που υποστηρίζουν. Δυστυχώς, δεν καταλαβαίνουν πως
έτσι συµπλέουν µε τα νεοφιλελεύθερα κόµµατα επίσης µε τους
οπαδούς της ανεξέλεγκτης παγκοσµιοποίησης τύπου Σόρας.
Επειδή τώρα η υποδοχή παράνοµων µεταναστών θεωρείται ως
δείγµα πολιτισµού, οφείλει να δει κανείς τι συµβαίνει σε άλλες
χώρες, όπως στην Ολλανδία, στο Βέλγιο ή στη Σουηδία στην
οποία έχουν δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα µε τη ραγδαία
άνοδο της εγκληµατικότητας, µε τον πόλεµο συµµοριών, µε την
αύξηση των βιασµών, των απαγορευµένων ζωνών κ.ο.κ..
Η βασική πάντως διαφορά αυτού του είδους της µετανάστευσης σε σχέση µε το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πρόκειται για
ανθρώπους, στη συντριπτική πλειοψηφία τους άντρες, που δεν
θέλουν να αφοµοιωθούν από τις κοινωνίες που τους φιλοξενούν
αλλά να τις αφοµοιώσουν, να τις καταλάβουν δηλαδή, εποικίζοντάς τες, όπως το δηλώνουν επίσηµα πλέον τα τελευταία χρόνια
στη Σουηδία.
Τέλος, σε σχέση µε τα εθνικά πιστεύουµε σε ό,τι έχει ορισθεί
από το διεθνές δίκαιο, γνωρίζοντας, όµως, πως δεν υπάρχει κανένας οργανισµός που να µπορεί να το επιβάλλει. Εποµένως είµαστε ουσιαστικά µόνοι µας, όσον αφορά την προστασία της
εθνικής µας κυριαρχίας, κάτι που θεωρούµε απαράβατο καθήκον
µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Βιλιάρδο, πρέπει
να τελειώσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ναι, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα παραχωρούσαµε, δε, ποτέ το όνοµα της Μακεδονίας τονίζω ποτέ- έναντι οικονοµικών ανταλλαγµάτων, µε τα οποία εκβίασε την τότε κυβέρνηση των ψευδαισθήσεων η Γερµανία.
Θα θέλαµε να κλείσουµε µε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού
στη Θεσσαλονίκη που αφορούσαν τον πτωχευτικό νόµο, το 5G
του σηµερινού σχεδίου νόµου, το ξεπούληµα του δικτύου ηλεκτρισµού, του ΔΕΔΔΗΕ δηλαδή και το πρόγραµµα «ΗΡΑΚΛΗΣ».
Δυστυχώς, όµως, δεν µας δίνει χρόνο ο Πρόεδρος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο Πρόεδρος κρατάει τον
χρόνο που λέει ο Κανονισµός. Δεύτερον, θέλω να σας επισηµάνω
ότι η οµιλία σας σήµερα –εσείς θα το αξιολογήσετε- δεν είχε καµµία σχέση µε το νοµοσχέδιο. Δικαίωµά σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Δικαίωµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εντάξει, πάµε παρακάτω.
Τον λόγο έχει ο κ. Ακτύπης από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά
λεπτά και ακολουθεί η κ. Κεφάλα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτού προχωρήσω στην εισήγησή µου αναφορικά µε το σηµερινό νοµοσχέδιο, θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ συνοπτικά στα ακραία καιρικά φαινόµενα που
έλαβαν χώρα τις προηγούµενες ηµέρες και τα οποία επέφεραν
καταστροφικές συνέπειες στην οικονοµία και την κοινωνία του
τόπου µου, όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Η Ζάκυνθος είναι ένας τόπος που φέτος υπέστη το ένα χτύπηµα µετά το άλλο. Η πανδηµία και οι συνέπειες αυτής κυριολεκτικά γονάτισαν την οικονοµία του νησιού µας και σαν να µην
έφτανε αυτό, το νησί µας χτυπήθηκε µε σφοδρότητα από τον
γνωστό σε όλους µας µεσογειακό κυκλώνα.
Η ανταπόκριση της Κυβέρνησης υπήρξε για µια ακόµη φορά
άµεση και αποτελεσµατική. Ήδη από το Σάββατο το Υπουργείο
Οικονοµικών, µετά από εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, ανακοίνωσε µια δέσµη εννέα µέτρων, που πράγµατι
θα ανακουφίσουν σηµαντικά τους πληγέντες από τα ακραία καιρικά φαινόµενα. Παράλληλα η Πολιτική Προστασία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αντιµετώπιση κάθε πιθανού κινδύνου από την
κακοκαιρία.
Ταυτόχρονα, είναι πιστεύω ζωτικής σηµασίας να κινηθούν τάχιστα οι διαδικασίες καταγραφής των ζηµιών που άφησε πίσω
του ο κυκλώνας, καθώς και αυτές της παροχής αποζηµιώσεων,
έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους συµπολίτες µου να ξαναχτίσουν τις στέγες τους και να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα
για τους επόµενους µήνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι πολλά παραπάνω από ακόµα µια προεκλογική δέσµευση της Νέας Δηµοκρατίας, που όπως τόσες άλλες έχουν γίνει πλέον πράξη. Το
σηµερινό νοµοσχέδιο συνιστά µια αναγκαία, σηµαντική και ουσιαστική µεταρρύθµιση, η οποία επιφέρει ριζικές αλλαγές στη
ζωή των Ελλήνων πολιτών. Μέσα από τις επιµέρους ρυθµίσεις
του παρόντος νοµοσχεδίου επιδιώκεται η ουσιαστική διευκόλυνση, βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών στο δηµόσιο
τοµέα, καθώς και των συναλλαγών των πολιτών µε το κράτος.
Πάγια ζητήµατα που παρέµεναν άλυτα για δεκαετίες πλέον διευθετούνται. Μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών, στη γραφειοκρατία και στην ατελείωτη αναµονή στις ουρές στα ΚΕΠ,
στον ΕΦΚΑ, στις εφορίες, στα ΚΕΠΑ, µπαίνει τέλος στην αναµονή
για την έκδοση της σύνταξης ή ενός επιδόµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις του
υπό συζήτηση σχεδίου νόµου έρχονται να συµπληρώσουν ένα
ακόµη κοµµάτι στον κύκλο των σηµαντικών αλλαγών, στον τοµέα
των νέων τεχνολογιών που έχουν γίνει από την αρχή της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας µέχρι σήµερα. Ενδεικτικά σε
αυτόν τον έναν χρόνο διακυβέρνησης έχει τεθεί σε λειτουργία ο
ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης έκτακτης ανάγκης, το 112, η ψηφιοποίηση της δήλωσης γέννησης, η άυλη συνταγογράφηση, η
θεσµοθέτηση του εθνικού πλαισίου απλούστευσης διαδικασιών,
η δηµιουργία της κεντρικής διαδικτυακής πύλης του ελληνικού
δηµοσίου, το gov.gr που αναφέρθηκε και πριν, στην οποία έχουν
ενταχθεί µέχρι σήµερα εξακόσιες δεκατρείς υπηρεσίες, η δυνατότητα ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης εξουσιοδότησης, ενώ
κανείς δεν µπορεί να παραβλέψει τον καθοριστικό ρόλο που έχει
επιτελέσει και επιτελεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
στη διαχείριση της κρίσης της πανδηµίας του νέου κορωνοϊού.
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν µια σειρά από έργα για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, αλλά και της εξυπηρέτησης των
πολιτών. Η λειτουργία του 13033 κατά τη διάρκεια του lockdown,
η ιστοσελίδα ενηµέρωσης της ελληνικής Κυβέρνησης για τον
COVID-19 και η πλατφόρµα προσφοράς και αλληλεγγύης, η δη-
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µιουργία του travel.gov.gr και του PLF, η πλατφόρµα τηλεδιασκέψεων των δηµοσίων φορέων και η προώθηση υψηλής ποιότητας
πολιτιστικού περιεχοµένου µέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρµες
κατά τη διάρκεια του lockdown.
Συνολικά είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί πως µέσα από τις
διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου αυξάνεται η αποδοτικότητα του κράτους, ενώ εγκαθιδρύεται ο σεβασµός στα χρήµατα
του Έλληνα φορολογούµενου. Μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών
µειώνονται οι ανισότητες. Πλέον εξασφαλίζεται η ισότιµη πρόσβαση στις κρατικές υπηρεσίες για όλους, για τον εργαζόµενο,
για τον γονιό, για το άτοµο µε ειδικές ανάγκες, για τους απόδηµους Έλληνες. Ακόµα, ενδυναµώνεται η κρατική υπόσταση, ζήτηµα εξαιρετικά σηµαντικό, ειδικά τώρα που αντιµετωπίζουµε
πολλαπλές προκλήσεις.
Κλείνοντας, το παρόν νοµοσχέδιο διαµορφώνει το απαραίτητο
νοµοθετικό πλαίσιο για να πετύχουµε ένα κράτος σοβαρότερο,
ισχυρότερο και ασφαλέστερο, για ένα κράτος πυλώνες του
οποίου θα είναι η νοµιµότητα, η διαφάνεια, η άµεση και απαρακώλυτη προσβασιµότητα, η χρηστή διοίκηση και η αποδοτικότητα.
Καλωσορίζουµε, λοιπόν, το παρόν σχέδιο νόµου και είµαστε
βέβαιοι πως τα οφέλη που θα προκύψουν από την ψηφιακή αυτή
µεταρρύθµιση θα είναι καθοριστικής σηµασίας τόσο για το ίδιο
το κράτος όσο και για τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει η κ. Κεφάλα από τη Νέα Δηµοκρατία και θα ακολουθήσει ο κ. Υψηλάντης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Ευχαριστώ, πολύ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό
σχέδιο νόµου κάνουµε ένα ακόµη βήµα προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους και την ψηφιακή διακυβέρνηση. Με τις
νέες τεχνολογίες να έχουν µπει για τα καλά στην καθηµερινότητα
όλων µας, το κράτος µπορεί και επιβάλλεται να ακολουθήσει.
Έτσι σήµερα δηµιουργούµε τις θεσµικές προϋποθέσεις για την
ηλεκτρονική επικοινωνία και συναλλαγή των πολιτών και των επιχειρήσεων µε τους φορείς του δηµοσίου. Αναδιοργανώνουµε τις
εσωτερικές λειτουργίες και διαδικασίες των φορέων του δηµόσιου τοµέα πάνω στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Με το πρώτο µέρος του παρόντος σχεδίου νόµου καθιερώνουµε τη βίβλο του ψηφιακού µετασχηµατισµού. Αυτή θα αποτελέσει το σηµείο αναφοράς σχετικά µε την ψηφιακή στρατηγική
της χώρας. Με αυτό θα καθοριστούν οι βασικές αρχές, το πλαίσιο και οι κατευθύνσεις για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, ώστε
να ενσωµατωθεί η καταγραφή όλων των σχετικών διαδικασιών
και δράσεων.
Κάθε πολίτης αποκτά ένα µοναδικό προσωπικό αριθµό, ένα αίτηµα πολλών ετών, έναν αριθµό που δεν θα µεταβάλλεται και θα
απενεργοποιείται µε τον θάνατο. Ο προσωπικός αριθµός θα χρησιµοποιείται σε κάθε επαφή του πολίτη µε το δηµόσιο για να επαληθεύεται έτσι η ταυτότητά του κατά τις συναλλαγές. Θα
αναγράφεται στη νέα ταυτότητα, θα διαθέτει δώδεκα ψηφία, εκ
των οποίων τα εννέα θα είναι ο ισχύον ΑΦΜ.
Ρυθµίζουµε αναλυτικά ζητήµατα ηλεκτρονικών δηµοσίων και
ιδιωτικών εγγράφων για να οργανωθούν οι φορείς του δηµοσίου
βάσει ψηφιακών προτύπων. Ορίζουµε ρητά ότι τα ηλεκτρονικά
δηµόσια έγγραφα εξοµοιώνονται πλήρως ως προς την ισχύ τους
µε τα αντίστοιχα δηµόσια έγγραφα που φέρουν χειρόγραφη υπογραφή. Το ίδιο ισχύει και για τα ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα
εφόσον γίνεται χρήση εγκεκριµένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή
σφραγίδας. Δηµιουργούµε συγκεκριµένη διαδικασία διακίνησης
εγγράφων τόσο εντός του ίδιου του φορέα όσο και µεταξύ των
φορέων για τη χρήση ενός κεντρικού συστήµατος διαχείρισης
εγγράφων.
Καθορίζουµε τους τρόπους αυθεντικοποίησης των χρηστών
για την πρόσβαση σε υπηρεσίες µέσω της ενιαίας ψηφιακής
πύλης της δηµόσιας διοίκησης, το gov.gr, αλλά και τις ψηφιακές
θυρίδες στην ενιαία ψηφιακή πύλη δηµόσιας διοίκησης τόσο για
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τους χρήστες, όσο και για τους φορείς του δηµοσίου.
Η ηλεκτρονική επικοινωνία στο δηµόσιο καθίσταται πλέον υποχρεωτική. Βέβαια σε ειδικές περιπτώσεις αδυναµίας πολιτών,
αυτοί θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα µη ηλεκτρονικών
µέσων επικοινωνίας.
Ρυθµίζουµε για πρώτη φορά ζητήµατα ηλεκτρονικών σφραγίδων και υπογραφών ολοκληρωµένα και µε σαφήνεια. Θέλουµε
µια ψηφιακή κοινωνία λειτουργική και αυτά θα αποτελέσουν τα
απαραίτητα εργαλεία.
Θέλουµε να βάλουµε τέλος στην άσκοπη παραµονή των πολιτών σε ουρές για να πηγαίνουν έγγραφα από τη µια υπηρεσία
στην άλλη. Οι φορείς του δηµοσίου θα επικοινωνούν µεταξύ τους
προκειµένου να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Αντικαθιστάµε, δηλαδή, τη χρήση των έντυπων εγγράφων µε ηλεκτρονικά για να µπει ένα τέλος στο φαινόµενο κάθε υπηρεσία να ζητά
διαφορετικά δικαιολογητικά για την ίδια διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ρυθµίζονται επίσης ζητήµατα
σχετικά µε τις λευκές περιοχές, δηλαδή σχετικά µε τις περιοχές
εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Διευρύνουµε τις «λευκές περιοχές»
της τηλεόρασης. Μηλιωτάδες, Πέραµα, Δελβινάκι, Καλπάκι, Ψηλόκαστρο, Κουτσελιό είναι µερικές από τις περιοχές των Ιωαννίνων που θα ωφεληθούν και εντάσσονται σε αυτό το πρόγραµµα.
Προσθέτουµε χωριά σε κάθε νοµό που πλέον θα είναι σε θέση
να λαµβάνουν τηλεοπτική κάλυψη.
Απλοποιούµε τη διαδικασία για τους πολίτες των συγκεκριµένων περιοχών. Υπερδιπλασιάζουµε τον αριθµό των περιοχών.
Από τις τετρακόσιες ξεπερνάµε τις εννιακόσιες, ενώ επεκτείνεται
στα οκτώ χρόνια η εγγύηση του σχετικού εξοπλισµού από τα δύο
που είναι µέχρι σήµερα. Καλύπτουµε τους πολίτες για όλο το
χρόνο ισχύος του προγράµµατος.
Με την ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές επικοινωνίες, θεσπίζονται σαφείς και ενιαίοι κανόνες εκσυγχρονίζοντας το ρυθµιστικό πλαίσιο, µε στόχο την
προώθηση επενδύσεων στα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας,
την ενίσχυση του ανταγωνισµού και της αγοράς ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Διευρύνουµε τον ορισµό των υπηρεσιών τους προκειµένου να διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών και
διασφαλίζουµε και την προσβασιµότητα στο διαδίκτυο για τους
ανθρώπους µε αναπηρία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την αρχή της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας χρησιµοποιούµε τις νέες τεχνολογίες
για να επιτύχουµε σηµαντικές αλλαγές. Οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου που συζητάµε σήµερα έρχονται σε συνέχεια αυτών των αλλαγών.
Μέσα σε έναν χρόνο το κράτος έχει ανασυγκροτηθεί όσον
αφορά και τον τοµέα των παρεχόµενων ψηφιακών υπηρεσιών.
Έχουν γίνει σε δώδεκα µήνες ό,τι δεν έγινε για χρόνια. Κι όλες
αυτές οι ρυθµίσεις έχουν σκοπό να αλλάξουν την καθηµερινότητα των πολιτών µε αποτέλεσµα την ψηφιακή λειτουργία του
κράτους άµεσα και ορατά, τόσο για το ίδιο το κράτος όσο και
για τους πολίτες. Βάζουµε τέλος στη γραφειοκρατία. Αποκαθιστάµε τις σχέσεις των πολιτών µε το δηµόσιο. Βελτιώνουµε την
αποδοτικότητα του κράτους. Το κάνουµε πιο λειτουργικό, πιο
ευέλικτο, σύγχρονο, µε σεβασµό πάνω απ’ όλα στα χρήµατα του
Έλληνα φορολογούµενου µε ψηφιακές υπηρεσίες που µειώνουν
τις ανισότητες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Υψηλάντης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει
καµµία αµφιβολία ότι το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης βάζει τη χώρα µας σε µια πραγµατικά εκσυγχρονιστική τροχιά, αφού δίνει τη δυνατότητα µέσω
της συστηµατικής ψηφιακής οργάνωσής της να αποκτήσει σύγχρονα εργαλεία και δοµές που όχι µόνο θα τη βάλουν στις χώρες
εκείνες όπου η ψηφιακή διακυβέρνηση γίνεται ο κανόνας, αλλά
και γιατί µέσω αυτής καταπολεµάτε σε πολύ µεγάλο βαθµό η
γραφειοκρατία και κάθε αρνητικό που παρήγαγε.
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Με δύο ιδιαιτέρως σηµαντικά νοµοθετήµατα αυτό της ψηφιακής διακυβέρνησης και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενσωµατώνονται στην ελληνική νοµοθεσία στο µεν ένα οι οδηγίες
12/2016 και 1024/2019, στο δε άλλο η οδηγία 2018/72, αλλά και
άλλες σχετικές διατάξεις κατά τα πρότυπα της ορθής νοµοθέτησης. Οδηγείται η λειτουργία του κράτους στον αναγκαίο ψηφιακό µετασχηµατισµό της και προωθείται η ψηφιακή τεχνολογία
στο δηµόσιο. Κι όλα αυτά συµβαίνουν σε µία συγκυρία όπου ο
Έλληνας πολίτης χάρη στις ενέργειες της ελληνικής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µέσα στην
περίοδο του lockdown λόγω της πανδηµίας απέκτησε ψηφιακή
πρόσβαση σε ένα µεγάλο εύρος ψηφιακών υπηρεσιών που έβαζαν οριστικό τέλος στις ταλαιπωρίες και στις µετακινήσεις των
πολιτών.
Με τις διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση ρυθµίζονται
ζητήµατα που αναζητούσαν τακτοποίηση εδώ και πάρα πολλά
χρόνια. Ενοποιείται σε ένα ενιαίο κείµενο όλη νοµοθεσία δέκα
ετών και επικαιροποιούνται διατάξεις όπου αυτό χρειαζόταν και
ήταν αναγκαίο. Ενσωµατώνονται, όπως προείπα, στο εθνικό µας
δίκαιο οδηγίες για τα ανοικτά δεδοµένα και την ψηφιακή προσβασιµότητα. Αναδιαµορφώνει και επικαιροποιεί εκατόν είκοσι
πέντε διάσπαρτες διατάξεις.
Στο κεφάλαιο σχετικά µε το σύστηµα διακυβέρνησης καθιερώνεται η «βίβλος του ψηφιακού µετασχηµατισµού» ως το βασικό
σηµείο αναφοράς σχετικά µε την ψηφιακή στρατηγική της
χώρας. Σε κάθε Υπουργείο καθιερώνεται η υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Καθιερώνεται ο Προσωπικός Αριθµός ως
αριθµός υποχρεωτικής επαλήθευσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους µε τους φορείς του δηµοσίου τοµέα. Ρυθµίζονται τα της εκδόσεως ηλεκτρονικών
εγγράφων και της ηλεκτρονικής διακίνησης αυτών και η ηλεκτρονική επικοινωνία στο δηµόσιο διασφαλίζεται και ρυθµίζεται αποτελεσµατικά.
Ως η θυγατρική εταιρεία της Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών
και Περιουσίας συστήνεται µε πρόβλεψη στο άρθρο 93 η δηµιουργία της ανώνυµης εταιρείας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G» µε διάρκεια
εικοσαετή, σκοπός της οποίας είναι η διαχείριση του Ταµείου
Φαιστός, το Faistos Fund, που θα έχει στόχο τις επενδύσεις που
δραστηριοποιούνται στην έρευνα και την ανάπτυξη 5G προϊόντων και υπηρεσιών. Η νοµική του µορφή είναι σύγχρονη, ανήκει
στον κλάδο των αµοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών, κάτι το οποίο δίνει µια ώθηση διαφορετική σε αυτή τη λειτουργία του δηµοσίου.
Καταργείται το φαξ στο δηµόσιο. Στις διατάξεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εκσυγχρονίζεται το ελληνικό ρυθµιστικό
πλαίσιο και θεσπίζονται σαφείς και ενιαίοι κανόνες για την προώθηση των επενδύσεων στα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, στην τόνωση του ανταγωνισµού και την ανάπτυξη της
αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προστατεύει τους τελικούς χρήστες-καταναλωτές ώστε να µπορούν να απολαµβάνουν
υψηλής ποιότητας συνδεσιµότητα και αυξηµένη επιλογή καινοτόµων ψηφιακών υπηρεσιών µε ανταγωνιστικές τιµές.
Η λειτουργία του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» µπαίνει σε µια
διαφορετική βάση µε σκοπό την εναρµόνιση της αρχής της διαφάνειας µε την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδοµένων. Η καλυτέρευση των υποδοµών µε την προµήθεια και τη λειτουργία
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, τα µητρώα ψηφιακής διακυβέρνησης και η ανάπτυξη του ψηφιακού οικοσυστήµατος 5G,
όπως ανέλυσα, µέσω καινοτόµων επενδυτικών εργαλείων, συµπληρώνουν τις ενέργειες εκείνες που βάζουν την Ελλάδα στον
χάρτη των ψηφιακά εξελιγµένων κρατών. Η προσπάθεια αυτή,
δίχως υπερβολή, αποτελεί µια εθνική υπέρβαση είτε το κατανοούµε είτε όχι.
Είναι θλιβερό επίσης, άνθρωποι οι οποίοι επένδυσαν να διακυβερνήσουν τον τόπο µας, εξαπατώντας πολιτικά τους Έλληνες
πολίτες, φέρθηκαν µε επιπολαιότητα και απαξίωση ακόµα και
στην ανθρώπινη ζωή, επέβαλαν τακτικές βαθύτατα αντισυνταγµατικές και εθνικά επιζήµιες, υποθήκευσαν για εξήντα και πλέον
χρόνια την εθνική περιουσία, για πράξεις που άλλωστε τιµωρήθηκαν στις εκλογές του 2019 από τον λαό µας, να εµφανίζονται
σήµερα ως οι τιµητές των πάντων. Ο τόπος, κύριοι, χρειάζεται

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εποικοδοµητική αντιπολίτευση, πράγµατι και όχι θλιβερούς υποκριτές και αρνητές της εξέλιξης, της προόδου και της απτής αλήθειες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι σήµερα βάζουµε τις
βάσεις και ότι στην πορεία πολλά µπορούν ακόµα να αποφασιστούν και να εφαρµοστούν στον τοµέα της ψηφιακής διακυβέρνησης και της ασφαλούς διασφάλισης ηλεκτρονικής επικοινωνίας
στον δηµόσιο τοµέα. Με τη δήλωσή µου ότι υπερψηφίζω το υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο, επιθυµώ να συγχαρώ την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και όλους εκείνους οι οποίοι εργάστηκαν για τη διαµόρφωση αυτής της βαθύτατα ευχάριστης πραγµατικότητας για τον τόπο.
Κύριε Υπουργέ, θα κλείσω εδώ ζητώντας, να δηµιουργηθούν
σποτ τεχνολογίας σε µεγάλες πόλεις και να ξεκινήσουµε πειραµατικά από τη Ρόδο, έτσι ώστε να εξοικειωθεί ο ελληνικός λαός
στις νέες συνθήκες της τεχνολογίας, αλλά και να τους προσφέρουµε τις δυνατότητες εκείνες, οι οποίες µπορούν να τους εξοικειώσουν όχι µόνον στη σχέση τους µε το δηµόσιο και τις
εργασίες που γίνονται καθαρά µε το δηµόσιο, αλλά και στις
άλλες ανάγκες της τεχνολογίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Η κ. Σούκουλη έχει τον
λόγο, από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να τοποθετηθούµε επί ενός νοµοσχεδίου κοµβικής σηµασίας, διότι αφορά στην επίλυση, ίσως του σηµαντικότερου
διαχρονικά προβλήµατος της ελληνικής πολιτείας.
Η δηµιουργία ενός λειτουργικού κράτους, µε αποδοτική διοικητική δράση προς όφελος τόσο της κοινωνίας όσο και της οικονοµίας, αποτέλεσε και εν µέρει αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα
της ιστορικής µας πορείας, µε τα γνωστά και σε ορισµένες περιπτώσεις τραγικά αποτελέσµατα στην κοινωνική, οικονοµική και
πολιτική ζωή του τόπου.
Καλούµαστε σήµερα µε ειλικρίνεια και ευθύτητα να αναγνωρίσουµε και να αναλάβουµε την πολιτική ευθύνη απέναντι σε ένα
πρόβληµα που βρίσκεται στον πυρήνα της οικονοµικής και κοινωνικής υστέρησης που παρουσιάζει η χώρα σε µια σειρά πεδίων
κρατικής ευθύνης.
Εκτιµώ ότι µε την ευκαιρία κατάθεσης του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου στην Ολοµέλεια και πριν µιλήσουµε γι’ αυτό καθ’ αυτό
το νοµοσχέδιο, κάτι που ήδη έχουν κάνει αρκετοί συνάδελφοι,
έχει αξία να σταθούµε στη στρατηγική διάσταση του εν λόγω νοµοσχεδίου. Ακόµα κι αν η προσοχή των πολιτών σήµερα -και δικαιολογηµένα- είναι στραµµένη στην πανδηµία και στην τουρκική
προκλητικότητα, εµείς οφείλουµε να αναδείξουµε τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της χώρας, το µεγαλύτερο κοινωνικό και οικονοµικό στοίχηµα για την επόµενη εικοσαετία. Ίσως για πρώτη
φορά να έχουµε µια χρυσή ευκαιρία να κερδίσουµε το συγκεκριµένο στοίχηµα και αυτό διότι η πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησής µας, η τεχνογνωσία των πολιτικών
υπευθύνων του Υπουργείου, αλλά και η κοινωνική ωριµότητα των
πολιτών δηµιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο για την πραγµάτωση
αυτού του εθνικού στόχου. Μπορούµε να τα καταφέρουµε εκεί
που πραγµατικά µέχρι σήµερα συνολικά έχουµε αποτύχει. Και
αυτό δεν συµβαίνει τυχαία.
Έχουµε συνειδητοποιήσει ότι η τεχνολογική εξέλιξη που µας
προσφέρει το εργαλείο του ψηφιακού µετασχηµατισµού, µπορεί
να µας ανοίξει την πόρτα της καταπολέµησης ριζωµένων επί δεκαετίες παθογενειών στη διοικητική λειτουργία του κράτους.
Διότι, δεν νοµίζω να διαφωνεί κανείς ότι η διοικητική λειτουργία
του κράτους χαρακτηριζόταν και χαρακτηρίζεται από απίστευτες
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, που περιορίζουν αποφατικά την
αναπτυξιακή διαδικασία. Διότι, δεν νοµίζω να διαφωνεί κανείς ότι
η διοικητική λειτουργία του κράτους χαρακτηριζόταν και ενδεχοµένως, να χαρακτηρίζεται από τη δηµιουργία µικρών και µεγάλων εστιών διαφθοράς, λόγω των πολλαπλών κέντρων
αποφάσεων, καθώς και λόγω της προβληµατικής αλληλεπίδρασης κράτους και πολίτη. Διότι, δεν νοµίζω να διαφωνεί κανένας
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ότι η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, που σε αρκετές
περιπτώσεις προσοµοιάζει µε τριτοκοσµικές χώρες είναι αντιστρόφως ανάλογη του κόστους, που πολύ συχνά συγκρίνεται µε
το κόστος των πιο ανεπτυγµένων χωρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας είµαστε ρεαλιστές. Εκσυγχρονισµός κράτους δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς ψηφιακό µετασχηµατισµό. Γιατί όµως οι ψηφιακές δυνατότητες θα
επιτύχουν εκεί που απέτυχε κάθε άλλη προσπάθεια να έχουµε
ένα αποτελεσµατικό κράτος ως πολλαπλασιαστή ισχύος της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας; Διότι η φύση των ψηφιακών
δυνατοτήτων που µας προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη είναι τέτοια, που µας επιτρέπει να υπηρετήσουµε µια σειρά στρατηγικών
στόχων, όταν υπάρχει ανάλογη πολιτική βούληση. Μια σειρά
στρατηγικών στόχων, που επιβάλλονται από τις παγκόσµιες οικονοµικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της ψηφιακής
διακυβέρνησης και της ψηφιακής αγοράς.
Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις θα έχουν σύµµαχό τους ένα κράτος
που λειτουργεί διοικητικά, µε διαφάνεια, υπερασπίζοντας την ευνοµία, θα έχουν ένα κράτος σύµµαχο, που θα τους προσφέρει
υπηρεσίες µε ταχύτητα, µε εγκυρότητα, µε ασφάλεια, εξοικονοµώντας πόρους και παραγωγικές δυνάµεις. Ένα κράτος που θα
έχει δηµιουργήσει ένα σταθερό και δίκαιο πλαίσιο, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να µπορούν να βρουν απερίσπαστοι, σε
κάθε δραστηριότητά τους είτε κοινωνική είτε οικονοµική. Ένα
κράτος που θα ακολουθεί και θα καθοδηγεί τη χώρα και τους πολίτες στις προκλήσεις µιας ταχύτατα εξελισσόµενης πορείας στο
µέλλον.
Όλα αυτά προϋποθέτουν έναν καλά οριοθετηµένο οδικό
χάρτη στρατηγικής και δράσεων, καθαρό προς όλους τους συµµετέχοντες, ώστε βαθµός προσαρµογής τους στη νέα ψηφιακή
πραγµατικότητα να είναι οµαλός και ωφέλιµος, χωρίς αποκλεισµούς. Αυτό πράττει σήµερα το παρόν σχέδιο νόµου. Ορίζει το
συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο, που θα διέπει τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, ώστε όχι µόνο να οριοθετήσουµε χρονικά τη
στρατηγική µας, αλλά και να την κουµπώσουµε στις χρηµατοδοτήσεις που έρχονται και αυτή από το ταµείο ανάκαµψης, ώστε
να επιταχύνουµε την έγκαιρη υλοποίηση της. Υιοθετούµε όλα τα
σύγχρονα και βασικά εργαλεία ψηφιακού µετασχηµατισµού σε
σειρά τοµέων, όπως για παράδειγµα οι ψηφιακές υπηρεσίες,
αφού ενισχύεται το gov.gr, όπως η ταυτοποίηση αφού αποδυναµώνεται η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως µε τον
κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ενισχύει τις επενδύσεις
για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και δηµιουργεί ένα κανονιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση του ραδιοφάσµατος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόλµησε να προχωρήσει σε ένα απαραίτητο βήµα για
την ελληνική κοινωνία και για την ελληνική οικονοµία. Τόλµησε
µε σύµµαχο την τεχνολογία, να αντιµετωπίσει το πιο δυσεπίλυτο
και χρόνιο πρόβληµα για την ελληνική πολιτεία και τόλµησε διότι
ευφυώς κατανόησε ότι δεν πρόκειται για µια επιλογή ανάµεσα
σε πολλές. Πρόκειται για έναν µονόδροµο, έναν µονόδροµο που
έχει η χώρα και αν δεν τον ακολουθήσει θα υπολείπεται συνεχώς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
του κράτους αποτελεί ίσως τον πιο καθοριστικό παράγοντα της
κοινωνικής και οικονοµικής εξέλιξης µας, που θα κρίνει αν παραµείνουµε ως χώρα και ως πολίτες προσκολληµένοι στις παθογένειες του παρελθόντος ή αν θα ακολουθήσουµε στις επιταγές
του µέλλοντος, ενός µέλλοντος που είτε µας αρέσει είτε δεν µας
αρέσει θα είναι ψηφιακό. Και δεν νοµίζω να διαφωνεί κανείς ότι
η συγκεκριµένη λειτουργία αγγίζει την ποιοτική διάσταση των θεσµικών πυλώνων του κράτους, της ίδιας της δηµοκρατίας. Και
αυτή είναι η πραγµατικότητα και η δουλειά που γίνεται από την
οµάδα του αρµόδιου Υπουργείου είναι εξαιρετική και οφείλουµε
όλοι να συµβάλουµε ενεργά στην ευόδωση των στόχων τους.
Τώρα είναι η ώρα. Αύριο θα είναι αργά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα
η χώρα µας βρίσκεται εν µέσω πολλαπλών κρίσεων και εξαιτίας
της κυβερνητικής ανεπάρκειας. Οικονοµία, εθνικά, δηµόσια υγεία
και βέβαια οι φυσικές καταστροφές του τραγικού απολογισµού
του µεσογειακού κυκλώνα της τελευταίας εβδοµάδας.
Η σκέψη µας φυσικά αυτές τις µέρες είναι κοντά στους συµπολίτες µας. Δεν είναι η ώρα να αναζητηθούν ευθύνες όσο οι
πληγέντες µετρούν τις πληγές τους και ακόµη υπάρχουν εγκλωβισµένοι άνθρωποι.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας, τι γίνεται µε τις ευθύνες για το βαρύ τίµηµα
που πλήρωσε η χώρα τους τελευταίους δεκατέσσερις µήνες που
εσείς κυβερνάτε από φυσικές καταστροφές; Τι γίνεται µε τις ευθύνες για τουλάχιστον είκοσι δύο νεκρούς συνολικά, πάνω από
εκατό τραυµατίες στις φυσικές καταστροφές στη Χαλκιδική τον
Ιούλιο του 2019, τον Νοέµβριο του 2019, στην Εύβοια τον περασµένο Αύγουστο.
Κοιτάξτε, δεν κάνω τον δικαστή, αλλά είστε Κυβέρνηση δεκατέσσερις µήνες. Μας οδηγείτε σταθερά, αν όχι ότι µας οδηγήσατε ήδη, σε κρίση ασφάλειας και προστασίας των πολιτών.
Αναλογιστείτε τι έχετε κάνει και πείτε µας. Αναλογιστείτε επίσης
τις δηλώσεις των Υπουργών σας, του νυν Πρωθυπουργού επί
των ηµερών µας και να µην θυµηθώ και τις δηλώσεις κάποιου κ.
Συνολάκη που έλεγε ότι θα εκκενώνεται το Μάτι σε τριάντα
λεπτά, αλλά για τις καταστροφές τώρα λέει ότι ήταν η κακή
στιγµή. Και ξέρατε από την Παρασκευή ότι ο «Ιανός» έρχεται.
Τι µέτρα πήρατε; Εξαγγείλατε εκείνη την ηµέρα ότι θα φτιάξετε περιφερειακά κέντρα συντονισµού πολιτικής προστασίας µε
ΣΔΙΤ το 2022. Αυτό ήταν το µέτρο που εξαγγέλθηκε. Και µέχρι
τότε θα είµαστε στο έλεος των καιρικών επιθέσεων, όπως τις
ονοµάζατε. «Επιθέσεις» είναι το αγαπηµένο σας χαρακτηριστικό
στα προβλήµατα.
Το 112, που εµείς παραδώσαµε στο τελικό στάδιο των δοκιµών, λειτουργεί πού και πού, λίγο πριν ή λίγο µετά τις καταστροφές, εκεί που επίκεινται καταστροφές ή αλλού και όχι
απαραίτητα για πληµµύρες, γιατί όπως είπε η Κυβέρνηση το 112
προκαλεί και πανικό ενίοτε.
Μέχρι τότε η Πολιτική Προστασία είναι στο έλεος του θεού χειροφιλώντας εν µέσω πανδηµίας Υπουργός ιερωµένο, ενώ άλλοι
Υπουργοί κοινωνούν. Προφανώς οι Υπουργοί υποδεικνύουν τι
πρέπει να σκεφτούν οι πολίτες για το πού βρίσκεται η λύση. Στο
έλεος του θεού. Ο θεός βοηθός. Αυτό µας υποδεικνύουν.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Αν µπορούσα να βάλω έναν τίτλο θα
έλεγα τον εξής: «Μεταρρυθµιστική ανικανότητα στο τοπ µεταρρυθµιστικό Υπουργείο». Αναλύω: Μου έκανε εντύπωση ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ο οποίος είπε διθυραµβικά: «Τέλος
στη µαύρη ελληνική πραγµατικότητα, τώρα ξεκινάει η µεγάλη
επανάσταση». Δεν άκουσε βεβαίως ο εισηγητής λίγο πριν τον
Υπουργό ο όποιος είχε αναγκαστεί να παραδεχθεί ότι ο περίφηµος κώδικας, αυτός ο σωτήριος και επαναστατικός, δεν ήταν κώδικας.
Γιατί βεβαίως, κύριοι συνάδελφοι, αναγκαστήκατε, µετά από
το ράπισµα και από την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, να
παραδεχτείτε ότι ο κώδικας δεν είναι κώδικας κατά το Σύνταγµα.
Βεβαίως, φαντάζοµαι ότι δεν έχετε αρκετούς µετακλητούς, ειδικούς συµβούλους, αρίστους και εµπειρία για να µπορείτε να νοµοθετήσετε σωστά.
Βεβαίως, το αποτέλεσµα ήταν να καταρρεύσει το αφήγηµα, να
συρθείτε σε ορθή νοµοθέτηση, παρ’ ότι και ο εισηγητής µας κ.
Κάτσης και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Ραγκούσης
από την πρώτη συνεδρίαση στην επιτροπή εδώ και µέρες κατήγγειλαν αυτή την πρακτική και σας συνέστησαν να µετακινηθείτε
προς το ορθό.
Μετά από αυτό, λοιπόν, και αφού δεν είναι κώδικας, αλλά είναι
νοµοσχέδιο, πώς επανανοµοθετείτε όλα τα νοµοθετηµένα; Διότι
περί αυτού συζητάµε τώρα. Ακούω από οµιλητές της Νέας Δηµοκρατίας για τα φοβερά πράγµατα που έχει αυτό το νοµοσχέδιο.
Τίποτε φοβερό δεν έχει. Επανανοµοθετεί νοµοθετηµένα θέµατα.
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Έχουν νοµοθετηθεί από τον ν.3979/2011, τον ν.3861/2010 για τη
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», από τον ν.4591/2019 που έχει ήδη ενσωµατώσει ευρωπαϊκή οδηγία και επιµένετε ότι µε αυτά φέρνετε τώρα εσείς την
επανάσταση στο ελληνικό δηµόσιο.
Είναι στ’ αλήθεια ψηφιακή επανάσταση το ότι στοιβάξατε σ’
ένα site ψηφιακές υπηρεσίες που ούτως ή άλλως ήδη παρείχε το
δηµόσιο; Είναι θετικό το ότι τα συγκεντρώσατε, αλλά δεν το λες
και επανάσταση. Ή ότι για µια υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά
υποχρεώσατε τους πολίτες να ταυτοποιούνται µέσω τραπέζης
και web banking και όχι µε την ταυτότητα ή µέσω TAXIS.
Το κράτος, όµως, έχει συνέχεια. Καλείστε να µην σταµατήσετε
τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του δηµοσίου που ξεκίνησε µε
έργα επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Παραδείγµατος χάριν, το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων για τη διασύνδεση
ηλεκτρονικά είκοσι ενός χιλιάδων φορέων, την παροχή εκατόν
πενήντα χιλιάδων αποµακρυσµένων ψηφιακών υπογραφών σε
δηµόσιους λειτουργούς και εξοικονόµηση 380 εκατοµµυρίων
από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, ψηφιακά οργανογράµµατα το ανέφερε πριν ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας- όλα αυτά
επί των ηµερών µας έγιναν, µε περιγράµµατα θέσεων εργασίας,
ψηφιακά οργανογράµµατα, ηλεκτρονική αξιολόγηση προσωπικού, δοµών και στοχοθεσία δοµών. Επί των ηµερών µας έγιναν
όλα αυτά. Το κυβερνητικό Cloud, τα ανοιχτά δεδοµένα, η συγκέντρωση. Αυτά έχουν συµβεί στη χώρα. Έχουν ήδη γίνει και τρέχουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και να µην πω γιατί καθυστερείτε το έργο διακίνησης εγγράφων. Βέβαια όλα αυτά πατάνε στο εµβληµατικό έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ
II», το οποίο κινδύνευσε µε ευθύνη των κυβερνήσεων της Νέας
Δηµοκρατίας, να απενταχθεί προ του 2015, να µαταιωθεί και να
µείνει και χωρίς χρηµατοδότηση.
Σήµερα θα είχαν παραλύσει, αν δεν υπήρχε αυτό, όλες οι υπηρεσίες του δηµοσίου και θα έχει καταρρεύσει το δηµόσιο εν
µέσω πανδηµίας.
Σε στενή συνεργασία τότε µε τρελές νοµικές δυσκολίες -από
τις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας είχαν προκύψει γιατί κινούνταν και τότε µε τη λογική του πελατειακού, όχι µόνο τώραεξασφαλίσαµε να διασωθεί το έργο, κατοχυρώσαµε µε νοµοθετική πρωτοβουλία και έτσι δροµολογήθηκε, λοιπόν, η λειτουργία
τηλεπικοινωνιακού δικτύου για όλο το ελληνικό δηµόσιο µε ηλεκτρονικές υπηρεσίες µειωµένου κόστους για πάνω από τριάντα
τέσσερις χιλιάδες κτήρια του ελληνικού δηµοσίου.
Κι ενώ όλα αυτά έχουν δροµολογηθεί, νοµοθετείτε τον Προσωπικό Αριθµό του πολίτη που θα έχουν οι νέες ταυτότητες.
Ακόµα βέβαια δεν έχετε καταλήξει πώς θα είναι αυτός. Δηµιουργείτε πρόβληµα στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» µε κίνδυνο να µην ανεβαίνουν
κρίσιµα στοιχεία των αναδόχων. Ταυτόχρονα, τάζετε ψηφιακές
υπηρεσίες, ενώ ακόµη ο διαγωνισµός για τις ταυτότητες εκκρεµεί. Πού βρίσκεται στ’ αλήθεια; Νοµίζω ότι δεν πήγε και πολύ
καλά αυτό. Μόλις µία βδοµάδα µετά τις εκλογές ακυρώσατε τον
διαγωνισµό. Επρόκειτο για έναν άρτιο διαγωνισµό χωρίς καµµία
ένσταση που είχε προκηρυχθεί από την δική µας κυβέρνηση. Τον
επαναπροκηρύξατε, βάλατε φωτογραφικούς όρους, υπονοµεύσατε τον ανταγωνισµό και πράγµατι, όπως είχαµε προβλέψει, οι
προσφορές ήταν ελάχιστες. Και κυρίως, όµως, που είναι το σηµαντικότερο, κατά την άποψή µου, κύριοι συνάδελφοι, καταφέρατε να εκθέσετε τη χώρα στις διεθνείς της υποχρεώσεις.
Ξέρετε πολύ καλά ότι µέσα στο 2021 έπρεπε να έχουν αναβαθµιστεί οι προδιαγραφές των εγγράφων ασφαλείας. Στη βάση
αυτή αξιολογείται η θέση της χώρας στον παγκόσµιο χάρτη για
την ασφάλεια µεταφορών και επιβαινόντων. Και ξέρετε, επίσης,
ότι από αυτό εξαρτάται και το πρόγραµµα «Visa Waiver» µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες. Τι κάνετε εδώ και έναν χρόνο; Τίποτε, καθυστερείτε.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, για όλα αυτά τα µεγαλόπνοα,
όπως και για τη διαχείριση του 5G, δυστυχώς, δεν µπορούµε να
σας εµπιστευτούµε. Η Νέα Δηµοκρατία δεν φηµίζεται για την καλύτερη διαχείριση, εκτός βέβαια αν πρόκειται για απευθείας αναθέσεις, φίλους, κολλητούς, τα γνωστά, όλα αυτά που βλέπει ο
ελληνικός λαός όλο αυτό το τελευταίο διάστηµα και επ’ ευκαιρία
της πανδηµίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με δυο λόγια: Μεταρρυθµιστικά ανίκανοι, διαχειριστικά ύποπτοι
και µας οδηγείτε και σε κρίση ασφάλειας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Νάντια Γιαννακοπούλου από το Κίνηµα
Αλλαγής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το παρόν νοµοσχέδιο είναι απολύτως απαραίτητο και µάλιστα θα
έπρεπε να είχε έρθει χρόνια νωρίτερα.
Και για να είµαστε ειλικρινείς, κύριε Υπουργέ, έρχεται µε καθυστέρηση, έρχεται µε µεγάλη καθυστέρηση. Γιατί το λέω αυτό;
Γιατί ήδη την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει κοσµογονικές αλλαγές και βήµατα στην τεχνολογία και τη ψηφιακή εξέλιξη, γιατί είµαστε προ των θυρών, αν όχι ήδη µέσα στην τέταρτη βιοµηχανική
επανάσταση και γιατί βρισκόµαστε µπροστά στις νέες προκλήσεις
που µας φέρνει η κρίση του κορωνοϊού.
Η χώρα µας, λοιπόν, σήµερα περισσότερο από ποτέ έχει
ανάγκη από τη δηµιουργία, από την λειτουργία ενός σαφούς εγχειριδίου για το νέο ψηφιακό κράτος που θα εµπεριέχει και µια ξεκάθαρη ψηφιακή στρατηγική προκειµένου να µπορέσει να
ολοκληρωθεί ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του κράτους, το ακούσαµε πάρα πολλές φορές εδώ πέρα από όλες τις πτέρυγες της
Βουλής, προκειµένου να µειωθεί η ταλαιπωρία των Ελλήνων πολιτών στις δηµόσιες υπηρεσίες, µια πραγµατικότητα που δεν τιµά
καµία πολιτική πτέρυγα, κανέναν από όσους έχουν κυβερνήσει
µέχρι στιγµής και βεβαίως προκειµένου να εκσυγχρονιστούν οι
δοµές και να αναβαθµιστούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες του δηµοσίου.
Μην λησµονούµε άλλωστε πως αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει µε καινοτόµους νόµους και µε κορυφαίες µεταρρυθµίσεις
και εφαρµογές που πρωτοεφάρµοσε το ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα -το είπαµε, αλλά δεν θα σταµατήσω να τα λέω, κύριε
Υπουργέ και χαίροµαι που τα αναγνωρίσατε και εσείς ο ίδιος στις
οµιλίες σας στις επιτροπές- ήταν το opengov.gr, η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
ο νόµος για την ΕΥΓΕΠ και πολλοί άλλοι.
Από τότε όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τις αλλαγές
που φέραµε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου τότε το 2010,
έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια µε τεράστιες αλλαγές, όπως
προείπα. Και βρισκόµαστε εδώ πέρα να µιλάµε για τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό του κράτους την ίδια ώρα που -το αναφέρατε και
εσείς, κύριε Υπουργέ- έχουµε τεράστιες καθυστερήσεις στην απονοµή των συντάξεων, την ίδια ώρα που εισερχόµαστε σε ένα νέο
πλαίσιο για την τηλεργασία, που όµως δεν υπάρχει θεσµικό πλαίσιο για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωµάτων µέσα σε
αυτή τη νέα πραγµατικότητα και γι’ αυτό δεν ακούµε τίποτα, την
ίδια ώρα που µπαίνουµε µέσα σε µια νέα πραγµατικότητα, την
πραγµατικότητα της τηλεκπαίδευσης, την πραγµατικότητα της τηλεκατάρτισης. Και όσον αφορά όλα αυτά δυστυχώς από τη µεριά
της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας δεν έχουµε δει µια θεσµική θωράκιση της νέας πραγµατικότητας, στην οποία βιαίως εισερχόµαστε ιδιαίτερα λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.
Άρα, λοιπόν, είναι αναγκαίο να προβείτε σε όλες αυτές τις αλλαγές άµεσα, κύριε Υπουργέ. Αναµφισβήτητα δεν είναι µια εύκολη υπόθεση. Είναι µια δύσκολη υπόθεση και χρειάζεται πολλή
δουλειά και χρειάζεται ακόµη µεγαλύτερη βελτιστοποίηση των
ήδη υπαρχουσών διαδικασιών.
Το έχετε πει και εσείς, κύριε Πιερρακάκη, η κρίση του κορωνοϊού λειτούργησε ως ψηφιακός επιταχυντής. Περιµένουµε,
όµως, να δούµε τις δράσεις της Κυβέρνησης στην ολότητά τους,
κάτι το οποίο δεν έχουµε δει µέχρι στιγµής.
Θα κάνω κάποιες ειδικότερες επισηµάνσεις επί του σχεδίου
νόµου. Εµείς από την αρχή τονίσαµε πως είναι ανάγκη να θεσπίσουµε την υποχρεωτική ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ των φορέων του δηµοσίου, τη λεγόµενη διαλειτουργικότητα τους ώστε
να επιταχύνουµε ακόµη περισσότερο τις διαδικασίες της διοίκησης για τον Έλληνα πολίτη εξοικονοµώντας µε αυτόν τον τρόπο
χρόνο και χρήµα.
Εµείς τονίσαµε από την πρώτη στιγµή -επισηµάναµε και επι-
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σηµαίνουµε και τώρα- πως πρέπει να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, κύριε Υπουργέ, θεσπίζοντας πολύ υψηλά εχέγγυα για τη
διαφύλαξη των προσωπικών δεδοµένων, ένα πολύ ευαίσθητο
θέµα και πολύ ψηλά για εµάς στην ατζέντα και περιµένουµε να
δώσετε πλήρη εχέγγυα για αυτό το θέµα.
Εµείς είπαµε από την πρώτη στιγµή και στηρίζουµε αυτό το
οποίο λέτε για την δηµιουργία των ψηφιακών θυρίδων, είναι αναγκαίες όσο ποτέ για τους Έλληνες πολίτες και για τους φορείς
προκειµένου ο καθένας να µπορεί να ανατρέχει σε οποιοδήποτε
ψηφιακό έγγραφο ή πιστοποιητικό και να µην χάνεται στην αναζήτηση.
Και βεβαίως είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών προσιτό αφ’ ενός στον πολίτη -το
κυριότερο- αφ’ ετέρου όµως και στον ίδιο τον δηµόσιο υπάλληλο, προκειµένου να γνωρίζουν και οι δύο ποιο είναι το νοµοθετικό πλαίσιο, ποια είναι η διαδικασία, ποια είναι όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την διεκπεραίωση της υπόθεσής
του.
Αναρωτιέµαι, όµως, κύριε Υπουργέ, κατά πόσο έχετε βασιστεί
στην υπάρχουσα δουλειά που έχει υπάρξει, στα υπάρχοντα συστήµατα τα οποία υπήρχαν; Εµείς διαµορφώσαµε ως κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ το σύστηµα «ΕΡΜΗΣ» που πρώτο κατέγραψε τις διοικητικές διαδικασίες και λειτουργίες. Και αναρωτιέµαι εάν θα
έπρεπε να υπήρχε µια συνέχεια στη λειτουργία του κράτους, µια
συνέχεια σε όλες αυτές τις διαδικασίες και σε όλες αυτές τις λειτουργίες, τις οποίες ο Έλληνας φορολογούµενος τις έχει ούτως
ή άλλως πλήρωσε ήδη µια φορά.
Θα είναι, λοιπόν, χρήσιµο να µας απαντήσετε κατά πόσο έχετε
πατήσει σε όλα αυτά τα οποία ήδη προϋπήρχαν στο παρελθόν.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, εµείς θα είµαστε εδώ πέρα για να σας
ψέγουµε πάντα από τη σκοπιά της προόδου και των περισσότερων και πιο αληθινών και ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων προς
όφελος των πολιτών, όχι από τη µεριά της συντήρησης ή της επιστροφής στο παρελθόν.
Αναρωτιέµαι, λοιπόν, και θέλω να σας θέσω την ερώτηση: Για
ποιο λόγο δεν προβαίνετε σε µια πραγµατικά γενναία καινοτοµία
που είναι η σύσταση ψηφιακού -πραγµατικά ψηφιακού- οργανογράµµατος για την αποτύπωση της δοµής και της στελέχωσης
του δηµοσίου, αλλά και των φορέων που χρηµατοδοτούνται από
δηµόσιους πόρους;
Αυτή η αποτύπωση µπορεί να ολοκληρωθεί µέσα σε ελάχιστες
εβδοµάδες, επειδή καταγράφει µε τα ελάχιστα στοιχεία τις µονάδες και τα άτοµα, όπως είναι ακριβώς αυτή τη στιγµή στο ελληνικό δηµόσιο, µπορεί να εφαρµοστεί µε ένα νόµο ανάλογο µε
αυτόν της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» και µπορεί να αποτελέσει τον θεµέλιο
λίθο και απαραίτητο εργαλείο για ακόµη περισσότερες και περαιτέρω µεταρρυθµίσεις.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι κάτι το οποίο
θα µπορούσε ήδη να είχε γίνει από το 2010, τότε είχε προταθεί
από επιστηµονικούς φορείς, από Βουλευτές. Ήµουνα Βουλευτής
τότε σε εκείνη την κυβέρνηση και γνωρίζω πάρα πολύ καλά το τι
είχε συµβεί. Δυστυχώς, τότε το αρνήθηκαν οι αρµόδιοι Υπουργοί,
οι οποίοι τώρα είδαν «το φως το αληθινό» και ανέκρουσαν πρύµνα.
Γιατί, λοιπόν, δεν το κάνετε τώρα; Είναι µία πάρα πολύ καλή
ευκαιρία να το τολµήσετε. Σας προκαλούµε και σας το ζητούµε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τονίσαµε, επίσης, πως, ναι, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα βεβαίως ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει έναν προσωπικό αριθµό, µοναδικό αριθµό, σε
συναλλαγές τους µε τους φορείς, χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιεί ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθµό δελτίου ταυτότητας, και ορθώς θεσπίζεται.
Σας επισηµάναµε, όµως, στις επιτροπές το γεγονός ότι πρέπει
να υπάρχει η απόλυτη διασφάλιση όλων αυτών των στοιχείων
που θα κατέχει το µητρώο και η οποιαδήποτε πρόσβαση µέσω
του Νέφους, ειδικά σε µια περίοδο που οι κυβερνοεπιθέσεις, αν
θέλετε, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.
Κύριε Υπουργέ, αυτές είναι οι προκλήσεις του µέλλοντος και
σε αυτά πρέπει να εστιάσουµε την προσοχή µας, τις πολιτικές
µας και τον τρόπο που θα τα αντιµετωπίσουµε µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο.
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Τέλος, θα ήθελα να σταθώ στις ρυθµίσεις για τα δίκτυα της
πέµπτης γενιάς. Σαφώς και αναζητούµε καινοτοµία, έρευνα, αναζητούµε την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων στα δίκτυα 5G
από εταιρίες, από πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, από ερευνητικά
ιδρύµατα, από φορείς του δηµοσίου.
Σας τονίσαµε µε κάθε κατηγορηµατικότητα και σας το λέµε και
τώρα. Οφείλετε να διασφαλίσετε, όµως, σε κάθε περίπτωση
όρους πλήρους διαφάνειας για τη σύσταση του Ταµείου Φαιστός, µε ασφαλιστικές δικλείδες που θα διασφαλίζουν τα χρήµατα του ελληνικού λαού και του Έλληνα φορολογούµενου προς
όφελός του και όχι απλά και µόνο προς όφελος λίγων και εκλεκτών, κύριε Υπουργέ.
Δυστυχώς, οφείλω να οµολογήσω πως µε τη ρύθµισή σας αυτή
δεν δείχνετε να έχετε τη µεγαλύτερη ακόµη διάθεση, εγώ θα
έλεγα, να πάρετε πίσω περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου από
το υπερταµείο, το οποίο προικοδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα περίµενα
ακόµη µεγαλύτερη γενναιότητα στο να πάρουµε πίσω τους πόρους που προικοδότησε η προηγούµενη κυβέρνηση στο υπερταµείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Σας τονίσαµε ως Κίνηµα Αλλαγής, κύριε Υπουργέ, και στις επιτροπές πως η επιτυχία αυτού του νοµοθετήµατος θα κριθεί στην
υλοποίησή του. Ενώ µιλήσατε την προηγούµενη εβδοµάδα για
την άµεση υλοποίηση -γιατί έχει καθυστερήσει και το οµολογήσατε- εντός διµήνου της ψηφιακής Βίβλου, παραλείψετε να µας
αναφέρετε το χρονικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και την προσαρµογή των υπαλλήλων των δηµοσίων φορέων και των Υπουργείων, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης στη νέα ψηφιακή
πραγµατικότητα.
Είναι πρωταρχικής σηµασίας. Σίγουρα γνωρίζετε ότι, δυστυχώς,
υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω της µη επαρκούς εκπαίδευσης
των δηµοσίων λειτουργών στη νέα ψηφιακή πραγµατικότητα και
σε όλες αυτές τις νέες διαδικασίες και λειτουργίες. Δεν ακούσαµε,
όµως, κάτι συγκεκριµένο από εσάς. Περιµένουµε να µας το πείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς στο Κίνηµα Αλλαγής δεν
ασκούµε στείρα αντιπολίτευση χωρίς να καταθέτουµε συγκεκριµένες και εµπεριστατωµένες προτάσεις.
Κύριε Υπουργέ, µας είπατε πως προσδοκάτε να εµπλουτίσουµε µε τις προτάσεις µας την ψηφιακή στρατηγική. Εµείς το
κάναµε και σας προτρέπουµε να λειτουργήσετε µε ανοικτό
πνεύµα και µε διάθεση, καθώς ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του
κράτους σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι υπόθεση µόνο
ενός κόµµατος. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.
Μιλάµε για µία διοίκηση η οποία έχει πάρα πολλές αγκυλώσεις
και µε αυτόν τον τρόπο µιλάµε για µία τεράστια καινοτοµία. Το
µέλλον είναι ήδη εδώ. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει σελίδα και να
µετασχηµατιστεί σε ένα ψηφιακό κράτος, ένα κράτος φιλικό
προς τον πολίτη.
Σε τέτοια ζητήµατα, λοιπόν, χρειάζεται η µέγιστη δυνατή πολιτική συναίνεση. Έχουµε πάρα πολλά θέµατα να διαφωνήσουµε
όλοι εµείς εδώ πέρα, να διαφωνήσουµε και να αντιπαρατεθούµε
µε πολιτικά για την οικονοµία, για την παιδεία, για το µεταναστευτικό, αν θέλετε, για την ιδεολογία µας, εν γένει. Όµως, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της χώρας µας αφορά όλους, γιατί
αποτελεί µία ανάγκη της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας, της ίδιας
της ελληνικής οικονοµίας. Το κράτος είναι ένα, ενιαίο. Πρέπει να
έχει συνέχεια και έτσι πρέπει να λειτουργεί.
Κατά την άποψή µου, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον είµαστε µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα
έπρεπε να υπάρχει συντεταγµένη λογική λειτουργίας όλων
αυτών των υπηρεσιών σε όλα τα κράτη-µέλη. Θα έπρεπε να
υπήρχε µια ευρύτερη, αν θέλετε, ευρωπαϊκή λογική και λειτουργία, που να διαπερνά όλα τα κράτη και τη λειτουργία του κάθε
κράτους ξεχωριστά.
Χαιρόµαστε που συνταχθήκατε µε την προτροπή µας για περισσότερη φαντασία στις πολιτικές του Υπουργείου σας, κύριε
Πιερρακάκη, και αυτή προσδοκούµε να δούµε στην εφαρµογή
του ψηφιακού µετασχηµατισµού της χώρας µας.
Εµείς είµαστε εδώ πέρα για να συµβάλουµε θετικά και υπεύθυνα µε τις προτάσεις µας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτό δεν θα σταµατήσουµε να αγωνιζόµαστε µε όλες µας
τις δυνάµεις.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εµείς
ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κούβελας από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά
λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο αστροφυσικός Ισαάκ Ασίµωφ είχε
πει πως το πιο θλιβερό σήµερα είναι ότι η επιστήµη συγκεντρώνει
γνώση πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι η κοινωνία µας αποκτά σοφία.
Αν σκεφτεί κανείς το νόηµα της φράσης του, αποκτά ιδιαίτερη
σηµασία και επικαιρότητα σαράντα χρόνια µετά.
Κύριε Υπουργέ, στόχος µας µε το παρόν σχέδιο νόµου είναι
ένας. Να πετύχουµε να περάσουµε στους πολίτες όλη αυτή τη
γνώση περί ψηφιακής τεχνολογίας µε τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε
από τη µια να κάνουµε την καθηµερινότητά τους καλύτερη,
χωρίς να χάνεται πολύτιµος χρόνος και, από την άλλη, η κοινωνία
µας να βελτιώνεται ποιοτικά.
Δεν πρέπει να χαθεί ακόµη µια ευκαιρία ψηφιακού µετασχηµατισµού του κράτους, για τον οποίο στην Ελλάδα απαιτούνται
να γίνουν, όχι απλά βήµατα, αλλά άλµατα προς τα εµπρός. Μην
ξεχνάµε ότι ο πλανήτης βρίσκεται ήδη στην πέµπτη βιοµηχανική
επανάσταση και στην εποχή της τεχνητής νοηµοσύνης.
Ερχόµενος στο νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, επισηµαίνω τη µεγάλη σηµασία της ψηφιακής υπογραφής και της ψηφιακής
σφραγίδας στη δηµόσια διοίκηση, στη δικαιοσύνη, αλλά και γενικότερα στις συναλλαγές των πολιτών, συναλλαγές οι οποίες
έχουν και οικονοµικές συνέπειες και γι’ αυτόν το λόγο έχουν ιδιαίτερη σηµασία.
Είναι, συνεπώς, εξαιρετικά κρίσιµο να µπορέσουµε να διασφαλίσουµε την εγκυρότητα της ψηφιακής σφραγίδας και της ψηφιακής υπογραφής στο πλαίσιο της κυβερνοασφάλειας, της
δηµόσιας ασφάλειας και, τελικά, της ασφάλειας των συναλλαγών. Έτσι, θα εγγυηθούµε τελικά την ποιότητα της ίδιας της δηµοκρατίας µας.
Το παρόν σχέδιο νόµου έχει µια ιδιαίτερη σηµασία, καθώς για
πρώτη φορά ψηφιοποιούνται, κωδικοποιούνται, ενοποιούνται στο
πλαίσιο ενός µοναδικού νοµοθετήµατος, ενός ψηφιακού κώδικα
στην ουσία, µε βασικό αντικείµενο τη ρύθµιση θεµάτων ψηφιακής
διακυβέρνησης του στενότερου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα.
Πιο συγκεκριµένα, στο παρόν σχέδιο συγκεντρώνονται και επικαιροποιούνται όλες οι διατάξεις, που αποτελούν µια πανσπερµία στην πραγµατικότητα, βρισκόµενες σε περισσότερα
νοµοθετήµατα, που κάνουν µε τον τρόπο αυτό τη ζωή του πολίτη
ακόµη δυσκολότερη.
Για τους κρατικούς λειτουργούς, τους επαγγελµατίες µέχρι
και τους απλούς πολίτες είναι πάνω από εκατόν είκοσι διατάξεις
εδώ και εκεί, τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, οι οποίες κωδικοποιούνται, συµµαζεύονται, προκειµένου να συγκροτηθεί η απαραίτητη βάση για την εξέλιξη του ψηφιακού κράτους την επόµενη
δεκαετία.
Έτσι, συνεχίζουµε µε πίστη στις προεκλογικές µας δεσµεύσεις, προκειµένου η δηµόσια διοίκηση, η οποία σύµφωνα µε την
άποψη των πολιτών παραµένει ακόµα ο µεγάλος ασθενής, να αρχίσει σιγά σιγά να θεραπεύεται. Συνεχίζουµε µε σιγουριά, ώστε
το τέρας της γραφειοκρατίας και της αλόγιστης σπατάλης χρόνου, ανθρώπινου δυναµικού και χρήµατος τελικά να νικηθεί.
Κύριοι Υπουργοί, σας αξίζουν συγχαρητήρια, καθώς πράγµατι
µε φαντασία έχουν γίνει ήδη πολύ γρήγορα πολλά και σηµαντικά
σε τόσο λίγο χρόνο. Μέσα σε έναν µόλις χρόνο το έργο σας είναι
εξαιρετικά κρίσιµο, αλλά η µεγαλύτερη επιτυχία είναι ότι αυτό
αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές και κυρίως από τους πολίτες.
Θυµάµαι το πλάνο τετραετίας το οποίο είχατε ξεδιπλώσει στο
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πλαίσιο των προγραµµατικών δηλώσεών σας πριν από δεκατέσσερις περίπου µήνες. Τελικά πάµε ταχύτερα.
Ο στόχος είναι η επικοινωνία και η συναλλαγή των πολιτών και
των επιχειρήσεων µε τους φορείς του δηµοσίου τοµέα να γίνεται
αποκλειστικά µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, να κερδηθεί
η εµπιστοσύνη στις συναλλαγές και η διαφάνεια στη δηµόσια διοίκηση, ο πολίτης να αφήσει το γκισέ, τη θυρίδα και η ψηφιακή
δηµόσια διοίκηση να γίνει σύµµαχός του στη δύσκολη καθηµερινότητα.
Σήµερα δίνουµε λύσεις στα σύνθετα, χωρίς να ξεχνάµε και τα
απλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι επιτέλους καταργείται το φαξ ως
µέσο επικοινωνίας στο δηµόσιο, ένα κατάλοιπο του παρελθόντος.
Ένα άλλο παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι είναι να αλλάξουµε το νόµισµα από δραχµές σε ευρώ στα «ραβασάκια» της
εφορίας, όταν πια η χώρα µας συµµετέχει εδώ και είκοσι χρόνια
στην Ευρωζώνη. Ένα τέτοιο πρόσφατο παράδειγµα εγγράφου,
καταθέτω στα Πρακτικά .
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κούβελας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για τους παραπάνω λόγους µε το παρόν σχέδιο νόµου αλλάζουµε το τοπίο στις σχέσεις διοίκησης και πολίτη, επιταχύνουµε
την ψηφιακή προσβασιµότητα για όλους τους πολίτες, αναβαθµίζουµε τον ρόλο της gov.gr, η οποία παρέχει ήδη πάνω από εξακόσιες υπηρεσίες και θα φτάσει τις χίλιες µέχρι τα τέλη της
χρονιάς, µε στόχο σταδιακά όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες του
δηµοσίου να προσφέρονται από εκεί.
Θεσπίζουµε την υποχρεωτική ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ
των φορέων και των υπηρεσιών του δηµοσίου. Δηµιουργούµε τις
ψηφιακές θυρίδες τόσο για τους πολίτες όσο και για τις δηµόσιες υπηρεσίες, έτσι ώστε κάθε πολίτης να µπορεί να ανατρέχει
εκεί, σε ψηφιακά έγγραφα ή πιστοποιητικά.
Ιδρύουµε και το Μητρώο Διαδικασιών, βάζοντας έτσι τέλος
στο φαινόµενο υπάλληλοι να ζητούν από διαφορετικούς πολίτες
σε διαφορετικές υπηρεσίες άλλα δικαιολογητικά για την ίδια
όµως δουλειά.
Ο πολίτης θα γνωρίζει από πριν ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πριν προχωρήσει στη διαδικασία και τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του.
Ορίζουµε φυσικά και τον Προσωπικό Αριθµό κάθε πολίτη µε
τον οποίο θα συναλλάσσεται µε το δηµόσιο. Δεν θα χρειάζεται
έτσι να έχουµε τη µια φορά τον ΑΜΚΑ µας, την άλλη φορά να
µας ζητάνε τον αριθµό ταυτότητας, την τρίτη τον ΑΦΜ. Θα προχωρήσουµε µε έναν µοναδικό αριθµό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης είναι µια σύνθετη και δύσκολη
υπόθεση. Είναι µια διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Ευτυχώς, έχει
κάποιο διάστηµα που ξεκίνησε. Απαιτεί, όµως, φαντασία και µεράκι. Αφορά όλη την κοινωνία.
Είδαµε ευεργετικές συνέπειες αυτή την περίοδο της υγειονοµικής κρίσης, πόσο βοήθησε η ψηφιοποίηση ασφαλιστικών υπηρεσιών, η άυλη συνταγογράφηση φαρµάκων, η τηλεργασία,
ακόµη και η τηλεκπαίδευση.
Είναι, συνεπώς, ανάγκη ως ζητούµενο για τις νεότερες γενιές
ειδικότερα, οι οποίες είναι πιο εξοικειωµένες µε την τεχνολογική
πρόοδο, να τους δώσουµε, να τους προσφέρουµε αυτό το περιβάλλον.
Το βλέπουµε και µέσα στο σπίτι µας. Ως πατέρας τριών παιδιών του γυµνασίου, του δηµοτικού και του νηπιαγωγείου αισθάνοµαι πάρα πολύ όµορφα, όταν τα βλέπω τόσο εξοικειωµένα µε
τις νέες τεχνολογίες, να µπορούν και τα µαθήµατά τους ακόµη
να παρακολουθήσουν µέσω αυτών, πάντα, βέβαια, µε κανόνες
και επιτήρηση.
Το στοίχηµα του ψηφιακού µετασχηµατισµού θα το κερδίσουµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε την προϋπόθεση, όµως,
ότι θα δώσουµε στον κάθε πολίτη να καταλάβει ότι είναι προς
όφελός του, είναι λιγότερος χρόνος, λιγότερη ταλαιπωρία και
όλα αυτά, βέβαια, δεν έχουν ιδεολογικά πρόσηµα. Αυτά τα ζητήµατα δεν προσφέρονται για άγονες αντιπαραθέσεις.
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Και αν σηµειώνονται κάποιες αστοχίες, τις συζητούµε και τις
διορθώνουµε, γιατί όπως είχε πει ο Ιούλιος Βερν, «στην τεχνολογία, φίλε µου, γίνονται και αρκετά λάθη, αλλά είναι λάθη τόσο
χρήσιµα που λίγο–λίγο οδηγούν στην πρόοδο και την αλήθεια».
Σας καλώ να υπερψηφίσουµε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο και
σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κοτρωνιάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε έναν κόσµο όπου όλα πωλούνται
και αγοράζονται µε το πάτηµα ενός κουµπιού χρειαζόµαστε και
στην πατρίδα µας εξίσου εύχρηστες ψηφιακές δηµόσιες υπηρεσίες, δηµόσιες υπηρεσίες οι οποίες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πολιτών.
Σύµφωνα µε την έκθεση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του
2018, δέκα χώρες µεταξύ των οποίων η Μάλτα και η Πορτογαλία
παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας µε βαθµολογία πάνω από 75%. Η δε Εσθονία και Λετονία αναδεικνύονται
πρωταθλήτριες σε θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται µέσα από τον ψηφιακό µετασχηµατισµό να εκσυγχρονίσει το κράτος µας και γι’ αυτό αφ’ ενός
συγκεντρώνει την υφιστάµενη διάσπαρτη νοµοθεσία τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, αφ’ ετέρου περιλαµβάνει νέες διατάξεις
ώστε να δηµιουργηθεί η νοµοθετική βάση πάνω στην οποία θα
στηριχθεί το ψηφιακό κράτος για την επόµενη δεκαετία.
Δηµιουργούνται οι θεσµικές προϋποθέσεις επικοινωνίας και
συναλλαγής πολιτών και επιχειρήσεων µε τους φορείς του δηµοσίου τοµέα, οι οποίοι συγχρόνως αναδιοργανώνονται για να
µπορούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Θέλω να τονίσω ότι το νοµοσχέδιο έχει έντονα αναπτυξιακό
χαρακτήρα, γιατί απελευθερώνοντας τις τεχνολογικές δυνατότητες της δηµόσιας διοίκησης µειώνει τα διοικητικά βάρη των
πολιτών και των επιχειρήσεων και συµβάλλει στην οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας µας, αφού πλέον ο πολίτης παύει να είναι
κλητήρας του κράτους και να σπαταλά τον δηµιουργικό του
χρόνο στον σχηµατισµό των απίθανων γραφειοκρατικών φακέλων.
Αν µπορούσα να επιλέξω κάποια σηµεία του νοµοσχεδίου
πραγµατικά καινοτόµα, τότε θα επέλεγα πρώτα από όλα το
άρθρο 11, στο οποίο καθιερώνεται ο Προσωπικός Αριθµός ως
στοιχείο επαλήθευσης της ταυτότητας φυσικών προσώπων. Ο
Προσωπικός Αριθµός θα αποτελεί τον µοναδικό αριθµό που θα
χρησιµοποιείται στις περισσότερες συναλλαγές µε δηµόσιους
φορείς. Η χορήγησή του θα γίνεται εφάπαξ. Ο Προσωπικός Αριθµός θα αναγράφεται και στη νέα ταυτότητα, θα διαθέτει δώδεκα
ψηφία, εκ των οποίων τα εννιά θα είναι ο ισχύων ΑΦΜ και θα αποδίδεται κατά τη γέννηση ή όταν ο πολίτης αποκτά την ιδιότητα
του Έλληνα πολίτη.
Στο άρθρο 22 ορίζεται ενιαία ψηφιακή πύλη της δηµόσιας διοίκησης ως το κέντρο της ψηφιακής εξυπηρέτησης για την παροχή
ψηφιακών δηµόσιων υπηρεσιών και διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων, εξοµοιώνοντας πλήρως τα ηλεκτρονικά δηµόσια έγγραφα ως προς την ισχύ τους µε τα αντίστοιχα δηµόσια έγγραφα
που φέρουν υπογραφή. Το ίδιο ισχύει και για τα ιδιωτικά που φέρουν ηλεκτρονική σφραγίδα και ηλεκτρονική υπογραφή.
Το άρθρο 34 καθιερώνει την υποχρεωτική ηλεκτρονική πλέον
επικοινωνία των φορέων του δηµοσίου τοµέα µε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και νοµικές οντότητες.
Στο άρθρο 86 προβλέπεται η δυνατότητα παροχής ψηφιακών
δηµόσιων υπηρεσιών από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µέσω
υπολογιστικών δοµών νέφους -«Cloud computing»- και ιδίως
µέσα από τις κεντρικές υποδοµές «κυβερνητικού Νέφους» του
δηµόσιου τοµέα. Και όταν λέµε «κυβερνητικό Νέφος», εννοούµε
το σύνολο των ψηφιακών υποδοµών που διαχειρίζεται η Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης.
Στο άρθρο 92 ορίζεται, ότι µε σκοπό την αποκλειστική αξιοποίηση του ραδιοφάσµατος για σκοπούς έρευνας σε δίκτυα, προϊόντα και υπηρεσίες που λειτουργούν σε υποδοµές 5G, το
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δηµόσιο πρώτα απ’ όλα δεσµεύει µία ζώνη ραδιοσυχνοτήτων για
δέκα χρόνια. Δεύτερον, το δηµόσιο µπορεί να δεσµεύει, επίσης,
για δέκα χρόνια 200 MHz από τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων που
τυχόν παραµένουν αδιάθετα µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωµάτων. Επίσης, µπορούν να παραχωρούνται δικαιώµατα χρήσης σε εταιρείες και σε πανεπιστήµια για ένα
έτος, εφόσον αναπτύσσουν δίκτυα 5G.
Με το άρθρο 95, στις «λευκές περιοχές», δηλαδή στις περιοχές
εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, απλοποιείται η διαδικασία υπαγωγής
των δικαιούχων και επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων σε
περισσότερες περιοχές που σήµερα είναι χωρίς ελεύθερη λήψη
εθνικής εµβέλειας. Έτσι, προβλέπεται δηµόσια επιχορήγηση, που
καλύπτει πλέον εγγύηση για οκτώ έτη, απλούστευση σύνδεσης,
αφού δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και επιλογής παρόχου και λήψης επιχορήγησης είτε ηλεκτρονικά είτε µέσω του ΚΕΠ
και, τέλος, η κατάργηση των περισσοτέρων απαιτουµένων δικαιολογητικών για άδειες από το δήµο, όπως γινόταν µέχρι σήµερα,
πέραν µιας υπεύθυνης δήλωσης και του αριθµού παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος.
Προστίθενται πεντακόσιες είκοσι νέες περιοχές. Και ασφαλώς
µετά από τη συζήτηση που είχαµε στις επιτροπές, θα προστεθούν και αρκετές άλλες.
Επιτρέψτε µου να µείνω σε αυτό το σηµείο, γιατί µετά από επικοινωνία που είχα µε δήµους της Φθιώτιδας, µου επισήµαναν και θα τις αναφέρω- και άλλες «λευκές περιοχές» που δεν
περιλαµβάνονται στην πρόταση που έχουµε στα χέρια µας και
απαιτούν κάλυψη τηλεοπτική.
Έτσι, λοιπόν, στο Δήµο Αµφίκλειας πρέπει να καλυφθούν το
Παλαιοχώρι, το Τιθρώνιο, η Δρυµαία, οι Ξυλικοί, η Σφάκα, το
Ζέλι, το Κεραµίδι της Κοινότητας Αµφίκλειας. Αναφέρω ονοµαστικά για να καταγραφούν στα Πρακτικά. Στο Δήµο Λοκρών η
Λάρυµνα, στο Δήµο Μακρακώµης ολόκληρος ο Δήµος. Αναφέρω, όµως, για τα Πρακτικά τα χωριά, τα οποία είναι: Γαρδίκι,
Μεσαία Κάψη, Μεγάλη Κάψη, Τυµφρηστός, Μερκάδα, Ραβολιάρι,
Μαυρίλο, Νεοχώρι, Πλατύστοµο, Γιαννιτσού, Βίτωλη, Αργύρια,
Πτελέα, Ανατολή, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Σώστης, Παλαιόκαστρο, Φτέρη, Δίκαστρο, Γραµµένη, Πλάτανος, Περίβλεπτο, Κολοκυθιά, Πάππα, Πιτσιωτά, Τσούκα, Μεσοποταµία, Καλλιθέα,
Μάρµαρα, Νικολίτσι.
Παράλληλα, είναι η κατάλληλη στιγµή για να αναµορφώσουµε
και το γεωγραφικό χάρτη ψηφιακής κάλυψης µε τις περιοχές εµβέλειας των περιφερειακών τηλεοπτικών καναλιών, αφού, παραδείγµατος χάριν, στη Φθιώτιδα, στην περιοχή του Δοµοκού, τα
χωριά, ενώ ανήκουν στην Περιφέρεια, φυσικά, Στερεάς και στη
Φθιώτιδα, βλέπουν τα κανάλια της Θεσσαλίας και όχι της Στερεάς.
Το νοµοσχέδιο εξασφαλίζει και την ψηφιακή διαφάνεια, αφού
στα άρθρα 75 έως 83 επαναλαµβάνει τις υφιστάµενες διατάξεις
σχετικά µε τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Με το νοµοσχέδιο κάνουµε, τελικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το βήµα που για πολλά χρόνια ήταν µετέωρο και διευκολύνουµε την επικοινωνία και τη συναλλαγή των πολιτών µε το
δηµόσιο. Δίνουµε πρόσβαση σε όλους τους Έλληνες, χωρίς αποκλεισµούς, είτε είναι ΑΜΕΑ, είτε είναι απόδηµοι. Αναδιοργανώνουµε τις λειτουργικές διαδικασίες των φορέων του δηµόσιου
τοµέα, κερδίζουµε χρόνο, εµπεδώνεται η εµπιστοσύνη και η διαφάνεια στη σχέση δηµοσίου - επιχειρήσεων και πολιτών.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Μάνη - Παπαδηµητρίου από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν την τοποθέτησή µου θέλω να δηλώσω κι εγώ ότι η σκέψη
όλων µας είναι δίπλα στους συµπολίτες µας που έχουν πληγεί
από τη θεοµηνία του «Ιανού», εκεί όπου σήµερα βρίσκεται και ο
ίδιος Πρωθυπουργός, ο οποίος εξήγγειλε ήδη την άµεση στήριξη
των πληγέντων.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που είχε να αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση
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της Νέας Δηµοκρατίας ήταν ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του
κράτους. Η χώρα µας κατείχε, δυστυχώς, το 2019 µία από τις τελευταίες θέσεις, όντας µόλις εικοστή έκτη µεταξύ είκοσι οκτώ
κρατών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε µικρή διαφορά από
τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία.
Αντιλαµβανόµενοι ότι η ψηφιακή µετάβαση του κράτους αποτελεί το πλέον ενδεδειγµένο µέσο για την καταπολέµηση της
γραφειοκρατίας και την επίλυση χρόνιων παθογενειών του δηµοσίου, θέσαµε εξαρχής την ψηφιακή διακυβέρνηση ως έναν
από τους κεντρικούς µας στόχους.
Το αρµόδιο Υπουργείο υλοποιεί εδώ και ένα χρόνο το πρώτο
ολοκληρωµένο µοντέλο ψηφιακής διακυβέρνησης στην ιστορία
της Ελλάδας. Σε ελάχιστο διάστηµα καλύψαµε σηµαντικό µέρος
από το χαµένο έδαφος δεκαετιών. Με άλλα λόγια, συντελείται
µία σιωπηλή ψηφιακή επανάσταση, που έχει ήδη βελτιώσει αισθητά την καθηµερινότητα των πολιτών.
Επιστέγασµα όλης αυτής της προσπάθειας αποτελεί το σηµερινό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο ορόσηµο, ένα νοµοσχέδιοσταθµός, που αποτελεί το πρώτο ολοκληρωµένο εγχειρίδιο, στο
οποίο ενσωµατώνονται αφ’ ενός η ισχύουσα νοµοθεσία µέχρι σήµερα και αφ’ ετέρου οι νέες καινοτόµες παρεµβάσεις της Κυβέρνησης.
Θα αναφερθώ ενδεικτικά σε οκτώ από αυτές.
Πρώτον, καθιερώνεται ο Προσωπικός Αριθµός. Κάθε πολίτης
θα έχει έναν µοναδικό αριθµό, τον οποίο θα χρησιµοποιεί σε όλες
τις συναλλαγές του, σε αντίθεση µε ό,τι ίσχυε έως τώρα όπου
αλλού γινόταν χρήση του ΑΦΜ, αλλού του ΑΜΚΑ, αλλού του
αριθµού ταυτότητας κ.ο.κ., µία αυτονόητη µεταρρύθµιση που
ισχύει εδώ και χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Δεύτερον, δηµιουργούνται οι ψηφιακές θυρίδες στην ενιαία
ψηφιακή πύλη gov.gr. Έτσι, κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα
να εκδίδει ένα πιστοποιητικό, να το αποθηκεύει στην προσωπική
του θυρίδα ή και να το αποστέλλει στην αντίστοιχη του δηµοσίου,
ένα ψηφιακό γραµµατοκιβώτιο, δηλαδή, ιδιαίτερα, όµως, χρηστικό και για τους πολίτες και για τις δηµόσιες υπηρεσίες.
Τρίτον, γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική επικοινωνία µε το
δηµόσιο, δίνοντας, όµως, το δικαίωµα επιλογής στους πολίτες
και της µη ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Τέταρτον, ενισχύεται η διαλειτουργικότητα στο δηµόσιο, έτσι
ώστε όλοι οι φορείς του να έχουν πρόσβαση µεταξύ τους σε δεδοµένα των αρχείων τους, αλλά και να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά έγγραφα. Δεν θα απαιτείται, πλέον, ο πολίτης να
απευθύνεται ή να τρέχει από τη µία υπηρεσία στην άλλη για να
µεταφέρει δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή. Πρόκειται για µια
αναγκαία ρύθµιση που δίνει τέλος στις ουρές στα γκισέ των υπηρεσιών και στην ταλαιπωρία των πολιτών.
Πέµπτη µεταρρύθµιση: Δηµιουργείται το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, µία επαναστατική καινοτοµία, καθώς για πρώτη φορά
θα καταγραφούν όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει το δηµόσιο,
οι διαδικασίες, αλλά και τα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση
κάθε συναλλαγής. Έτσι, οι πολίτες θα γνωρίζουν πού πρέπει να
απευθυνθούν και ποια είναι τα απαιτούµενα έγγραφα, χωρίς να
µπορεί η κάθε υπηρεσία ή ο κάθε υπάλληλος να τους ζητήσει
κάτι διαφορετικό. Πρόκειται για µία ρύθµιση που καταπολεµά τη
γραφειοκρατία και τη διαφθορά, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια και την απαραίτητη σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ πολιτών
και κράτους.
Έκτον, καταργείται από 1-1-2021 το φαξ στο ελληνικό δηµόσιο, µια πρόβλεψη µε συµβολική κυρίως, αλλά φυσικά και µε
πρακτική σηµασία.
Έβδοµον, απλοποιείται η διαδικασία για να αποκτήσουν τηλεοπτικό σήµα οι συµπολίτες µας των αποµακρυσµένων περιοχών
της πατρίδας µας χωρίς να απαιτείται, πλέον, η υποβολή σειράς
δικαιολογητικών.
Όγδοον, το 5G έρχεται πλέον στη χώρα µας, εξασφαλίζοντας
έτσι τις απαιτούµενες ταχύτητες του διαδικτύου, αλλά και στηρίζοντας µέσω του Ταµείου Φαιστός επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τις δυνατότητες των δικτύων 5G, ένα καινοφανές
οικοσύστηµα έρευνας και καινοτοµίας µε πολλαπλά κέρδη για
την οικονοµία και τον ερευνητικό ιστό της πατρίδας µας, δηµόσιο
και ιδιωτικό .

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο σηµείο αυτό αναφορικά µε την επανειληµµένη παρατήρηση της Αντιπολίτευσης και κυρίως της Αξιωµατικής ότι προβλέπεται η έκδοση µεγάλου αριθµού υπουργικών αποφάσεων
από το νοµοσχέδιο και, επειδή δεν πρέπει να καταλείπεται καµµία σκιά, θέλω να επισηµάνω ότι δίνεται η δυνατότητα στη διοίκηση έκδοσης κανονιστικών πράξεων όταν πρόκειται να
ρυθµιστούν θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος ή θέµατα τεχνικού ή
λεπτοµερειακού χαρακτήρα, όπως εν προκειµένω, άρθρο 43 παράγραφος 2 εδάφιο 2 του Συντάγµατος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µέσα σε έναν χρόνο έχουµε πετύχει
πολλά. Το αποδεικνύει η πρόσφατη έκθεση της Κοµισιόν, το αποδεικνύει η προ δύο ηµερών συνέντευξη του Πρέσβη της Αµερικής στην Ελλάδα κ. Πάιατ σε εφηµερίδα της Κυριακής, ο οποίος
εκθειάζει τις εντυπωσιακές εξελίξεις στην τεχνολογία και καινοτοµία της χώρας µας τον τελευταίο χρόνο. Μα, πάνω απ’ όλα το
µαρτυρά η τεράστια ανταπόκριση των Ελλήνων πολιτών. Έξι εκατοµµύρια επισκέψεις στο gov.gr, ένα εκατοµµύριο υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις, εξακόσιες χιλιάδες άυλες
συνταγογραφήσεις και τεράστιος όγκος έκδοσης πιστοποιητικών
µέσω αυτού.
Για εµάς ψηφιακός µετασχηµατισµός σηµαίνει βελτίωση της
εξυπηρέτησης του πολίτη, αύξηση της παραγωγικότητας και
αποδοτικότητας των δηµοσίων οργανισµών, ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών στα κοινά, ενίσχυση της ισότητας και της
προσβασιµότητας όλων, ενίσχυση της διαφάνειας και εν τέλει
ενίσχυση της δηµοκρατίας. Η προσπάθεια συνεχίζεται.
Ο στόχος έχει τεθεί ξεκάθαρα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη να διαµορφώσουµε ένα κράτος σύγχρονο,
λειτουργικό και κυρίως ένα κράτος το οποίο δεν θα είναι φοβικό
απέναντι στην ψηφιακή επανάσταση και τις αλλαγές που φέρνει
η εποχή µας. Αυτό πράττουµε καθηµερινά ώστε να διαµορφώσουµε ένα κράτος αντάξιο των προσδοκιών όλων των Ελλήνων,
ένα κράτος που δεν είναι ουραγός, αλλά πρωτοπόρο, όπως αξίζει στην πατρίδα µας.
Και, επειδή ακούστηκε και το όνοµά µου το πρωί, αγαπητοί συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ναι, υποστηρίζω µε
πάθος το παρόν νοµοσχέδιο το οποίο και υπερψηφίζω. Και µε
χαρά, και το λέω µε ειλικρίνεια αυτό, άκουσα ότι επί της αρχής,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
το υπερψηφίζετε και εσείς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε πάρα πολύ την κ. Παπαδηµητρίου για τον χρόνο.
Τώρα τον λόγο έχει η κ. Αναστασία Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ και
µετά θα πάρει τον λόγο για ένα λεπτό ο κύριος Υπουργός για κάποια τροπολογία που θα µας εξηγήσει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάντοτε είναι θετική µία συζήτηση για την ψηφιακή µετάβαση, τον τεχνολογικό και ψηφιακό
µετασχηµατισµό του δηµοσίου, αλλά και τη δηµιουργία ψηφιακών υποδοµών.
Ωστόσο η συζήτηση αυτή, για να είµαστε και ειλικρινείς, αλλά
και οι ανάλογες πρωτοβουλίες για την ψηφιακή µετάβαση δεν
είναι καθόλου καινούρια. Έχει απασχολήσει αρκετές κυβερνήσεις. Ωστόσο από τη σηµερινή Κυβέρνηση παρατηρούµε µία
προσπάθεια καπηλείας όλων των πρωτοβουλιών που ελήφθησαν
στο παρελθόν από προηγούµενες κυβερνήσεις. Παρακολουθούµε µία συντονισµένη προσπάθεια να παρουσιαστεί η σηµερινή Κυβέρνηση ότι ξεκινά από το µηδέν και ότι µε το πάτηµα
απλώς ενός κουµπιού αλλάζει η χώρα εποχή.
Βέβαια εµάς η µέθοδος αυτή δεν µας ξαφνιάζει καθόλου
καθώς αποτελεί µία πάγια τακτική της Νέας Δηµοκρατίας. Σε όλα
τα κρίσιµα ζητήµατα πολιτικής έχει αποτύχει παταγωδώς, όπως
στην ασφαλή έναρξη των σχολείων, την αντιµετώπιση της πανδηµίας, τον τουρισµό, τη στήριξη της οικονοµίας, των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων, την ενίσχυση του εθνικού συστήµατος
υγείας.
Και όµως, η Κυβέρνηση δηµιουργεί συνεχώς αποδιοποµπαίους τράγους καθώς για όλα τα δεινά φταίει είτε ο COVID, είτε η
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κλιµατική κρίση, είτε ενίοτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και για τα θετικά; Τα
θετικά τα οποία σχεδιάστηκαν και δροµολογήθηκαν από την προηγούµενη κυβέρνηση αυτή η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
τα υιοθετεί και τα διαφηµίζει σαν µην υπήρξε παρελθόν σε αυτή
τη χώρα.
Χαρακτηριστική της επιχειρούµενης και συντεταγµένης πολιτικής καπηλείας και απάτης είναι οι τίτλοι των εφηµερίδων για το
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Διαβάζω: «Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός είναι η µεγάλη εκκρεµότητα του κράτους». «Ο Πιερρακάκης αλλάζει ριζικά το δηµόσιο σε έναν χρόνο». «Σύντοµα µε
τηλεοπτική κάλυψη οι «λευκές περιοχές»», λες και δεν υπήρχε
στο παρελθόν. «Η ψηφιακή επανάσταση συνεχίζεται µε αµείωτο
ρυθµό». «Κυριάκος Πιερρακάκης, θα κάνει την Ελλάδα ψηφιακό
παράδεισο;» «Ο άνθρωπος που διώχνει µέχρι και το φαξ από το
ελληνικό δηµόσιο». Είναι µερικοί από τους χαρακτηριστικούς τίτλους των εφηµερίδων. Θα µπορούσα να τα σχολιάσω ένα-ένα
αποδεικνύοντας ότι τίποτα από αυτά που παρουσιάζονται ως
νέα, ως καινοτόµα, ως µεγάλη επανάσταση δεν είναι καινούριο.
Η µεγαλύτερη ένδειξη ωστόσο της πολιτικής καπηλείας και
απάτης, αλλά και επικοινωνιακής διαστρέβλωσης είναι ο τίτλος
του νοµοσχεδίου ως Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ευτυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευτυχώς κύριοι
Υπουργοί, µετά από τις παρεµβάσεις των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
αφαιρέσατε τον όρο «κώδικας» από τον τίτλο καθώς δεν συνιστά
κωδικοποίηση και παραποιεί και τη νόµιµη διαδικασία νοµοθέτησης. Αυτό επισηµαίνει άλλωστε και το πόρισµα της Επιστηµονικής Επιτροπής και έχει αναλυθεί αρκετά σε προηγούµενες
οµιλίες. Δεν θα σταθώ σε αυτό.
Ποιος ο λόγος όµως, να ονοµατίσετε ένα νοµοσχέδιο ως κώδικα παρακάµπτοντας την απαιτούµενη νοµοθεσία; Ο µόνος
λόγος, το επαναλαµβάνω, ήταν καθαρά επικοινωνιακός. Διαµορφώνετε το πολιτικό σας προφίλ µε µπαγαποντιές, όπως συνηθίζετε και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήµατα.
Επιχειρείτε να διαµορφώσετε µία εικόνα ψηφιακής επανάστασης, µία τοµή στην πολιτική, µία άλλη εποχή στο δηµόσιο. Και
πώς το επιχειρείτε; Παίρνετε παλιούς εµβληµατικούς νόµους,
όπως η «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», την καταργείτε και τους ξαναψηφίζετε. Παίρνετε εφαρµοστικές διατάξεις για έργα τα οποία ήδη υφίστανται
και εφαρµόζονται, όπως το ΣΗΔΕ, και το παρουσιάζετε σαν κάτι
νέο. Κάνετε συρραφή παλιών νόµων, φέρνετε ενσωµάτωση τριών
ευρωπαϊκών οδηγιών και πενήντα περίπου νέα άρθρα που κρύβουν, όµως, διατάξεις µε οσµή σκανδάλου και όλα αυτά τα ονοµατίζετε Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Σε ό,τι αφορά τώρα το νοµοσχέδιο επιλεκτικά και συνοπτικά
θα αναφερθώ στα πιο σηµαντικά επισηµαίνοντας αρχικά ότι το
φαξ στο δηµόσιο δεν το καταργεί ο κ. Πιερρακάκης, όπως λέει
και το τίτλος της εφηµερίδας που ανέφερα, αλλά καταργείται εκ
των πραγµάτων από το πρόγραµµα ΣΗΔΕ, όπως επίσης και οι
κλητήρες που διακινούν χαρτί. Αυτό ξεχάσαν να το γράψουν
στους τίτλους των εφηµερίδων. Αναφέροµαι στο ΣΗΔΕ, στο Σύστηµα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, που συµβασιοποιήθηκε τον Μάιο του 2019, το εµβληµατικό αυτό έργο που
εµπνεύστηκε, σχεδίασε και χρηµατοδότησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σήµερα νοµοθετούνται καλώς και σωστά οι εφαρµοστικές διατάξεις.
Παράλληλα δείγµα αναγνώρισης ενός αναγκαίου και αποτελεσµατικού έργου που σχεδίασε και υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η
παράταση και επέκταση της δράσης για την κάλυψη τηλεοπτικού
σήµατος σε «λευκές περιοχές». Και πώς δηµιουργήθηκαν αλήθεια οι «λευκές περιοχές» θυµάστε; Αφότου ο κ. Σαµαράς
έκλεισε την ΕΡΤ το 2011 προχώρησε στη δηµοπράτηση της
«DIGEA» µε τον όρο να καλύπτεται το 95% της πληθυσµιακής κάλυψης και όχι της γεωγραφικής, αφήνοντας έτσι παραµεθόριες
ακριτικές περιοχές, µικρά νησιά, µικρά χωριά στον Έβρο, στη
Ξάνθη, στη Θεσπρωτία ακάλυπτα, χωρίς καµµία τηλεοπτική κάλυψη.
Αυτό το έλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ µε µία δράση η οποία ξεκίνησε το
2017 πιλοτικά από τη Θράκη και είχε ως στόχο την τεχνολογική
ενίσχυση της περιφέρειας, αλλά και την ισότιµη συµµετοχή των
πολιτών στην επικοινωνία και πληροφόρηση µέσω της δωρεάν
πρόσβασης των πολιτών σε ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς.
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Σε ό,τι αφορά τη χρήση του Προσωπικού Αριθµού, που αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο και αφορά στον δωδεκαψήφιο
αριθµό µε βάση το ΑΦΜ, έχουµε πάρα πολλές αµφιβολίες και
επιφυλάξεις για τη χρήση του σε σχέση µε τα στοιχεία που αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Στο κείµενο που βγήκε στη διαβούλευση
προτείνατε εννεαψήφιο αριθµό που ταυτιζόταν µε το ΑΦΜ. Σήµερα φέρνετε µία διαφορετική διάταξη λέγοντας ότι η αλλαγή
έγινε έπειτα από συνεννόηση µε την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων.
Μετά την κριτική που σας ασκήσαµε στις επιτροπές υποστηρίζοντας ότι προσπαθείτε να αφαιρέσετε φίλτρα, αλλά και στοιχεία από τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», προσπαθείτε να κρύψετε ή να καλύψετε,
δηλαδή, φαινόµενα σπατάλης του επιτελικού σας κράτους είπατε πως λόγω προσωπικών δεδοµένων πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις, όπως σας υπέδειξε η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Στην έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής ωστόσο αναφέρεται ότι δεν προκύπτει διατύπωση γνώµης της Αρχής Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Τελικά αναρωτιόµαστε: Υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία
µε την αρχή; Ποια είναι αυτά τα προσωπικά δεδοµένα και στοιχεία, τα οποία δεν θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»;
Η διάταξη είναι τόσο ασαφής σαν µας ζητάτε λευκή επιταγή
για την τροποποίηση του συστήµατος ανοίγοντας -επαναλαµβάνω- ένα παράθυρο παραποίησης της διαφάνειας και του ελέγχου από τους πολίτες. Μετά από τόσες αναθέσεις σε ηµέτερους,
αλλά και πανάκριβα πολυπληθή ταξίδια υπουργών και κυβερνητικών παραγόντων χορηγία του δηµοσίου, δεν σας έχουµε και
πολλή εµπιστοσύνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ δύο λεπτά.
Καµµία εµπιστοσύνη, βέβαια, δεν έχουµε και στο µοντέλο που
εισάγετε και για τα δίκτυα 5G, το οποίο εσείς και φιλικά σας ΜΜΕ
χαρακτηρίζουν ως διεθνώς καινοτόµο. Μόνο στην Ελλάδα τέτοιες πρωτοτυπίες!
Συγκεκριµένα συστήνεται µια επιτροπή µε όνοµα «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G Α.Ε.», θυγατρική του υπερταµείου και παράλληλα συστήνεται το Ταµείο Φαιστός µε τη µορφή του αµοιβαίου κεφαλαίου
επιχειρηµατικών συµµετοχών. Θα δηµοπρατήσετε το φάσµα συχνοτήτων, έναν δηµόσιο πόρο για την ανάπτυξη των 5G. Τα
έσοδα τα οποία θα προκύψουν θα προέρχονται προφανώς από
τους τηλεοπτικούς παρόχους και όλοι γνωρίζουµε ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται τρεις ξένες εταιρείες, οι οποίες θα
πληρώσουν στο δηµόσιο για τη χρήση των συχνοτήτων. Το 75%
των εσόδων θα κατευθύνεται στο δηµόσιο χρέος και το υπόλοιπο
25% στην ουσία θα επιστρέφει στους ίδιους τρείς ξένους παρόχους για να αναπτύξουν το δίκτυο 5G.
Αναρωτιόµαστε: Γιατί βάζετε αυτή την εταιρεία 5G στο υπερταµείο; Ποιος ο λόγος; Μας αναφέρατε µια κοινή υπουργική απόφαση από τον νόµο του µεσοπρόθεσµου του 2011, ωστόσο έχει
µεσολαβήσει η έξοδος της χώρας από τα µνηµόνια και έχουµε
κερδίσει πολλούς βαθµούς ελευθερίας. Το υπερταµείο είναι δική
σας επιλογή.
Επίσης, αναρωτιέµαι το εξής: Εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον από µια τέτοια στρατηγική; Ποιο το όφελος του δηµοσίου;
Τι έσοδα θα έχει και πού θα κατευθυνθούν; Επιλέγετε να χρηµατοδοτείτε µε δηµόσιο χρήµα τις πιο ελπιδοφόρες επιχειρήσεις
ενός ολιγοπωλιακού κλάδου. Πώς θα γίνει από εµάς αποδεκτό
αυτό;
Η επιλογή του διεθνούς καινοτόµου µοντέλου, όπως την ονοµάζετε, είναι στην ουσία άλλο ένα ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας σε µεγάλες ξένες εταιρείες, αφαιρώντας σηµαντικούς
πόρους από το δηµόσιο και την εγχώρια οικονοµία.
Αντ’ αυτού εµείς και στις επιτροπές υπερασπιζόµενοι το δηµόσιο συµφέρον σας προτείναµε, κύριοι Υπουργοί, -και κλείνω
µε αυτό- να αξιοποιήσετε την Αναπτυξιακή Τράπεζα που είχε τεχνογνωσία και διαφάνεια, τα έσοδα θα κατευθυνθούν σε εγχώριες επενδύσεις αλλά και καινοτόµες δράσεις.
Κύριε Υπουργέ, σε καµµία περίπτωση εµείς δεν µπορούµε να
υπερψηφίσουµε τέτοιες διατάξεις που προσβάλλουν το δηµόσιο
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συµφέρον και σπαταλούν δηµόσιους πόρους ειδικά τώρα σε µία
εποχή που η οικονοµία βρίσκεται σε ύφεση λόγω των καταστροφικών σας πολιτικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τώρα, τον λόγο είχε ζητήσει ο Υφυπουργός, αλλά θα πάρει
τον λόγο ο κ. Γεωργιάδης.
Κύριε Υπουργέ, θέλατε τον λόγο για µία τροπολογία;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Αφορά τη «ΜΟΔ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων):Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάω για το άρθρο 230 στο µέρος γ’, λοιπές διατάξεις, τροποποίηση του καταστατικού της «ΜΟΔ Α.Ε.», τροποποιήσεις του
άρθρου 33 του νόµου 3614/2007. Από τον προκάτοχό µου είχε
ξεκινήσει η διαδικασία δηµιουργίας –εννοώ τον κ. Δραγασάκητεχνικής υπηρεσίας στη «ΜΟΔ». Εξεδόδη υπουργική απόφαση
που όριζε πώς θα φτιαχτεί η τεχνική υπηρεσία στη «ΜΟΔ», εκκρεµούσε η δηµιουργία αυτής της τεχνικής υπηρεσίας, που έχει
ήδη βγει µε υπουργική απόφαση, να ενταχθεί στο καταστατικό
της «ΜΟΔ», που δεν προέβλεπε στην αρχή τεχνική υπηρεσία,
διότι για να γίνει αλλαγή του καταστατικού πρέπει να υπάρξει κύρωση από τη Βουλή. Αυτή τη δηµιουργία τεχνικής υπηρεσίας
φέρνουµε µε νόµο και κυρώνουµε σήµερα.
Ποιος ο σκοπός; Ο σκοπός είναι να µπορούν οι δήµοι, οι οποίοι
είναι αδύναµοι σε τεχνικές υπηρεσίες, να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της «ΜΟΔ Α.Ε.» όχι µόνο συµβουλευτικά, όπως µπορούν
µέχρι τώρα, αλλά να αναθέτουν σε τεχνικούς της «ΜΟΔ» να τους
κάνουν τις τεχνικές µελέτες, να ωριµάζουν τα έργα και άρα να
µπορεί να γίνεται πολύ πιο γρήγορα η απορρόφηση των πόρων
και η ολοκλήρωση των έργων των δήµων.
Επικουρικά σε αυτό που είναι η τεχνική υπηρεσία, που έχουµε
ήδη εκδώσει, προσθέτουµε ένα άρθρο που αφορά στη δυνατότητα της «ΜΟΔ Α.Ε.» στο πληροφοριακό σύστηµα που ήδη διατηρεί. Υπενθυµίζω για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν ότι στη
«ΜΟΔ» διατηρείται το πληροφοριακό σήµα του ΠΣΚΕ και µέσα
από εκεί τρέχουν τα διάφορα προγράµµατα. Διαπιστώσαµε κατά
τη διάρκεια του COVID ότι έπρεπε να φτιάξουµε καινούργια προγράµµατα, παραδείγµατος χάρη το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, όχι όπως ήταν customized, ας πούµε, κανονικά, αλλά θα φτιάχνουµε καινούργιες
λειτουργίες, καινούργιες υπηρεσίες.
Αυτά, λοιπόν, τα προβλέπουµε ως δυνατότητα µέσα στο καταστατικό της «ΜΟΔ» ώστε αυτά γίνονται και µε απολύτως κανονικό τρόπο και να µην γίνονται παρενθετικά. Αυτό, λοιπόν, είναι
το άρθρο 230. Είµαι στη διάθεσή σας για κάθε τυχόν ερώτηση.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Θέλετε να ρωτήσετε τον κύριο Υπουργό;
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µία ερώτηση θέλω να
κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κύριος
Υπουργός δεν κάνει τη διαδικασία.
Κύριε Γεωργαντά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, για την τροπολογία που έχει κατατεθεί από την Παρασκευή µε γενικό αριθµό 468 και ειδικό 5, που
έχει τέσσερα άρθρα, επί του άρθρου 1 θα έρθει ο αρµόδιος Υφυπουργός ο κ. Πέτσας να την αναπτύξει. Εγώ θα ήθελα για τα τρία
άλλα άρθρα να αναφερθώ.
Στο άρθρο 2 αναφέρονται κάποιες αλλαγές στο οργανόγραµµα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο άρθρο
3 ρυθµίζονται κάποια διαδικαστικά ζητήµατα για τις ψηφιακές
υπογραφές και στο άρθρο 4 ουσιαστικά υλοποιούµε τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
σε σχέση µε αλλαγές οι οποίες έχουν προταθεί για την καθολική
ταχυδροµική υπηρεσία, τον εξορθολογισµό και τον εκσυγχρονισµό αυτών των ταχυδροµικών υπηρεσιών και ταυτόχρονα µε τη
δυνατότητα της προκαταβολής, όπως έγινε και παλαιότερα και
από εµάς και από την προηγούµενη κυβέρνηση για την καθολική
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υπηρεσία για το επόµενο διάστηµα. Αυτά είναι τα άρθρα 2, 3 και
4. Για το άρθρο 1 θα έρθει ο κ. Πέτσας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Κάτση, έχετε τον λόγο για να κάνετε µία ερώτηση στον κύριο
Υπουργό.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Θα ήθελα να κάνω από µία ερώτηση στον
κάθε ένα Υπουργό. Είναι δύο ξεχωριστές ερωτήσεις.
Κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης, κύριε Γεωργιάδη, πράγµατι αναλύσατε το άρθρο του νοµοσχεδίου και η αλήθεια είναι ότι όντως το
άρθρο είναι στη θετική κατεύθυνση. Έχω να παραδεχθώ σχετικά
µε τη «ΜΟΔ» ότι και επί δικής µας θητείας, επί δικής µας διακυβέρνησης ήταν πάρα πολύ σηµαντική η συνεισφορά της και η
αρωγή της σε µία σειρά από δήµους και περιφέρειες, όµως κυρίως από δήµους, προκειµένου να έχουν έτοιµες µελέτες και να
υποβάλλουν µελέτες σε προγράµµατα ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκούς πόρους και να εγκριθούν αυτά µε τους καλύτερους δυνατούς όρους. Παραδείγµατος χάριν, ένα πρόγραµµα επανάχρησης
δηµοτικών κτηρίων, φερ’ ειπείν στη Θεσπρωτία έχω τέτοιο παράδειγµα, το σχολείο Βούλγαρη ήταν µία τέτοια περίπτωση που η
«ΜΟΔ» ήταν καθοριστική. Ωστόσο σε ένα σηµείο µέσα φαίνεται
ότι δίνετε τη δυνατότητα, επειδή υπάρχει έλλειψη σε προσωπικό
για νοµικούς, να παρέχεται out sourcing –να το πω απλά, είναι τελικά ένας όρος πιο κοινός- δηλαδή, νοµική τεχνική υποστήριξη
εξωτερικά και όχι εκ των ενόντων.
Κατά τη γνώµη µου, η υπηρεσία -και η δική σας πολιτική βούληση- έπρεπε να συνεχίζει την πρωτοβουλία ενίσχυσης και των
αρµοδιοτήτων και της θωράκισης της «ΜΟΔ» µε προσλήψεις σε
µόνιµο προσωπικό. Δεν µπορεί να έχει µόνο µία νοµικό η κεντρική
υπηρεσία της «ΜΟΔ». Αν έχετε κάτι να πείτε επ’ αυτού.
Και µία ερώτηση στον κ. Γεωργαντά για να κλείσω και δεν θα
ξαναπάρω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κύριος
Υφυπουργός είναι εδώ για το νοµοσχέδιο. Δεν θα φύγει. Άρα,
έχετε τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγµή.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Ευχαριστώ τον κύριο συνάδελφο. Εγώ είπα από
την αρχή ότι αυτό που κάνουµε εδώ είχε ξεκινήσει από τον προκάτοχό µου. Το ξεκαθαρίζω. Γιατί δεν θέλω να φανεί ότι πάω εγώ
να µπω. Όµως, υπό τις παρούσες συνθήκες, όχι του COVID µε την
έννοια της ασθένειας, αλλά µε την έννοια των χρηµάτων που πρέπει να απορροφήσουµε τα επόµενα χρόνια λόγω του Ταµείου Ανάκαµψης οι ανάγκες για ταχύτερη ωρίµανση και απορρόφηση των
έργων θα είναι υπερπολλαπλάσιες. Άρα, ασφαλώς ο διοικητικός
µηχανισµός και της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι σήµερα,
θα χρειαστεί πολύ µεγαλύτερη υποβοήθηση. Άρα, προσπαθούµε
να ταιριάξουµε τη «ΜΟΔ» πάνω σε αυτό.
Ως προς τις προσλήψεις µόνιµου προσωπικού που µου είπατε:
Δεν το αποκλείω καθόλου να έρθουµε και να ζητήσουµε κάποια
στιγµή την έγκριση αντιπροσωπείας για τη «ΜΟΔ» να αυξήσει το
µόνιµο προσωπικό της, φυσικά µε διαγωνισµούς κ.λπ..
Για ποιον λόγο; Πιθανότατα, για να µπορούµε να κάνουµε ταυτόχρονα την απορρόφηση των χρηµάτων του Ταµείου Ανάκαµψης. Με το ΕΣΠΑ –θα δούµε τώρα αν θα παραµείνει εµπροσθοβαρές ή όχι, προς το παρόν ας πούµε ότι είναι εµπροσθοβαρές,
όπως προβλέπεται- ξαφνικά την ανάγκη για ωρίµανση έργων δεν
θα την έχουµε ξανασυναντήσει ποτέ από την πρώτη µέρα που
µπήκαµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ναι, είναι πιθανόν στο µέλλον η «ΜΟΔ» να χρειαστεί και αυτό. Σήµερα, αυτό που κάνουµε
είναι προσαρµοσµένο στις παρούσες συνθήκες. Εάν υπάρξει αυτή
η ανάγκη, δεν λέω όχι.
Τώρα, ο λόγος που δίνεται η δυνατότητα στους δικηγόρους
είναι, επειδή όπως ξέρετε σήµερα η νοµική υπηρεσία της «ΜΟΔ»
δεν µπορεί να παράσχει αυτού του είδους τη βοήθεια. Πρέπει να
σας πω ότι πάρα πολλοί δήµαρχοι πια -όχι ένας δήµαρχος- έχουν
σπεύσει αυτούς τους µήνες για βοήθεια στη «ΜΟΔ». Άρα, αυτό
που κάνουµε εδώ, έρχεται να προσαρµοστεί στις αρχικές ανάγκες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε κύριε Υπουργέ.
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ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Στον κ. Γεωργαντά µπορώ να κάνω µια
ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Γεωργαντάς θα είναι εδώ συνέχεια.
Απλώς να θυµίσω ότι η «ΜΟΔ» είναι µέσω διαγωνισµού ευρωπαϊκού. Έχουν επιλεγεί µε συγκεκριµένο διαγωνισµό.
Ο κ. Σταµενίτης έχει τον λόγο.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η εµφάνιση της πανδηµίας του κορωνοϊού µε τις πολύπλοκες αρνητικές συνέπειες προκάλεσε και δηµιούργησε νέες
ανάγκες και νέα δεδοµένα. Μια νέα πραγµατικότητα που µας
ανάγκασε να προσαρµοστούµε σε διαφορετικές συνθήκες από
αυτές που έχουµε συνηθίσει. Η κοινωνική αποστασιοποίηση που
προέκυψε ως αναγκαίο µέτρο για την προστασία της δηµόσιας
και ατοµικής υγείας έφερε στο προσκήνιο µε τρόπο επιτακτικό
την ανάγκη για τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Νωρίτερα από ό,τι προγραµµατίζονταν έπρεπε να βρεθούν
τρόποι, ώστε από τις δαιδαλώδεις και χρονοβόρες διαδικασίες,
να περάσουµε στην άµεση διεκπεραίωση συναλλαγών του πολίτη µε το κράτος. Από τη δύσκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες και
τις τεράστιες αναµονές και τις ουρές, να µπούµε στον κόσµο της
αποµακρυσµένης και γρήγορης εξυπηρέτησης.
Κρατικός οργανισµός και δηµόσια διοίκηση χρειάστηκε να
εναρµονιστούν µε τις εξελίξεις και να τρέξουν πια µε ψηφιακές
ταχύτητες, όπως και έγινε. Μια σειρά από διοικητικές πράξεις,
συναλλαγές των πολιτών µε το δηµόσιο, όπως τα δηµοτικά και
ληξιαρχικά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις του γνήσιου της υπογραφής, εγγραφές στα νηπιαγωγεία, άυλη συνταγογράφηση και
προσωρινές άδειες οδήγησης γίνονται πια χωρίς φυσική παρουσία. Μια δέσµη παρεχόµενων υπηρεσιών του κράτους προς τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα και βελτιώνουν την καθηµερινότητα και την ποιότητα της ζωής.
Όλα αυτά προφανώς δεν συνέβησαν απλά µε το πάτηµα ενός
κουµπιού ούτε µε τρόπο µαγικό. Πολλά από όσα έγιναν κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας και του αναγκαστικού lockdown, όπως
έχει πει και αρκετές φορές ο Υπουργός, ήταν στο πρόγραµµα να
γίνουν. Άλλωστε, ήδη από το 2018 η Νέα Δηµοκρατία και ο σηµερινός Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, έχουν παρουσιάσει τις
επτά βασικές παρεµβάσεις στον τοµέα της ψηφιακής πολιτικής,
µε στόχο τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και τον ψηφιακό της µετασχηµατισµό.
Έξι µήνες, όµως, πριν από σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εµφάνιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού και τα νέα δεδοµένα στα οποία κληθήκαµε να προσαρµοστούµε έφεραν στην
επιφάνεια ανάγκες για νέες τεχνολογίες. Αποµακρυσµένες συναλλαγές, εξ αποστάσεως εργασία και άµεση ενηµέρωση. Και
εδώ, η Κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής ανταποκρίθηκαν αποτελεσµατικά στη µεγάλη πρόκληση.
Σ’ αυτό τα πλαίσιο, λοιπόν, και µέσω της εξέλιξης του δεύτερου κύµατος του κορωνοϊού, το Υπουργείο φέρει προς συζήτηση
και ψήφιση το σχέδιο νόµου για τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ένα νοµοσχέδιο που φιλοδοξεί να εξαλείψει τη γραφειοκρατία, µέσω του εξορθολογισµού
των διαδικασιών. Ενοποιεί σε ένα συµπαγή Κώδικα Ψηφιακής
Διακυβέρνησης διάσπαρτες διατάξεις, εξυπηρετώντας µε αυτόν
τον τρόπο την αρχή της καλής νοµοθέτησης του νόµου για το
επιτελικό κράτος.
Εισάγει και καθιερώνει καινοτόµα ψηφιακά εργαλεία, όπως ο
προφορικός αριθµός, η ηλεκτρονική υπογραφή και σφραγίδα,
καθώς και η ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων. Επιχειρεί να µεγιστοποιήσει τις δυνατότητες της δηµόσιας διοίκησης, µέσα από
τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου διεκπεραίωσης µιας εργασίας.
Το παρόν σχέδιο νόµου ενισχύει τη διασύνδεση των δηµοσίων
υπηρεσιών. Αρχίζουν πια οι υπηρεσίες και στα συστήµατα να µιλάνε µεταξύ τους, µε όσα θετικά συνεπάγεται αυτό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Προωθεί τη διαφάνεια, ενισχύει το
συνταγµατικό δικαίωµα των πολιτών για πρόσβαση στην πληροφορία και κάνει σηµαντικά και ουσιαστικά βήµατα προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης και της διοίκησης. Σηµαντικό
σηµείο δε, το οποίο αξίζει ιδιαίτερη αναφορά είναι ότι το νοµο-
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σχέδιο που σήµερα συζητάµε προκρίνει την αρχή της ίσης µεταχείρισης. Όπως συνοπτικά και εύστοχα περιγράφει και ο Υπουργός αυξάνουµε την προσβασιµότητα, σηµαίνει µειώνουµε την
ανισότητα.
Τέλος, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στις διατάξεις του νοµοσχεδίου που προβλέπουν τη σύσταση οικοσυστήµατος επιχειρήσεων, που θα προκύψουν από τα έσοδα των διαγωνισµών
δηµοπράτησης των δικτύων πέµπτης γενιάς. Μια καινοτόµα πρακτική που υιοθετεί η χώρα µας και πραγµατικά αποδεικνύει τη
βούληση για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα,
καθώς ένα µέρος των εσόδων, όπως έχει περιγραφεί, θα διατεθεί
για τη χρηµατοδότηση εταιρειών και startups, µε βασικό κορµό
την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και τη δυνατότητα που προσφέρει το 5G. Το πέρασµα σε ένα αναπτυξιακό µοντέλο δεν θα
είναι πια µια φιλολογική συζήτηση που στο τέλος διαπιστώνουµε
ότι το έχουµε ανάγκη. Είναι µια θέση που γίνεται πράξη, είναι µια
βασική πολιτική στόχευση που υλοποιείται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω τονίσει και σε άλλες τοποθετήσεις ότι η σηµερινή Κυβέρνηση παρ’ όλο που κλήθηκε να αντιµετωπίσει µεγάλες προκλήσεις σε σύντοµο σχετικά χρονικό
διάστηµα και τα πήγε εξαιρετικά, ούτε µια στιγµή δεν παρέκκλινε
από τις βασικές στοχεύσεις της.
Είπα και την περασµένη εβδοµάδα στην Ολοµέλεια, στη συζήτηση για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας ότι αυτή η Κυβέρνηση,
εκτός από τα γρήγορα αντανακλαστικά της στα έκτακτα γεγονότα, επιδεικνύει και µια συνέπεια στις βασικές θέσεις και στις
πραγµατικές της δεσµεύσεις. Το παρόν σχέδιο νόµου είναι
µέρος της υλοποίησης αυτού του σχεδιασµού. Μέσα σε µια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, αλλά και για ολόκληρη
την Ευρώπη, εµείς δηµιουργούµε ένα κράτος σύγχρονο και αποτελεσµατικό. Αξιοποιούµε τα νέα µέσα και τις νέες τεχνολογίες
για να βελτιώσουµε την ποιότητα ζωής των πολιτών. Κάνουµε το
κράτος φιλικό στον πολίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψήφιση του σηµερινού σχεδίου νόµου είναι ακόµη µια απόδειξη ότι η χώρα µας απαντά στις
προκλήσεις µε το βλέµµα στραµµένο µπροστά. Δεν µένουµε
πίσω εξαιτίας των δυσκολιών, αλλά αντίθετα τις κάνουµε όχηµα,
για να φύγουµε µπροστά πιο γρήγορα και µε µεγαλύτερη ταχύτητα στο µέλλον. Γι’ αυτό και σας καλώ όλους µαζί να ψηφίσουµε
αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Μαραβέγιας έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ευκαιρία µέσα από τη σηµερινή συζήτηση να αναδείξουµε και να αναγνωρίσουµε τα επιτεύγµατα της Κυβέρνησης στον τοµέα της ψηφιακής
διακυβέρνησης, επιτεύγµατα που όλοι µας άµεσα ή έµµεσα χρησιµοποιούµε πλέον στην καθηµερινότητά µας, κάνοντας καλύτερη τη ζωή µας, αλλά και αυτήν των συµπολιτών µας.
Ως γιατρός, οφείλω να ξεκινήσω από την άυλη συνταγογράφηση και τα ψηφιακά παραπεµπτικά, που η πρόσφατη υγειονοµική κρίση έφερε στο προσκήνιο. Πρακτικά µέτρα διευκόλυνσης,
όχι µόνο των γιατρών και των φαρµακοποιών, αλλά κυρίως των
εκατοµµυρίων ασφαλισµένων ασθενών µας.
Κύριε Υπουργέ, χωρίς αµφιβολία, επρόκειτο για αλλαγές στις
οποίες η πανδηµία έδρασε συγκυριακά σαν καταλύτης, αλλά δεν
ήταν αλλαγές που έγιναν τυχαία, ούτε προέκυψαν απλά από την
πίεση των έκτακτων συνθηκών.
Όλες τους ήταν ώριµες, επιµέρους µεταρρυθµίσεις, που
ήρθαν ως αποτέλεσµα συστηµατικής προετοιµασίας από τα συναρµόδια Υπουργεία, σκληρής προσπάθειας και καινοτόµου σχεδιασµού ιδιαίτερα εκ µέρους του Υπουργείου της Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, που πρέπει δηµόσια να συγχαρούµε για το έργο
του και το όραµα της πολιτικής ηγεσίας του για τη δηµόσια διοίκηση.
Γιατί εκσυγχρονιστικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν υπήρξαν µόνο στην υγεία. Είχαµε την απλοποίηση
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της γραφειοκρατίας µε τις ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις και τις
υπεύθυνες δηλώσεις. Έγινε µια σηµαντική αρχή στην κοινωνική
ασφάλιση, µε την εισαγωγή της ψηφιακής σύνταξης, που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Είχαµε πρόσφατα την ηλεκτρονική εκκαθάριση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΕΦΚΑ από παλιά ταµεία υγείας και πλήθος
άλλων εσωτερικών ψηφιακών εφαρµογών που δυστυχώς δεν
επαρκεί ο χρόνος για να αναφέρουµε και οι οποίες βελτιώνουν
καθηµερινά τη λειτουργία του δηµόσιου τοµέα επ’ ωφελεία των
ίδιων των δηµοσίων υπαλλήλων, των εξυπηρετούµενων πολιτών,
αλλά και των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται µε το κράτος.
Κύριε Πρόεδρε, το συζητούµενο νοµοσχέδιο κινείται στην ίδια
ακριβώς µεταρρυθµιστική κατεύθυνση, µε πλήθος πολιτικών και
µέτρων προώθησης της ψηφιακής διακυβέρνησης. Θα ήθελα να
σταθώ όµως ιδιαίτερα σε ορισµένα από αυτά, γιατί πιστεύω ότι
δείχνουν την πολιτική βούληση της Νέας Δηµοκρατίας για τοµή
µε το κακό παρελθόν, για µια ριζική αλλαγή παραδείγµατος χάριν
στη δηµόσια διοίκηση που δεν περιορίζεται στο άρθρο 99 και
στην απόλυτα αναγκαία κατάργηση της χρήσης φαξ από τις δηµόσιες υπηρεσίες το 2021.
Ξεκινώ µε το άρθρο 4 για το δικαίωµα πρόσβασης στις πληροφορίες φορέων του δηµόσιου τοµέα και το κεφάλαιο δέκατο του
σχεδίου νόµου, για τα ανοιχτά δεδοµένα και την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα. Πρόκειται για αλληλένδετα θέµατα που αφορούν όχι µόνο τη διαφάνεια, αλλά και
την αξιοποίηση δεδοµένων που συσσωρεύουν οι δηµόσιες υπηρεσίες. Το πρώτο και κύριο ζητούµενο είναι η διευκόλυνση του
πολίτη που αναζητά πληροφορίες που τον αφορούν προσωπικά,
έχουν δηλαδή να κάνουν µε υποθέσεις του που χειρίζεται η διοίκηση και τις οποίες προφανώς έχει δικαίωµα να γνωρίζει, σύµφωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Προς την κατεύθυνση αυτή παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα και ηλεκτρονικής πρόσβασης στα έγγραφα του δηµοσίου. Είναι ένα πολύ σηµαντικό µέτρο υπέρ της διαφάνειας και
της εξυπηρέτησης των διοικούµενων, που έρχεται να συµπληρώσει µια άλλη κοµβικής σηµασίας πρωτοβουλία, αυτή της εµπορικής αξιοποίησης των δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, όπως
περιγράφεται στα άρθρα 59 έως 74. Είναι δυστυχώς γεγονός
πως η χώρα µας έχει µείνει πολύ πίσω σε σχέση µε άλλα κράτη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η αντίστοιχη αγορά έχει πλέον
τζίρο δισεκατοµµυρίων ευρώ. Λίγα πράγµατα έχουν γίνει στο ελληνικό δηµόσιο κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια για την περαιτέρω χρήση επιστηµονικών και οικονοµικών δεδοµένων που
βρίσκονται στην κατοχή δηµόσιων οργανισµών προκειµένου να
ενθαρρυνθεί η καινοτοµία στον τοµέα των προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας. Είναι ευχής έργο η χώρα µας εναρµονιζόµενη τόσο γρήγορα µε τις ευρωπαϊκές ρυθµίσεις να
µπορέσει να προχωρήσει εξίσου γρήγορα και στην εφαρµογή
αυτού του νοµοθετικού πλαισίου. Μόνο οφέλη θα προκύψουν,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την αξιοποίηση των δηµόσιων
δεδοµένων σε τοµείς όπως το περιβάλλον, οι µεταφορές, η γεωργία και τόσοι άλλοι.
Μια άλλη σηµαντική ρύθµιση είναι η εισαγωγή του Μητρώου
Διαδικασιών του δηµοσίου. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι δεν δικαιούται κανένας υπάλληλος πλέον να ζητήσει από τον πολίτη
οποιοδήποτε δικαιολογητικό πέραν των αναφεροµένων στην πιστοποιηµένη διοικητική διαδικασία. Έτσι θα τελειώσει επιτέλους
το φαινόµενο της διαφορετικής ερµηνείας από υπηρεσία σε υπηρεσία και από υπάλληλο σε υπάλληλο για το ποια είναι τα απαιτούµενα βήµατα για την ολοκλήρωση µιας υπόθεσης.
Η οµοιόµορφη αυτή προσέγγιση έρχεται σε συνέχεια της τυποποιηµένης επικοινωνίας µε το δηµόσιο που έφερε η διαδικτυακή πλατφόρµα myKEPlivegov.gr. Ήταν µια ακόµη καινοτοµία
που ήρθε να εξυπηρετήσει µέσω τηλεδιάσκεψης επιχειρήσεις και
πολίτες, ιδιαίτερα όσους έχουν προβλήµατα κινητικότητας. Με
αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο
χωρίς να µετακινηθεί από το σπίτι του να υποβάλει την ερώτηση
ή το αίτηµά του κλείνοντας ηλεκτρονικό ραντεβού µε υπηρεσία.
Έτσι ο πολίτης απαλλάσσεται από την ταλαιπωρία, γλιτώνει τον
συνωστισµό και τις ουρές, ειδικά αυτή την περίοδο του δεύτερου
κύµατος της πανδηµίας. Πρόκειται για µια πολύτιµη υπηρεσία,
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που εκτός των άλλων ελαχιστοποιεί τη µετακίνηση ανθρώπων και
εγγράφων εξυπηρετώντας τόσο τους πολίτες όσο και τους ίδιους τους υπαλλήλους.
Μια ακόµα υπηρεσία που εξοικονοµεί χρόνο και χαρτί είναι η
ηλεκτρονική παράδοση συστηµάτων ειδοποιήσεων που εισάγεται µε το άρθρο 51. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδοµένων που ανταλλάσσονται, η ταυτοποίηση
αποστολέα και αποδέκτη των δεδοµένων, καθώς και η ακρίβεια
του χρόνου αποστολής και λήψης τους. Πρόκειται προφανώς για
διεύρυνση υπαρχουσών εφαρµογών πιστοποιηµένης παραλαβής
κρατικών εγγράφων από πολίτες που προδιαγράφει το µέλλον
ενός νέου ψηφιακού δηµοσίου, πολύ διαφορετικό από αυτό που
γνωρίζαµε µέχρι χτες.
Όλες οι ψηφιακές εφαρµογές που ανέφερα και πολλές άλλες
που εισάγονται µε το παρόν νοµοσχέδιο δεν είναι απλά εργαλεία
διευκόλυνσης των πολιτών και εξοικονόµησης πόρων του δηµοσίου. Είναι µέσα αλλαγής νοοτροπίας των εξυπηρετούµενων, αλλαγής οργάνωσης των υπηρεσιών και κυρίως αλλαγής κουλτούρας του ίδιου του ελληνικού δηµοσίου που µπαίνει πλέον σε µία
νέα εποχή, µια εποχή απλοποίησης των διαδικασιών, αξιοποίησης
του ανθρώπινου δυναµικού του και στροφή σε ποιοτικές δηµόσιες
υπηρεσίες, ενός καινούργιου κράτους που χρειάζεται και αξίζει ο
κάθε Έλληνας φορολογούµενος πολίτης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει τώρα ο κ. Συρίγος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο το οποίο
έχει εξαιρετικά µεγάλη σηµασία. Μπορεί τυπικώς να µην αναφέρεται στην ορολογία του ο όρος «κώδικας». Αυτό είναι ένα τυπικό
θέµα το οποίο αφορά στο άρθρο 76 του Συντάγµατος, το οποίο
ορίζει συγκεκριµένο τρόπο µε τον οποίον γίνεται η κατάθεση κωδίκων. Όµως, στην πραγµατικότητα είναι κώδικας και είναι κώδικας διότι συγκεντρώνει πάνω από εκατόν είκοσι διατάξεις από
διάσπαρτα νοµοθετήµατα των τελευταίων δέκα ετών και περιλαµβάνει σε ένα ενιαίο κείµενο πέντε σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, σε µία χώρα η οποία πάσχει κατά κανόνα από θέµατα
κωδικοποιήσεως, από θέµατα διάσπαρτων νόµων και αντικρουόµενων διατάξεων. Αυτό το σηµερινό νοµοθέτηµα είναι σηµαντικό
γεγονός από µόνο του.
Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι συγκροτείται η θεσµική και νοµοθετική βάση, πάνω στην οποία θα εξελιχθεί το ψηφιακό κράτος την επόµενη δεκαετία. Μας χρειάζεται; Απολύτως, για να
µπορέσουµε να εξοπλίσουµε το κράτος και να είναι σε θέση να
προσαρµόζεται στις ταχέως εξελισσόµενες τεχνολογικές εξελίξεις.
Το σηµερινό νοµοθέτηµα αποτελεί το αναγκαίο συµπλήρωµα
του επιτελικού κράτους και µας δίνει τις βάσεις για την τεχνολογική εξέλιξη, δίνοντας σηµασία στην τεχνολογική ουδετερότητα,
ανοίγεται δηλαδή σε όποιες τεχνολογίες και να έρθουν.
Αυτό στην πράξη τι σηµαίνει; Γιατί αυτό ενδιαφέρει τον πολίτη.
Στην πράξη σηµαίνει ψηφιακή συναλλαγή πολιτών µε το δηµόσιο.
Μπορώ να σας πω το απλό παράδειγµα που έχω βιώσει επανειληµµένως τους τελευταίους µήνες µε το θέµα του γνησίου της
υπογραφής σε υπεύθυνες δηλώσεις, πόσο έχει διευκολυνθεί η
καθηµερινότητά µου από το γεγονός ότι µπορώ να το κάνω
πλέον διαδικτυακά. Αυτό σηµαίνει αποτελεσµατική και αποµακρυσµένη πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες και πληροφορίες.
Αυτό σηµαίνει ότι µειώνονται και οι πιθανότητες εµφανίσεως φαινοµένων παράνοµων συναλλαγών και διαφθοράς και µειώνεται
υποχρεωτικά και η δυνητική επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις.
Από εκεί και πέρα, φεύγοντας από το επίπεδο του πολίτη, το
σηµερινό νοµοσχέδιο θέτει τις βάσεις για τις εσωτερικές διαδικασίες του δηµοσίου τοµέα, µε σκοπό την πλήρη αξιολόγηση των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Το πιο απλό: η ηλεκτρονική επικοινωνία και η συναλλαγή µεταξύ των ίδιων των φορέων του δηµοσίου. Πόσες φορές έχουµε ακούσει ότι κάποιο
έγγραφο έχει υπογραφεί και περιµένει να πάει στον από πάνω
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όροφο ή στο διπλανό γραφείο ή στη διεκπεραίωση και περνούν
εβδοµάδες.
Εδώ µπορώ να σας πω και ένα προσωπικό παράδειγµα που
έχω βιώσει από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση την περίοδο 2012
- 2014, όταν ήµουν γενικός γραµµατέας για τη µετανάστευση και
την ιθαγένεια. Το σύστηµα το οποίο έδινε άδειες διαµονής στους
αλλοδαπούς στην Ελλάδα είχαµε κατορθώσει και το είχαµε διασυνδέσει µε διάφορες υπηρεσίες όπως το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΔ. Μέχρι
πριν τη διασύνδεση, κάθε µήνα είχαµε ογδόντα µε εκατό πλαστά
έγγραφα, τα οποία έπαιρναν διάφοροι ενδιαφερόµενοι. Οι βεβαιώσεις οι οποίες δίδονταν από το ΙΚΑ ή από τον ΟΑΕΔ ήταν συνήθως επ’ απλού χάρτου και εύκολη ήταν η πλαστογράφησή
τους. Κάθε µήνα είχαµε ογδόντα-εκατό τέτοιες περιπτώσεις, τις
οποίες υποχρεωτικά στέλναµε στον εισαγγελέα.
Μετά τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήµατος του
Υπουργείου Εσωτερικών µε αυτές τις υπηρεσίες έπαψαν και τα
πλαστά χαρτιά. Με το πάτηµα ενός κουµπιού γνωρίζαµε εάν
υπήρχε ή δεν υπήρχε το απαραίτητο προσόν, η απαραίτητη προϋπόθεση από το ΙΚΑ ή από τον ΟΑΕΔ. Αποτέλεσµα; Και διευκολύνθηκε η ζωή µας και πάψαµε να επιβαρύνουµε τη δικαιοσύνη
µε περιπτώσεις πλαστότητας εγγράφων που στέλναµε.
Κατ’ ουσίαν, ο κώδικας εκπληρώνει επιτέλους την επιταγή του
άρθρου 5α του Συντάγµατος, όπως ορίστηκε µε τη συνταγµατική
Αναθεώρηση του 2001. Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην
κοινωνία της πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις
πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του
κράτους. Αυτό γίνεται πράξη τώρα µε το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να αναφερθώ σε ένα θέµα
το οποίο το συζητήσαµε –και σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό- προσφάτως. Θα αναφερθώ λίγο στο άρθρο 81 του παρόντος νοµοσχεδίου. Στο συγκεκριµένο άρθρο προβλέπεται η υποχρέωση
κάθε υπηρεσίας ή φορέα του στενού και ευρύτερου δηµοσίου
τοµέα να αναρτά στον δικτυακό τόπο του το οργανόγραµµα και
τη διάρθρωση των υπηρεσιών και µονάδων, τις αρµοδιότητες,
τις οργανικές θέσεις καθώς και τα ονόµατα, τις ιδιότητες και τα
στοιχεία επικοινωνίας αυτών που υπηρετούν σε αυτούς τους φορείς. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό για την πατρίδα µας να αποκτήσει σωστή, πραγµατική, καθηµερινή, συνολική εικόνα του
δηµοσίου.
Εδώ θα αναφερθώ, κύριε Υπουργέ, σε µια πρόταση την οποία
είχε υποβάλει στις 23-11-2016 ο Οργανισµός Ανοικτών Τεχνολογιών στη Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης
και Δικαιοσύνης, προκειµένου να ενταχθεί στο τότε νοµοσχέδιο
της κινητικότητας. Η αρµόδια Υπουργός δεν την είχε αποδεχθεί,
µε το επιχείρηµα ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό που κατατίθεται και
ότι θα το δούµε αµέσως µετά.
Σήµερα, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού του ελληνικού
δηµοσίου –το κοίταζα σήµερα το πρωί- είναι καταχωρηµένα τα
οργανογράµµατα χιλίων εξακοσίων έντεκα φορέων. Σε κανένα
από τα οργανογράµµατα δεν περιλαµβάνονται οι υπηρετούντες
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υπάλληλοι. Άλλωστε δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη στην εφαρµογή. Στις καλές περιπτώσεις, αναφέρεται εάν η θέση είναι καλυµµένη, δεσµευµένη ή απλώς κενή. Σε άλλες περιπτώσεις δεν
αναφέρεται απολύτως τίποτα.
Η χώρα µας όµως έχει ανάγκη από έναν ενιαίο ψηφιακό χάρτη
όλων των µονάδων του δηµοσίου µε τους υπηρετούντες σε κάθε
οργανική µονάδα υπαλλήλους.
Εδώ έρχοµαι στην πρόταση που επανακαταθέτει ο Οργανισµός Ανοικτών Τεχνολογιών αλλά και η οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς». Η προτεινόµενη αλλαγή είναι απλή. Ήδη στο
σύστηµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» υπάρχει ανάλογη κωδικοποίηση µε αυτή
που θα σας αναφέρω. Όταν µπαίνει κάποιος στο σύστηµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», βλέπει τις µονάδες και τους υπαλλήλους, οι οποίοι
έχουν το δικαίωµα να υπογράφουν τα έγγραφά τους και να βλέπουν όλα τα ονόµατά.
Προτείνεται λοιπόν σε κάθε οργανική µονάδα να αποδίδεται
ένας µοναδικός αναγνωριστικός κωδικός µονάδας, ενώ για κάθε
υπάλληλο να χρησιµοποιείται πολύ απλά ως αναγνωριστικός κωδικός ο αριθµός φορολογικού µητρώου του ή ο νέος αριθµός τον
οποίο εισάγετε τώρα.
Βάσει αυτού του απλού τρόπου οργανώσεως µπορούµε εύκολα να έχουµε ένα πραγµατικό οργανόγραµµα και τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε κάθε µονάδα. Στο οργανόγραµµα
µπορούν να καταχωρίζονται οι αλλαγές στη δοµή των φορέων
και στην κατανοµή των υπηρετούντων υπαλλήλων και έτσι να
γνωρίζουµε ανά πάσα στιγµή και ποιοι είναι υπάλληλοι οι οποίοι
υπηρετούν στη συγκεκριµένη υπηρεσία, πόσοι είναι αποσπασµένοι και εάν πραγµατικά από ένα σηµείο και µετά η υπηρεσία αυτή
λειτουργεί.
Καταθέτω την πρόταση για να υπάρχει στα Πρακτικά της Βουλής και ευελπιστώ ότι σε επόµενο νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ,
θα µπορέσουµε να το δούµε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος (Άγγελος) Συρίγος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Καταθέτουµε µία µικρή νοµοτεχνική
βελτίωση.
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 226 του σχεδίου
νόµου προστίθεται εδάφιο που λέει ότι οι δηµόσιες διαβουλεύσεις που διενεργήθηκαν από την ΕΕΤΤ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος, λαµβάνονται υπ’
όψιν για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
(Η προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση έχει ως εξής:

18650

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
(Να µπει η σελίδα 311)
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΘ’ - 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει η κ. Πούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα µε τη σειρά µου να
απευθύνω ένα µήνυµα συµπαράστασης στους κατοίκους των περιοχών της χώρας µας που επλήγησαν από τα πρόσφατα καιρικά
φαινόµενα και να παρατηρήσω ότι οι επιτελείς του επιτελικού
κράτους δεν τις έχουν επισκεφθεί επί τέσσερις ηµέρες.
Προφανώς ο Πρωθυπουργός που µόλις σήµερα τις επισκέπτεται, περίµενε µάλλον να έχουν αποκατασταθεί πρώτα τα πολλά
προβλήµατα από τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς…
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τι λέτε τώρα; Από την πρώτη
µέρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Θα µιλήσετε µετά.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Και στη συνέχεια να εµφανιστεί
στο γνώριµο ρόλο του «Μεσσία».
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, ήταν στα Φάρσαλα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Τον είδαµε και στην Εύβοια.
Δυστυχώς όµως οι κάτοικοι παραµένουν αποκλεισµένοι και
αβοήθητοι. Και οι υπεύθυνοι για ακόµη µία φορά πετούν ο ένας
στον άλλο το µπαλάκι των ευθυνών. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος, που δυστυχώς µόνο επικοινωνιακά υπάρχει!
Και πώς µπορούµε, κύριε Υπουργέ, να συζητάµε σήµερα για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, ενώ την ίδια στιγµή στις πληγείσες
περιοχές επί τέσσερις ηµέρες έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες;
Αντίστοιχο αρνητικό παράδειγµα αντιµετωπίζουµε το τελευταίο διάστηµα πανελλαδικά µε το µπλοκάρισµα του ηλεκτρονικού
συστήµατος για την υπαγωγή των αυθαιρέτων προς τακτοποίηση. Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και όλα τα περιφερειακά
τµήµατά του έχουν απευθύνει επιστολές στον Υπουργό Περιβάλλοντος µε το εύλογο αίτηµα της παράτασης και η απάντηση
µέχρι στιγµής είναι αρνητική.
Θα αναλάβετε τις ευθύνες σας, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης; Φταίνε ξανά οι άλλοι; Και εν προκειµένω, φταίνε οι µηχανικοί και οι ιδιοκτήτες που εν µέσω µάλιστα πανδηµίας, δηλαδή
σε συνθήκες επιπλέον γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, αγωνιούν να τακτοποιήσουν τα ακίνητά τους;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τον νεολογισµό περί τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης συνοµολογούµε την προβολή
ενός µέλλοντος όχι µακρινού που θα χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή πυκνότητα διασύνδεσης και επικοινωνίας µεταξύ των παραγωγικών µονάδων ένα σύνολο τεχνολογικών καινοτοµιών που
θα απελευθερώσουν δηµιουργικές δυνάµεις, θα µεταµορφώσουν την παραγωγική διαδικασία και θα αφήσουν βαθύ αποτύπωµα στις παραγωγικές σχέσεις.
Βέβαια, βάσεις για την οικοδόµηση της τέταρτης βιοµηχανικής
επανάστασης έχουν ήδη τεθεί από την εν εξελίξει ψηφιακή ή
τρίτη βιοµηχανική επανάσταση, δηλαδή από τη µετάβαση από
τις αναλογικές τεχνολογίες αποθήκευσης και µετάδοσης πληροφορίας στις ψηφιακές.
Κανείς όµως σοβαρός παρατηρητής δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι η πρόοδος, που σηµειώθηκε στην Ελλάδα στον τοµέα
αυτόν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν χωρίς
προηγούµενο. Άλλωστε αυτό αποτυπώθηκε και στους δείκτες
ψηφιακής ενσωµάτωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε
τους οποίους η χώρα µας ακολούθησε τους ρυθµούς αύξησης
του ευρωπαϊκού µέσου όρου.
Ο οδικός χάρτης αυτής της επιτυχηµένης πορείας ήταν η
Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 που εκπονήθηκε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και σχεδίασε και πραγµατοποίησε εµβληµατικά έργα, όπως το κεντρικό σύστηµα ηλεκτρονικής διακίνησης
εγγράφων, το ΣΗΔΕ, το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» για την ευρυζωνικότητα
στα δηµόσια κτήρια, αλλά και η ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr.

18651

Κύριε και κύριοι, παρατηρούµε ότι δεκατέσσερις ολόκληρους
µήνες µετά η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας εξακολουθεί να
ασκεί πολιτική παραλλάσσοντας ελαφρά, µετονοµάζοντας ή µεταµφιέζοντας µεγάλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται ξανά µε το
νοµοσχέδιο για τον πρώην Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης
που σωστά ο Υπουργός ξαναβάφτισε σήµερα µετά από την παρέµβασή µας.
Πρωταρχική µέριµνα της Κυβέρνησης, αλλά και του Υπουργού
προσωπικά, ήταν να παρουσιαστεί η εικόνα ενός νοµοσχεδίου
που εκκινεί από το µηδέν, που οικοδοµεί πάνω στο χάος, που επιχειρεί µια καινοφανή ρήξη µε όλα όσα έχουν προηγηθεί.
Μολονότι διαβάζουµε στην αιτιολογική έκθεση ότι αποτελεί το
αναγκαίο συµπλήρωµα του νόµου για το επιτελικό κράτος, ο
κατά φαντασίαν κώδικας υπονόµευε δραστικά την αξιοπιστία του
νόµου που υποτίθεται ότι συµπλήρωνε, αφού παρέκαµπτε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 66 περί κωδικοποίησης της νοµοθεσίας.
Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει ένα συνονθύλευµα διατάξεων που στην πλειονότητά τους αποτελούν ελαφρώς παραλλαγµένες εκδοχές υφιστάµενων νόµων, δοκιµασµένων ήδη για
χρόνια, όπως για παράδειγµα οι νόµοι για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή την προσβασιµότητα των ατόµων
µε αναπηρία σε ιστότοπους και εφαρµογές φορητών συσκευών.
Το σώµα των παλαιότερων δόκιµων διατάξεων συµπληρώνεται
τώρα µε κάποιες καινούργιες, παράγοντας ένα νοµοσχέδιο που
όπως τονίσαµε και σε συνεδριάσεις της οικείας επιτροπής, θα
µπορούσε να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση, την κατεύθυνση δηλαδή, που έγκαιρα και µε επάρκεια είχε προδιαγράψει
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µε την εθνική ψηφιακή στρατηγική.
Ωστόσο, στο σώµα του παρόντος σχεδίου νόµου υπάρχουν
παραλείψεις, αλλά και διατάξεις που τις θεωρούµε εντελώς απαράδεκτες. Κατ’ αρχάς, εντοπίζουµε σειρά κρίσιµων παραλείψεων
αναφορικά µε τους ΟΤΑ, γεγονός που επεσήµανε και ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ κατά την ακρόαση των φορέων.
Η συµµετοχή της αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηµατισµού είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της αποστολής της κι όµως δεν προβλέπεται. Πώς περιµένουµε να
συντονιστούν οι φορείς της κεντρικής κυβέρνησης µε την αυτοδιοίκηση, εάν δεν συµµετέχουν στην ολοµέλεια του κοινού επιτελικού οργάνου σχεδιασµού; Κι αυτή έρχεται ως συνέχεια της
ακόµη µεγαλύτερης παράλειψής σας που αφορά την απουσία
της αυτοδιοίκησης στις διατάξεις του νόµου για το επιτελικό κράτος.
Η αλυσίδα των παραλείψεων, όµως, συνεχίζεται µε την ασάφεια
στη συγκρότηση ενιαίων µονάδων ψηφιακής διακυβέρνησης
στους ΟΤΑ. Οι δήµοι, πολλώ δε µάλλον εκείνοι των µειονεκτικών
ορεινών, νησιωτικών, αποµακρυσµένων περιοχών πρέπει να βοηθηθούν ουσιαστικά µε συγκεκριµένο σχέδιο, οικονοµικούς πόρους
και ανθρώπινο δυναµικό για τη µετάβασή τους στην ψηφιακή
εποχή.
Και ας αναφερθώ τώρα λίγο στις διατάξεις που θεωρούµε εντελώς απαράδεκτες. Διαπιστώνουµε ότι επιχειρείται ένα ισχυρό
πλήγµα στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σε αυτό το δοκιµασµένο εργαλείο εγγύησης της διαφάνειας στη δηµόσια διοίκηση και το πολιτικό σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Με το πρόσχηµα της προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, αλλά χωρίς να έχει διευκρινιστεί η θέση της Αρχής
Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, σχεδιάζετε την απάλειψη
κρίσιµων στοιχείων από το «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπως τον ΑΦΜ, που ουσιαστικά ακυρώνουν την αποστολή του. Γιατί πώς αλλιώς µπορεί
να ερµηνευθεί η µη ανάρτηση του ΑΦΜ των αναδόχων για έργα
του δηµοσίου, αν όχι ως «κλείσιµο του µατιού» στη διαπλοκή;
Κι ερχόµαστε τώρα στον «ελέφαντα στο δωµάτιο», στα σκοτεινά σηµεία δηλαδή, που εντοπίζονται στα επενδυτικά σχήµατα
που σχεδιάζετε να αναπτύξετε.
Κατ’ αρχάς, αναφορικά µε το Ταµείο Φαιστός, πρέπει να εξηγήσετε για ποιον λόγο κι ενώ η χώρα έχει βγει εδώ και δύο χρόνια
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από τα µνηµόνια, επικαλείστε µια διάταξη -φάντασµα του 2011,
προκειµένου να επιτρέψετε την διοχέτευση του 75% των εσόδων
από τη δηµοπρασία του φάσµατος 5G στην εξυπηρέτηση του
χρέους.
Είχατε άλλες επιλογές; Ναι, µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων. Γιατί δεν το κάνετε; Φοβάστε τη διαπραγµάτευση ή µήπως δεν επιλέγετε τη
λύση ΕΑΤΕ επειδή αποτελεί και αυτή δηµιούργηµα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ;
Ένα επιπλέον ερώτηµα αφορά στην εταιρεία «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
5G Α.Ε.». Πρέπει να εξηγήσετε πώς γίνεται να υπάρχουν κοινά
µέλη, επιλεγµένα µάλιστα µε πολιτικά κριτήρια, στο διοικητικό
συµβούλιο της εταιρείας, καθώς και στη γνωµοδοτική επιτροπή
καθορισµού των επενδύσεων. Η υποχρέωση ανεξαρτησίας των
µελών της επιτροπής καταπατάται προκλητικά µε αυτό το σχήµα.
Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι δεν θα οδηγηθούµε σε καταστάσεις
αθέµιτου επηρεασµού της επιλογής των επενδυτικών σχηµάτων;
Ωστόσο, εάν όλα αυτά τα ερωτήµατα χρήζουν πειστικών απαντήσεων, το βασικότερο ερώτηµα αφορά στην ίδια τη διαδικασία
της λεγόµενης µόχλευσης κεφαλαίων του Ταµείου Φαιστός.
Μπορείτε να µας εγγυηθείτε ότι τα έσοδα του ταµείου…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία συνάδελφε, έχετε φτάσει στα εννέα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε
αυτό. Σας ευχαριστώ.
Μπορείτε να µας εγγυηθείτε ότι τα έσοδα του ταµείου θα καταλήγουν σε επενδύσεις και όχι πίσω στους αναδόχους της δηµοπρασίας;
Οφείλετε, κύριε Υπουργέ, να δώσετε απαντήσεις και εγγυήσεις.
Κλείνω και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας, λέγοντας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όχι, όχι,
σας παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ: Τελειώνω, µία παράγραφος
είναι.
Υπ’ αυτές τις συνθήκες, δεν µπορούµε να µιλάµε για µετάβαση
στην ψηφιακή εποχή διακυβέρνησης, αλλά για µεταφορά των
γραφειοκρατικών δυσκαµψιών, των ανισοτήτων πρόσβασης στην
πληροφορία και κυρίως των ανοιχτών πληγών της αδιαφάνειας
και της διασπάθισης του δηµοσίου χρήµατος από την εποχή του
χαρτιού στην ψηφιακή εποχή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστώ.
Ζήτησε τον λόγο για µια σύντοµη παρέµβαση ο Υφυπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής, ο κ. Ζαριφόπουλος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορώ να αφήσω ασχολίαστη την τελευταία τοποθέτηση
της κυρίας Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ανέφερε το gov.gr
ως εµβληµατικό έργο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό από πού
προκύπτει; Υπάρχει αναφορά στο gov.gr στην Εθνική Ψηφιακή
Στρατηγική 2016-2021, αλλά δεν έγινε τίποτα.
Η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016 - 2021 δηµοσιεύτηκε τον
Δεκέµβριο του 2016 και µέχρι τις εκλογές του Ιουλίου του 2019
δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω, εάν είναι ότι δεν προλάβατε, αλλά σε καµµία περίπτωση το gov.gr, το οποίο τελικά αυτή
η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σήκωσαν στον «αέρα» και έδωσαν λύση σε πάρα πολύ κόσµο µέσα σε
λίγους µήνες, δεν µπορεί να πιστωθεί στην προηγούµενη κυβέρνηση.
Και για να γνωρίζουν οι Βουλευτές, επί εποχής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ένα από τα εµβληµατικά έργα πραγµατικά παραδόθηκε στον ελληνικό λαό και αυτό ήταν το έργο της ηλεκτρονικής
διαιτησίας. Αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν ένα έργο προτεραιότητας.
Όµως, και αυτό είχε πολλά θέµατα, όπως γνωρίζουµε, και γι’ αυτό
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το βελτιώνουµε. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα µεγάλα εµβληµατικά έργα, κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπα και στην εισήγησή µου, κατέπεσαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν υπήρξαν άλλα
έργα πραγµατικά τα οποία προχώρησαν, εάν εξαιρέσουµε το
ΣΗΔΕ, το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και το
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2». Είναι πάρα πολύ λίγα, είναι ελάχιστα αυτά τα οποία
έγιναν τα τελευταία τεσσεράµισι χρόνια πριν από τις εκλογές του
2019 και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσετε και
εσείς.
Σε καµµία περίπτωση, βέβαια, δεν µπορείτε να πιστωθείτε το
gov.gr, το οποίο είναι πραγµατικά µια πολύ µεγάλη επιτυχία
αυτής της Κυβέρνησης και αυτού του Υπουργείου. Τα νούµερα
µιλάνε από µόνα τους. Έχουµε πάνω από έξι εκατοµµύρια «κλικ»,
έχουµε, όπως είπα και στην εισήγησή µου, πάνω από ένα εκατοµµύριο αιτήσεις γνήσιου υπογραφής, έχουµε σχεδόν τέσσερα
εκατοµµύρια άυλες συνταγογραφήσεις. Αυτά έγιναν από εµάς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο κ. Γκίκας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την αίσθηση ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι ένα από τα πιο σηµαντικά νοµοσχέδια αυτής της περιόδου, διότι πραγµατικά µε την
ψηφιακή διακυβέρνηση µπαίνουµε ουσιαστικά σε µια νέα εποχή.
Διορθώνουµε παθογένειες του παρελθόντος και προσαρµοζόµαστε, εκσυγχρονιζόµαστε, περιορίζουµε τη γραφειοκρατία και
περνάµε πράγµατι σε µία νέα εποχή.
Είχαµε αναφερθεί στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης και παρουσίασαν οι αρµόδιοι Υπουργοί ένα σηµαντικό
πρόγραµµα ψηφιακής µετάβασης. Βεβαίως, ήρθε ο κορωνοϊός
και µέσα σε µόλις έξι µήνες αυτά τα οποία έγιναν προς την κατεύθυνση της ψηφιακής διακυβέρνησης ήταν σηµαντικά.
Όπως είπε ο κύριος Υπουργός, µε το gov.gr παρέχονται αυτήν
τη στιγµή πάνω από εξακόσιες νέες υπηρεσίες που διευκολύνουν
τον πολίτη και είναι ένα σηµαντικό στοιχείο αυτό.
Βεβαίως, την ίδια περίοδο, για την αποτελεσµατική επιβολή
του lockdown όλοι θυµόµαστε ότι η Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ανέπτυξε το σύστηµα παροχής
αδείας για κατ’ εξαίρεση µετακίνηση, το γνωστό 13033. Αυτό το
σύστηµα αναγνωρίστηκε διεθνώς. Και ο ΟΟΣΑ το χαρακτήρισε
βέλτιστη πρακτική, αλλά και µόλις προχτές η εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κ. Μαργκρέτε Βεστάγκερ, µιλώντας για την ψηφιακή διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αναφέρθηκε στο 13033 και είπε επί λέξει: «Αυτή η απλή
ιδέα ενδυνάµωσε τους πολίτες και δηµιούργησε εµπιστοσύνη
στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους». Και κατέληξε, λέγοντας:
«Ο δηµόσιος τοµέας µπορεί να γίνει παράγοντας θετικών αλλαγών».
Αυτή είναι και η ουσία του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Το δηµόσιο να γίνει παράγοντας θετικών αλλαγών, αφού µέσα
από καινοτοµίες, διορθώσεις, απλοποιήσεις, επιδιώκεται η ψηφιακή εύκολη, γρήγορη και κυρίως αποτελεσµατική συναλλαγή
του πολίτη µε το δηµόσιο. Σε αυτόν, βεβαίως, τον στόχο συνέβαλε µε επιτυχία και το gov.gr.
Υπάρχουν πολλά που βελτιώνονται µε αυτό το νοµοσχέδιο. Θα
σταθώ ακροθιγώς σε δύο-τρία. Δίνεται µεγάλη έµφαση στη διαλειτουργικότητα του δηµοσίου, οι φορείς του οποίου θα διακινούν ηλεκτρονικά έγγραφα, θα επικοινωνούν µεταξύ τους, θα
υπάρχει διασύνδεση των υπηρεσιών µε τα µητρώα, αλλά και πρόσβαση στα πιστοποιητικά και στα δικαιολογητικά. Συνεπώς, µπαίνει ένα τέλος στην ταλαιπωρία του πολίτη, ο οποίος ήταν
υποχρεωµένος να συλλέγει έγγραφα από πλείστες όσες υπηρεσίες και βεβαίως να χάνει χρόνο και να ταλαιπωρείται.
Δηµιουργούνται ηλεκτρονικές θυρίδες πολιτών, στις οποίες
καταχωρούνται τα έγγραφα που εκδίδουν οι πολίτες στο gov.gr,
αλλά και όσα εκδίδονται από τους φορείς του δηµοσίου για τους
πολίτες. Έτσι, λοιπόν, οι πολίτες µε εύκολο τρόπο µπορούν να
έχουν πρόσβαση στα έγγραφά τους.
Κωδικοποιούνται, -µπαίνουν δηλαδή προδιαγραφές- οι ιστοσελίδες του ευρύτερου δηµοσίου. Κάθε υπηρεσία οφείλει να έχει
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µία ιστοσελίδα εύχρηστη, εύκολα προσβάσιµη, φιλική στον χρήστη και βεβαίως προσβασιµη και για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Όπως είπαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, είναι και ο προσωπικός
αριθµός. Πλέον κάθε πολίτης από τη γέννησή του θα έχει έναν
αριθµό δώδεκα ψηφίων, που αυτή θα είναι η ταυτότητα του πολίτη για τις συναλλαγές του µε το δηµόσιο.
Είναι ουσιαστικές αλλαγές αυτές, οι οποίες πράγµατι µας πηγαίνουν, όπως είπα στην αρχή, στη νέα εποχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να πω, επειδή ο χρόνος περνάει, δύο κουβέντες για το δίκτυο 5G. Πραγµατικά, το 5G έρχεται, προκειµένου να διευκολύνει
όλους εµάς, τις επιχειρήσεις, το κράτος, να προσφέρει σηµαντικές
υπηρεσίες. Το δηµόσιο δεσµεύει µια ζώνη ραδιοσυχνοτήτων για
δέκα χρόνια, δίνοντας τη δυνατότητα σε πανεπιστήµια, ερευνητικά
κέντρα, εταιρείες, να κάνουν δωρεάν χρήση του δικτύου 5G για
δώδεκα µήνες, προκειµένου να αξιοποιήσουν τους σκοπούς της
έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτοµίας. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό αυτό.
Επίσης, είναι µια διεθνής καινοτοµία η δηµιουργία του Ταµείου
Φαιστός, διότι από τα έσοδα που θα προέλθουν από τη δηµοπρασία των ραδιοσυχνοτήτων το 25% θα πάει σ’ αυτό το ταµείο,
που µε τη σειρά του θα µπορεί να χρηµατοδοτήσει εταιρείες νεοφυείς, καινοτόµες, πρότζεκτ τα οποία χρησιµοποιούν την τεχνολογία 5G, βεβαίως και για να αξιοποιηθούν στη βιοµηχανία -εδώ
είναι και η αµυντική βιοµηχανία-, αλλά και στη µεταποίηση, στον
τουρισµό, στις µεταφορές, κάτι που είναι επίσης πολύ σηµαντικό.
Από εκεί και πέρα, θα πω και µία κουβέντα για τα θέµατα των
«λευκών περιοχών», δηλαδή περιοχές όπου δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Όσο περίεργο και να ακούγεται, και στην Κέρκυρα, την εκλογική µου περιφέρεια, υπάρχουν πολλές περιοχές
κυρίως στη βόρεια και στη νότια Κέρκυρα, όπου δεν υπάρχει ουσιαστική τηλεοπτική κάλυψη.
Με αυτό το νοµοσχέδιο ρυθµίζεται αυτό το σοβαρό θέµα. Οι
«λευκές περιοχές» αυξάνονται στις εννιακόσιες, δηλαδή πεντακόσιες είκοσι παραπάνω απ’ ό,τι είναι τώρα, άρα αυξάνεται και ο
αριθµός των δικαιούχων της δηµόσιας επιχορήγησης για την παροχή της υπηρεσίας τηλεοπτικής κάλυψης που θα διαρκεί οκτώ,
παρακαλώ, και όχι δύο χρόνια που ήταν µέχρι τώρα. Παράλληλα,
απλοποιούνται και οι διαδικασίες, αφού η αίτηση για την επιλογή
του παρόχου και τη λήψη της επιχορήγησης θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά είτε στα ΚΕΠ και βεβαίως µε µόνη την προσκόµιση του
αριθµού της παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Κύριε Υπουργέ, είναι ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, εκσυγχρονίζει το κράτος µας, περιορίζει τη γραφειοκρατία και θα
κλείσω µε αυτό που είπα στην αρχή: Θεωρώ ότι είναι ένα από τα
πιο ουσιαστικά και σοβαρά νοµοσχέδια που φέρνει αυτή η Κυβέρνηση, που µας πάει σε µία νέα σύγχρονη εποχή. Γι’ αυτόν τον
λόγο βεβαίως καλώ όλους τους συναδέλφους να το υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Χαρακόπουλος στη θέση του κ. Βασιλειάδη. Έγινε µια µικρή αλλαγή.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ψηφιακός εκσυγχρονισµός
της χώρας, τον οποίο προωθεί το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο,
στοχεύει στην πάταξη της γραφειοκρατίας, τη διευκόλυνση της
ζωής των πολιτών, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και εν
τέλει της αποτελεσµατικότητας του κράτους. Την ανάγκη αυτής
της αποτελεσµατικότητας, τόσο για τη διάσωση των πολιτών,
όσο και για την αποκατάσταση των ζηµιών, για την ενίσχυση των
νοικοκυριών που επλήγησαν, την είδαµε και στις βιβλικές καταστροφές που προκάλεσε ο µεσογειακός κυκλώνας «Ιανός».
Από τον φονικό κυκλώνα δεν γλίτωσε και η επαρχία Φαρσάλων
που µετρά τις πληγές της από τις σοβαρότερες ζηµιές που έχει
υποστεί σε καιρό ειρήνης. Σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν, έργα υποδοµών κατέρρευσαν, το οδικό δίκτυο σε πολλά ση-
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µεία αχρηστεύτηκε, οι σοδειές λίγο πριν τη συγκοµιδή βούλιαξαν
στις λάσπες, οδηγώντας σε απόγνωση τους παραγωγούς.
Ήδη µε εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κυβερνητικό κλιµάκιο επισκέφθηκε την περιοχή και πραγµατικά
απορώ µε το θράσος συναδέλφων και τα κραυγαλέα ψέµατα που
ακούστηκαν πριν λίγο από αυτό το Βήµα της Βουλής ότι τέσσερις
µέρες τώρα δεν επισκέφθηκαν Υπουργοί τις πληγείσες περιοχές,
όταν από το Σάββατο ήδη πραγµατοποιήθηκαν συσκέψεις και
στην Καρδίτσα και στα Φάρσαλα, όπου συµµετείχα και εγώ, µε τον
Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Λιβάνιο, µε τον Υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης, κ. Σκρέκα και τον γενικό γραµµατέα του Υπουργείου
Υποδοµών κ. Γιώργο Καραγιάννη.
Μάλιστα, ανακοινώθηκαν άµεσα µέτρα ανακούφισης των πληγέντων, που είδαν κυριολεκτικά τον χάρο µε τα µάτια τους: Αποζηµιώσεις των παραγωγών, ενίσχυση για τις πρώτες ανάγκες των
νοικοκυριών και την αντικατάσταση των οικοσκευών, µετάθεση
της αποπληρωµής φορολογικών υποχρεώσεων, ενίσχυση επιχειρήσεων, έκτακτη ενίσχυση σε δήµους για την αποκατάσταση των
υποδοµών. Το στοίχηµα όµως είναι η ξεκάθαρη βούληση της Κυβέρνησης να γίνει τάχιστα, µε διαδικασίες fast track, πράξη. Γι’
αυτό είναι ακόµη πιο επίκαιρο το νοµοσχέδιο που συζητούµε,
γιατί ο ψηφιακός εκσυγχρονισµός υπηρετεί πρωτίστως την αποτελεσµατικότητα του κράτους και εν τέλει υπηρετεί τον πολίτη.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ψηφιακός εκσυγχρονισµός του κράτους έχει καθυστερήσει υπερβολικά. Παρά τις
όποιες απόπειρες έγιναν στο παρελθόν για να νικηθεί το τέρας
της γραφειοκρατίας, µερικές από αυτές οµολογουµένως ιδιαίτερα επιτυχείς, η χώρα µας εξακολουθεί να βρίσκεται ουραγός
στην αφοµοίωση των τεχνολογικών εφαρµογών στις σχέσεις
κράτους-πολίτη. Η δύναµη της αδράνειας και µια ευρέως διαδεδοµένη δυσανεξία στις αλλαγές διαιώνισαν ένα πρόβληµα που
ανάγεται στις αρχές της ίδρυσης του ελληνικού κράτους. Η αργοπορία αυτή µας έφερε στο σηµείο να µας ξεπεράσουν ακόµη
και πρώην σοσιαλιστικά κράτη, όπου ο κρατισµός ήταν απόλυτα
κυρίαρχος. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα η µικρή Εσθονία
στη Βαλτική, που σήµερα αποτελεί πανευρωπαϊκό πρότυπο.
Η καλπάζουσα πρόοδος της τεχνολογίας που έχει επιφέρει
σχεδόν χρονική εκµηδένιση στις επικοινωνίες και η απρόσκοπτη
πρόσβαση του κάθε πολίτη του πλανητικού µας χωριού σε υπηρεσίες µέσω του διαδικτύου δηµιούργησαν ένα πρωτόγνωρο
παγκόσµιο περιβάλλον στο οποίο τα σύγχρονα κράτη οφείλουν
να προσαρµοστούν για να επιβιώσουν. Όσα καθυστερούν στην
εισαγωγή και στην εφαρµογή των απαιτούµενων αλλαγών βρίσκονται στους χαµένους στο ζωτικό για την οικονοµία παιχνίδι
της προσέλκυσης επενδύσεων. Γι’ αυτό θεωρώ ότι οι προσπάθειες που γίνονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
για την εξάλειψη όλων αυτών των αναχρονισµών συνιστούν χωρίς υπερβολή- µια µικρή επανάσταση. Το διαπιστώσαµε αυτό
στην περίοδο της καραντίνας, η οποία επέβαλε την επιτάχυνση
της εφαρµογής των µέτρων του ψηφιακού εκσυγχρονισµού,
ώστε να πραγµατοποιούνται από απόσταση οι συναλλαγές των
πολιτών µε το κράτος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο περιορίζει
τον γραφειοκρατικό κυκεώνα. Συµπεριλαµβάνει όλα τα σχετικά
νοµοθετήµατα, δηµιουργώντας έτσι ένα τοπίο ευταξίας. Η πολυνοµία και η αλληλοεπικάλυψη διατάξεων συνιστούν τροχοπέδη
για τον εκσυγχρονισµό του κράτους και µακάρι το παράδειγµα
του σηµερινού νοµοσχεδίου να ακολουθηθεί σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως τροχοπέδη αποτελεί και ο χείµαρρος
εγγράφων µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών που οδηγεί σε τεράστιες απώλειες εργατοωρών. Με τον συγκεκριµένο νόµο πέφτουν τίτλοι τέλους -επιτέλους- και τυπικά στη χρήση φαξ στο
δηµόσιο. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου του φαξ σηµατοδοτεί και
τη µετάβαση στη νέα εποχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναµφίβολα οι διατάξεις που
συζητούµε συµβάλλουν στον εκσυγχρονισµό του κράτους και διευκολύνουν την καθηµερινότητα του πολίτη. Ιδιαίτερα η πρόνοια
για τον προσωπικό αριθµό που θα µας ακολουθεί διά βίου, αντικαθιστώντας την πληθώρα των αριθµών που µας συνοδεύουν
στις συναλλαγές µας, θα απλουστεύσει όλες τις διαδικασίες και
µαζί µε τις ψηφιακές θυρίδες θα απαλλάξει τον πολίτη από το
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άγχος της σχέσης του µε τη διοίκηση και τη διοίκηση από τη σύγχυση στη συνεργασία των υπηρεσιών της. Θετικό επακόλουθο
όλων αυτών των µεταρρυθµίσεων είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές των πολιτών µε τους φορείς του δηµοσίου.
Τέλος, θα ήθελα να χαιρετίσω την πρόβλεψη για την τηλεοπτική κάλυψη των λεγόµενων «λευκών περιοχών», που επί το
πλείστον είναι ορεινά και αποµακρυσµένα χωριά µε ηλικιωµένους
κατοίκους. Για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά ίσως και για όσους
θα ήθελαν να κάνουν το µεγάλο βήµα και να δηµιουργήσουν τις
επιχειρήσεις τους σε τέτοιες περιοχές, η πρόσβαση στην πληροφόρηση και εν γένει στις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας αποκτά άλλη διάσταση. Και το λέω αυτό έχοντας το
παράδειγµα οκτώ χωριών στον Νοµό Λάρισας και συγκεκριµένα
το Λιβάδι, τη Δολίχη και την Άκρη Ελασσόνας και το Μεταξοχώρι,
την Καρύτσα, το Οµόλιο, το Στόµιο και τον Παλαιόπυργο της
Αγιάς, για τα οποία κατ’ επανάληψη είχαµε ζητήσει να υπάρξει
πλήρης τηλεοπτική κάλυψη. Έτσι, κάθε νοικοκυριό των «λευκών
περιοχών» θα λάβει εφάπαξ επιχορήγηση 150 ευρώ για τις υπηρεσίες πρόσβασης των δικαιούχων σε προγράµµατα τηλεοπτικών σταθµών εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας και για την
εγγύηση του χορηγούµενου εξοπλισµού καθ’ όλη την οκταετή
διάρκεια της πρόσβασης.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι µπορεί για ιδεολογικούς
λόγους να διαφωνούµε σε αυτήν την Αίθουσα για το µέγεθος του
κράτους. Όποιο, όµως, και αν είναι το µέγεθος του κράτους, αν
θα είναι το κράτος - «πατερούλης» που ρυθµίζει τα πάντα ή ένα
µικρότερο και ευέλικτο κράτος, όπως υποστηρίζουµε εµείς, νοµίζω ότι όλοι συµφωνούµε ότι πρέπει να είναι αποτελεσµατικό,
γρήγορο και διαφανές στις συναλλαγές του µε τον πολίτη. Διότι
µόνο έτσι έχει λόγο ύπαρξης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Παππάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσω, θα µου
επιτρέψετε να σταθώ σε πράγµατα που άκουσα νωρίτερα. Με
µεγάλη µου λύπη διαπίστωσα προσπάθεια εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να συγκριθεί και οριακά να εξισωθεί η
φυσική καταστροφή που έγινε στη Θεσσαλία µε επίκεντρο την
Καρδίτσα και προσθέσαµε και την καταστροφή του Ιουλίου στη
Χαλκιδική, µε όσα θλιβερά συνέβησαν το καλοκαίρι του 2018 στο
Μάτι. Θλιβερή προσπάθεια που υποτιµά την αντίληψη και την
αξιοπρέπεια ολόκληρου του ελληνικού λαού.
Κανένας συµψηφισµός καταστροφών που κόστισαν ανθρώπινες ζωές. Η δικαιοσύνη, έτσι και αλλιώς, κάνει τη δουλειά της για
όσα έγιναν στο Μάτι.
Επίσης, να µας πουν, επιτέλους, εάν το 112 λειτουργεί, είναι
ενοχλητικό, κάνει σωστά τη δουλειά του ή δεν την κάνει. Γιατί
πριν από λίγο ακούσαµε ότι και αυτό είναι ενοχλητικό µερικές
φορές από την κ. Γεροβασίλη, όταν µίλησε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
πώς σας ακούγετε το γεγονός ότι εν έτει 2020 φορείς του δηµοσίου ανταλλάσσουν έγγραφα µε µια τεχνολογία που τελειοποιήθηκε τη δεκαετία του ’60; Ακόµα χειρότερα ότι κάτοικοι
περιοχών δεν µπορούν να ανοίξουν την τηλεόρασή τους για να
ενηµερωθούν για όσα συµβαίνουν σήµερα, το 2020; Όταν υπάρχει ένας µοναδικός αριθµός για όλες τις διαδικασίες του δηµοσίου και όσοι πολίτες πρέπει να συνεννοηθούν µε πολλούς
φορείς µαζί, δυσκολεύονται και περιγράφουν ένα χάος;
Είναι η κατάσταση που έρχεται να διορθώσει και να ρυθµίσει
η Κυβέρνηση µε το νοµοσχέδιο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ένα πολυνοµοσχέδιο το οποίο καλείται σήµερα να ψηφίσει η Εθνική µας Αντιπροσωπεία. Πρόκειται για το µεγαλύτερο από τα εκατόν πέντε νοµοσχέδια που
έχουν περάσει µέχρι σήµερα, νοµοσχέδιο σε έκταση, µε διακόσια
τριάντα δύο άρθρα, που ήρθε στη Βουλή από τη στιγµή που η
Νέα Δηµοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβαν τη διακυβέρνηση του τόπου.
Είναι ένας στόχος που είχε θέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κατά τη διάρκεια των προγραµµάτων δηλώσεων το 2019, ένα
κράτος ψηφιακό, σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσµατικό.
Τον σκοπό αυτό υπηρετεί το πολυνοµοσχέδιο το οποίο βάζει
τάξη στο ψηφιακό χάος που επικρατεί στην Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πανδηµία του κορωνοϊού ανάµεσα στα πολλά που µας έµαθε ήταν και η δύναµη των ψηφιακών
υπηρεσιών. Το gov.gr µπήκε για τα καλά στη ζωή µας και έκανε
την καθηµερινότητα όλων ανεξαιρέτως, πιο εύκολη. Ίσως η
πρώτη φορά που το δηµόσιο και οι υπηρεσίες του έγιναν τόσο
φιλικές προς τον πολίτη. Εδώ οφείλουµε να αποδώσουµε τα εύσηµα στον Υπουργό µας τον κ. Πιερρακάκη Κυριάκο, στους Υφυπουργούς του, τον κ. Γεωργαντά και τον κ. Ζαριφόπουλο και στα
στελέχη, βέβαια, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Το πολυνοµοσχέδιο µπορεί να καθυστέρησε κάπως, λόγω της
πανδηµίας, αλλά έρχεται στην κατάλληλη στιγµή. Με το νοµοσχέδιο της ψηφιακής διακυβέρνησης ενοποιείται σε ένα κείµενο
όλη η βασική νοµοθεσία σχετικά µε την ψηφιακή διακυβέρνηση,
ενώ εντάσσεται στο εθνικό δίκαιο η ευρωπαϊκή οδηγία για τα
ανοιχτά δεδοµένα και η ευρωπαϊκή οδηγία για την ψηφιακή προσβασιµότητα.
Με τη βίβλο ψηφιακού µετασχηµατισµού η Ελλάδα αποκτά,
επιτέλους, ψηφιακή στρατηγική σε ορίζοντα τετραετίας.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να αναφερθώ στην καινοτοµία του
Προσωπικού Αριθµού. Είναι ένας αριθµός για όλες τις διαδικασίες και τις συναλλαγές µας στο δηµόσιο, αριθµός που θα ακολουθεί τον κάθε πολίτη για όλη του τη ζωή, για να του κάνει την
καθηµερινότητά του πιο απλή και πιο εύκολη.
Παράλληλα, θα υπάρχουν νέοι κανόνες για την ανταλλαγή εγγράφων και ψηφιακή θυρίδα, όπου ο κάθε πολίτης θα µπορεί να
φυλάει τα απαραίτητα ψηφιακά έγγραφά του.
Με το παρόν νοµοσχέδιο καθορίζονται πλέον διαδικασίες, έτσι
ώστε όλοι οι φορείς του δηµοσίου να επικοινωνούν µεταξύ τους
ψηφιακά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το πολυνοµοσχέδιο αυτό η
Ελλάδα µπαίνει στην εποχή των δικτύων πέµπτης γενιάς, το γνωστό 5G, για το οποίο τόσα έχουµε ακούσει. Οι επικοινωνίες εκσυγχρονίζονται µε κανόνες και συγκεκριµένες διαδικασίες. Η
Κυβέρνηση θα προχωρήσει στον σχετικό διαγωνισµό για την παραχώρηση φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων στους παρόχους.
Το δίκτυο πέµπτης γενιάς, όµως, γίνεται και ένας µοχλός ανάπτυξης, έρευνας και καινοτοµίας. Και αυτό γιατί στο νοµοσχέδιο
προβλέπεται η ίδρυση του Ταµείου Φαιστός. Πρόκειται για ένα
αµοιβαίο κεφάλαιο που θα έχει ως αντικείµενο τις επενδύσεις σε
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, στην ανάπτυξη
υπηρεσιών και προϊόντων. Τέτοιες επενδύσεις µπορεί να είναι
στις µεταφορές, στην πληροφόρηση, στα µέσα ενηµέρωσης, στα
δίκτυα κοινής ωφέλειας και στην υγεία. Φανταστείτε µόνο πόσο
πολύτιµη µπορεί να είναι η δυνατότητα τηλεϊατρικής µε τις ταχύτητες 5G για έναν κάτοικο ενός αποµακρυσµένου νησιού στα
Δωδεκάνησα στην καρδιά του χειµώνα, όπου µπορεί να µην πετάξει ούτε ελικόπτερο για να σώσει µία ζωή. Το 5G, λοιπόν, εξυπηρετεί και εθνικούς σκοπούς µαζί µε τον εκσυγχρονισµό και την
ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να σταθώ σε
κάτι συγκεκριµένο. Τις ηµέρες που γίνεται η συζήτηση και η επεξεργασία του πολυνοµοσχεδίου, διαβάζω δηµοσιεύµατα και
ακούω πολλά από αυτά να αναφέρονται στις «λευκές περιοχές».
Οι περισσότεροι τις άκουσαν τώρα για πρώτη φορά, αλλά για
τους κατοίκους των νησιών µου, τους κατοίκους της Δωδεκανήσου είναι ένα κοµµάτι της ζωής τους, ένα κοµµάτι της καθηµερινότητάς τους. Είναι οι περιοχές της Ελλάδος που βρίσκονται
εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Είναι κάτι που έρχεται να διορθώσει
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, καθώς προσθέτει πεντακόσιους είκοσι οικισµούς µε τον τελικό αριθµό να ανέρχεται τελικά στους
εννιακόσιους εξήντα.
Το ελληνικό κράτος αναλαµβάνει να πάει εκεί το ψηφιακό
σήµα, αλλά και να επιδοτήσει και την αγορά του εξοπλισµού.
Οφείλουµε να είµαστε ειλικρινείς. Είναι ντροπή για το ελληνικό
κράτος που έπρεπε να περάσουν έξι ολόκληρα χρόνια από την
ψηφιακή µετάβαση της τηλεόρασης, για να υπάρξει αυτή η ρύθµιση. Είναι ντροπή πολίτες που µένουν στα νησιά και φορολο-
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γούνται µε τα ίδια κριτήρια να µην µπορούν να απολαύσουν τα
ίδια προνόµια.
Με την ψήφιση του νοµοσχεδίου περιοχές όπως ο Πανορµίτης
στη Σύµη, η Χάλκη, οι Αρκοί, η Ψέριµος, οι Λειψοί, περιοχές στην
Πάτµο, στην Κάλυµνο, αλλά και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, η Κάσος, θα µπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στην τηλεόραση.
Εξίσου σηµαντικό είναι ότι απλοποιείται και η διαδικασία. Μία
απλή αίτηση είτε ηλεκτρονικά µέσω του gov.gr είτε µέσω του
ΚΕΠ και οι κάτοικοι των περιοχών θα µπορούν να ενταχθούν στο
πρόγραµµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπάθησα ειλικρινά -όλη την
ηµέρα σήµερα, αλλά µάταια- να µπω στη θέση ενός Βουλευτή
της Αντιπολίτευσης και να αναζητήσω λόγους για να µην ψηφίσω
το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο. Ειλικρινά δεν βρήκα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
Όπως δεν βρήκα ούτε ένα σοβαρό επιχείρηµα για να µην
υπερψηφίσει κάποιος την απλούστευση και την ενοποίηση των
διαδικασιών που θα κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, στην ψηφιακή εποχή δεν
είναι δυνατόν να προτιµάτε ένα χαοτικό κράτος που δεν έχει
αρχή, µέση και τέλος και δυσκολεύει ακόµα και εσάς τους ίδιους.
Αυτή τη φορά δεν καλείστε να δείτε το µέλλον που µπορεί να
βλέπουµε εµείς και εσείς διαφωνείτε ιδεολογικά. Καλείστε να δώσετε στην Ελλάδα τη δυνατότητα να φτάσει αυτό που για άλλες
χώρες είναι παρόν, αλλά εµείς δυστυχώς δεν το έχουµε ζήσει
ακόµα. Καλείστε να ψηφίσετε ένα νοµοσχέδιο που έπρεπε να
έχει ψηφιστεί εδώ και χρόνια και εµείς απλά σήµερα διαφωνούµε
εδώ για το πώς θα µπορέσουµε να το βελτιώσουµε. Δώστε τη
θετική σας ψήφο, λοιπόν, για το µέλλον.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Παλιούρα - Παπακώστα από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά
µου να εκφράσω τα θερµά µου συλλυπητήρια στις οικογένειες,
κατ’ αρχάς, των θανόντων, αυτών των ανθρώπων που τόσα άδικα
χάθηκαν από αυτή τη φονική κακοκαιρία στην περιοχή της Καρδίτσας. Συµπάσχουµε µε την αγωνία των οικογενειών που αναζητούν τους αγνοούµενους συγγενείς τους. Και βεβαίως,
δηλώνουµε την αµέριστη συµπαράστασή µας σε όλους αυτούς
τους ανθρώπους, οι οποίοι από τη µια στιγµή στην άλλη έχασαν
τις περιουσίες τους, τις σοδειές τους. Δυστυχώς, στην περιοχή
της Καρδίτσας, των Φαρσάλων και σε ένα κοµµάτι του Νοµού
Τρικάλων γυρίσαµε πολλά χρόνια πίσω.
Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγµή ήταν παρούσα και όλοι οι
τοπικοί φορείς, προκειµένου να συνεισφέρουν τα µέγιστα για
όσο δυνατόν πιο γρήγορη αποκατάσταση των ζηµιών.
Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του κράτους, η απαγκίστρωση
από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, ακόµη και για τις πιο απλές
υπηρεσίες του δηµοσίου, το τέλος στην αναµονή και την ταλαιπωρία για µια εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση, οι ηλεκτρονικές υπογραφές και σφραγίδες, το 5G, η οργάνωση των φορέων
του δηµοσίου µε ψηφιακά πρότυπα είναι ορισµένες από τις προεκλογικές δεσµεύσεις της Νέας Δηµοκρατίας, όπου µε το παρόν
νοµοσχέδιο παίρνουν σάρκα και οστά, αλλάζοντας συθέµελα τον
τρόπο λειτουργίας του δηµοσίου.
Με διακόσια τριάντα δύο άρθρα και εκατόν είκοσι νέα νοµοθετήµατα, καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που
διαµορφώνει µέσα από τις διατάξεις του την εξέλιξη του ψηφιακού κράτους µε τοµές στον χώρο του δηµοσίου που αποσκοπούν, όχι µόνο στην διευκόλυνση των πολιτών και των
υπαλλήλων, αλλά και στην εν γένει απλούστευση πολλών αναχρονιστικών διαδικασιών που ίσχυαν έως σήµερα.
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Με το παρόν νοµοσχέδιο ρυθµίζονται ζητήµατα που εκκρεµούσαν µέχρι και σήµερα και ταυτόχρονα, ενοποιείται επιτέλους όλη
η νοµοθεσία σχετικά µε την ψηφιακή διακυβέρνηση, ενώ µέσω
της ενσωµάτωσης της ευρωπαϊκής οδηγίας 2018/1972 εντάσσεται στο εθνικό µας σύστηµα η ψηφιακή προσβασιµότητα και τα
δεδοµένα.
Το παρόν νοµοσχέδιο επικεντρώνεται σε διατάξεις που αφορούν τόσο στον πολίτη, όσο και στον δηµόσιο φορέα γενικότερα.
Σε αυτές τις δύο κατηγορίες σηµειώνονται καινοτοµίες που αποτελούν αναµφισβήτητα προτεραιότητα της παρούσας Κυβέρνησης. Και όχι τυχαία, επέλεξα να αναφερθώ στο γεγονός αυτό,
µιας και ειπώθηκε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι το
παρόν νοµοσχέδιο δεν αποτελεί παρά µια απόπειρα κωδικοποίησης της ψηφιακής διακυβέρνησης.
Νοµίζω πως σε αυτό το σηµείο αρκεί να αναφερθώ επιλεκτικά
σε ορισµένες µόνο διατάξεις προκειµένου να αποδειχθεί το
άτοπο του ισχυρισµού αυτού.
Αρχικά, αναφορικά µε τον πολίτη, στο άρθρο 11, νοµοθετείται
ο Προσωπικός Αριθµός όπου θα αναγράφεται πια στις ταυτότητες από τη γέννηση του ατόµου και θα έχει οριζόντια εφαρµογή
σε κάθε επαφή µε το δηµόσιο. Εδώ, αρκεί να αναρωτηθούµε
πόσο έχουµε ταλαιπωρηθεί όλοι µας µέχρι και σήµερα µε τους
διαφορετικούς αριθµούς που χρησιµοποιούµε σε κάθε συναλλαγή µας µε το δηµόσιο φορέα.
Εν συνεχεία, θα αναφερθώ σε ένα ζήτηµα που έχει απασχολήσει αρκετούς νοµούς της χώρας µας, όπως και τον δικό µου
νοµό, τον Νοµό Τρικάλων και το οποίο αφορά στην ελλιπή ή πολλές φορές ανύπαρκτη -θα έλεγα- τηλεοπτική κάλυψη ορισµένων
περιοχών. Προφανώς, είναι αδύνατον να συζητάµε σήµερα για
5G, ψηφιοποίηση του δηµοσίου, open data χωρίς να µεριµνήσουµε για την τηλεοπτική κάλυψη των λεγοµένων «λευκών περιοχών».
Με το παρόν νοµοθέτηµα, δεκατρία χωριά του Νοµού Τρικάλων, η Θεοπέτρα, η Βλαχάβα, το Ορθοβούνι, η Καλοµοίρα, η Καλογριανή, το Φλαµπουρέσι, το Αγιόφυλλο, η Αγναντιά, ο Γαύρος,
το Κακοπλεύρι, ο Ξηρόκαµπος, η Οξύνεια και οι Σταγιάδες αποκτούν τηλεοπτική κάλυψη µε εγκατάσταση προσωπικού πιάτου
και κεραίας για τους µόνιµους κατοίκους των χωριών αυτών.
Οι κάτοικοι, λοιπόν, των συγκεκριµένων χωριών θα δηλώνουν
µόνο τον αριθµό παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος του ακινήτου
τους. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του δικαιούχου θα αντλούνται
ηλεκτρονικά χωρίς πρόσθετες υπογραφές, ενώ η εγγύηση του
σχετικού εξοπλισµού επεκτείνεται στα οκτώ χρόνια.
Επιπρόσθετα, µε τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για
πρώτη φορά ρυθµίζονται ηλεκτρονικές σφραγίδες και υπογραφές και καθιερώνονται η ψηφιακή θυρίδα κάθε πολίτη και κάθε
φορέα στο gov.gr. Έτσι, µε αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται µεγαλύτερη ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µέσω της θέσπισης επιπλέον δυνατοτήτων αυθεντικοποίησης.
Μια ακόµη πολύ σηµαντική ρύθµιση είναι η θέσπιση αυστηρών
προδιαγραφών για τον σχεδιασµό ιστοσελίδων µε στόχο οι τελευταίες να είναι προσβάσιµες από όλους τους πολίτες, ιδίως,
από άτοµα µε αναπηρία. Στόχος µας είναι να εξυπηρετούνται
όλοι οι πολίτες άµεσα και χωρίς δυσκολίες που εν έτει 2020 είναι
τουλάχιστον αδικαιολόγητες.
Τέλος, όσον αφορά στον δηµόσιο φορέα, ο οποίος σε πολλές
περιπτώσεις λειτουργεί επιβαρυντικά και µε άσκοπες και χρονοβόρες διαδικασίες, εκσυγχρονίζουµε τις υφιστάµενες υπηρεσίες
και βελτιώνουµε τη λειτουργία τους. Η ηλεκτρονική επικοινωνία
καθίσταται υποχρεωτική για το δηµόσιο, το οποίο οργανώνεται
σε ψηφιακά πρότυπα, καθώς δηµιουργείται συγκεκριµένη διαδικασία διακίνησης εγγράφων, τόσο εντός του ίδιου φορέα, όσο
και µεταξύ φορέων µε τη χρήση ενός κεντρικού συστήµατος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.
Το µεγάλο στοίχηµα, βεβαίως, και ταυτοχρόνως το ευτύχηµα
-θα έλεγα- είναι πως µέσω της εκτεταµένης εφαρµογής της διαλειτουργικότητας στο δηµόσιο, δηλαδή της επικοινωνίας µεταξύ
υπηρεσιών και µητρώων, µειώνονται επιτέλους οι ουρές, η αναµονή και η ταλαιπωρία.
Και δεν θα µπορούσα στο σηµείο αυτό να µην αναφερθώ στη
λειτουργία των MyKEP live, όπως στον νοµό µου, στα Τρίκαλα,
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ήδη µε πολύ θετική ανταπόκριση και εξάλειψη πολλών χρονοβόρων διαδικασιών.
Τέλος, η νεφελοποίηση και η προώθηση της άµεσης εισόδου
της χώρας στην εποχή του 5G είναι ο βασικός λόγος ίδρυσης
του Ταµείου Φαιστός, το οποίο αποτελεί µια σηµαντική παρέµβαση που θέτει τις προϋποθέσεις για τη δηµιουργία ενός λειτουργικού και βιώσιµου οικοσυστήµατος για την ανάπτυξη
εφαρµογών και υπηρεσιών 5G της χώρας µας.
Ο κώδικας, η βίβλος -τελευταία ο αρµόδιος Υπουργός διέγραψε αυτόν τον τίτλο- περιλαµβάνει εκτενείς ρυθµίσεις για την
προώθηση των συµφερόντων των πολιτών ως καταναλωτών,
ώστε να απολαµβάνουν τα µέγιστα οφέλη, όσον αφορά στην επιλογή, στην τιµή και στην ποιότητα των παρεχόµενων δικτύων 5G.
Το ότι η χώρα µας για παράδειγµα παρέχει data σε πολύ αυξηµένες τιµές, κάτι το οποίο δεν συµβαίνει στην πλειονότητα των
ευρωπαϊκών κρατών είναι ένα απτό παράδειγµα του γεγονότος
ότι το παρόν νοµοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Καταλήγοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έλεγα ότι
είµαι ιδιαιτέρως πεπεισµένη, αλλά και αισιόδοξη για την πολύ σηµαντική προσπάθεια που συντελείται µε το παρόν νοµοσχέδιο
περί του εκσυγχρονισµού και της απλούστευσης του δηµοσίου,
καθώς και για το γεγονός ότι η χώρα µας µπαίνει επιτέλους δυναµικά στον χώρο της έρευνας και της καινοτοµίας δεδοµένης
της αξιοποίησής του 5G στους τοµείς αυτούς.
Με σαφήνεια, διαφάνεια και ενιαίους κανόνες οργανώνουµε
και µετασχηµατίζονται µε ψηφιακά πρότυπα τον δηµόσιο τοµέα
της χώρας µας, αφήνοντας πίσω αγκυλώσεις, στρεβλώσεις και
παθογένειες του παρελθόντος και από ένα µοντέλο δηµόσιας διοίκησης αναχρονιστικό και µη βιώσιµο το µεταρρυθµίζουµε σε
ένα εξορθολογισµένο και εκσυγχρονισµένο µοντέλο χρηστής διοίκησης, λιγότερο δαπανηρό και περισσότερο αποτελεσµατικό
στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Δερµεντζόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Στη συνέχεια, θα µιλήσει ο Υπουργός, ο κ. Πέτσας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το προς ψήφιση νοµοσχέδιο συνιστά µία µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία µακράς πνοής για τη
χώρα µας. Φιλοδοξεί να δηµιουργήσει την αναγκαία δυναµική,
έτσι ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη µετάβαση, τόσο του κράτους, όσο και της ελληνικής κοινωνίας στην ψηφιακή εποχή.
Για να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί αυτή η επιδίωξη, το σχέδιο νόµου εισάγει µια σειρά νέων, καινοτόµων διατάξεων, ενώ
ταυτόχρονα επικαιροποιεί και ενοποιεί για πρώτη φορά την
υπάρχουσα νοµοθεσία σχετικά µε την ψηφιακή διακυβέρνηση.
Με την ψηφιακή διακυβέρνηση επιδιώκεται, λοιπόν, η υπέρβαση
των παθογενειών του κρατικού µηχανισµού, αλλά και µία συνολική αναβάθµιση των υπηρεσιών που προσφέρει το ελληνικό
κράτος τόσο στα φυσικά πρόσωπα όσο και στις επιχειρήσεις.
Έτσι, το νέο κανονιστικό πλαίσιο φιλοδοξεί να ελαχιστοποιήσει
τον απαραίτητο χρόνο για τη διεκπεραίωση µιας υπόθεσης, περιορίζοντας παράλληλα και την ανάγκη της αυτοπρόσωπης παρουσίας του ενδιαφερόµενου στις δηµόσιες υπηρεσίες.
Ταυτόχρονα, µε τις νέες ρυθµίσεις ενθαρρύνεται η εκτενέστερη χρήση των τεχνολογικών µέσων από τον δηµόσιο τοµέα,
ενώ εξασφαλίζεται κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό, οι δυνατότητες της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής µεταξύ των υπηρεσιών του δηµοσίου.
Με αυτόν τον τρόπο µειώνεται δραστικά το λειτουργικό κόστος του δηµοσίου τοµέα, αυξάνεται η παραγωγικότητά του, ενώ
περιορίζονται και οι περαιτέρω διοικητικές επιβαρύνσεις για τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η επέκταση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας από το δηµόσιο δρα ευεργετικά και για την αποτροπή εµφάνισης φαινοµένων παράνοµης
συναλλαγής και διαφθοράς, καθώς όχι µόνο αποπροσωποποιείται η παροχή της δηµόσιας υπηρεσίας, αλλά και καταγράφονται
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αναλυτικά οι διαδικασίες διεκπεραίωσης, ώστε να είναι εφικτός
ο έλεγχος της ποιότητας και της νοµιµότητάς τους.
Σ’ αυτό το σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και εντός του
πλαισίου των ευρύτερων αλλαγών που επιφέρει η ψηφιακή διακυβέρνηση, θα ήθελα να παρουσιάσω συνοπτικά κάποιες παρεµβάσεις που εισάγει το νοµοσχέδιο και θα έχουν ιδιαίτερα θετική
επίδραση στη ζωή των Ελλήνων πολιτών.
Κατά τη διάρκεια της καραντίνας η Κυβέρνηση και πιο συγκεκριµένα η ηγεσία του Υπουργείου επέδειξε ιδιαίτερα γρήγορα
αντανακλαστικά. Δηµιούργησε µία σειρά από νέες ψηφιακές
υπηρεσίες, για παράδειγµα, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και
εξουσιοδότηση καθώς και η άυλη συνταγογράφηση. Το γεγονός
πως οι παραπάνω υπηρεσίες θα προσφέρονται ψηφιακά πλέον
σε µόνιµη βάση συνιστά αναµφίβολα µία ιδιαίτερα σηµαντική
πρωτοβουλία που διευκολύνει την καθηµερινότητα των πολιτών.
Προς αυτήν την κατεύθυνση επιδρά και η θεσµοθέτηση του
προσωπικού αριθµού ο οποίος εντός διετίας θα αντικαταστήσει
τον ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ, καθώς θα χρησιµοποιείται για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών από φορείς του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα.
Άλλες παρεµβάσεις, ιδιαίτερα χρήσιµες τόσο για τα φυσικά
πρόσωπα όσο και για τις επιχειρήσεις, συνιστούν η ενδυνάµωση
της ιδιαίτερα επιτυχηµένης ψηφιακής πύλης gov.gr µε νέες υπηρεσίες, όπως η δυνατότητα έκδοσης εγγράφων και αιτήσεων, η
καθιέρωση για πρώτη φορά µητρώου διοικητικών διαδικασιών
δηµοσίου, µε τη βοήθεια του οποίου κάθε ενδιαφερόµενος θα
µπορεί να γνωρίζει µε βεβαιότητα τη διαδικασία που απαιτείται
για τη συναλλαγή του µε το δηµόσιο χωρίς να εκτίθεται σε φαινόµενα αυθαιρεσίας και περί της γραφειοκρατίας, η δηµιουργία
του µητρώου επικοινωνίας πολιτών, το οποίο διασφαλίζοντας την
απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδοµένων θα αποτελεί το
µοναδικό σηµείο της δηµόσιας διοίκησης στο οποίο καθένας από
εµάς θα δηλώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του και από εκεί θα γίνονται διαθέσιµα σε όλους τους υπόλοιπους δηµόσιους φορείς.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Εκτός από τις παραπάνω παρεµβάσεις δεν θα µπορούσα να
µην αναφερθώ και στη δηµιουργία του Ταµείου Φαιστός, µιας ιδιαίτερα σηµαντικής καινοτοµίας που εισάγει το Υπουργείο και έχει
ως βασική επιδίωξη να τοποθετήσει τη χώρα µας στην πρωτοπορία της ανάπτυξης των δικτύων 5G πανευρωπαϊκά. Με τη συγκεκριµένη παρέµβαση η Κυβέρνηση και το Υπουργείο χρησιµοποιεί
ένα σηµαντικό ποσό των εσόδων που θα προκύψει από τη δηµοπράτηση των συχνοτήτων για τη δηµιουργία ενός επενδυτικού
ταµείου που θα επενδύει τους συγκεκριµένους πόρους σε ιδέες
και δράσεις που θα έχουν άµεση σχέση µε την ταχύτερη ανάπτυξη του 5G.
Στην ουσία το νέο αυτό σηµείο δηµιουργεί µία καινούργια
αγορά, η οποία θα επιτρέψει να αξιοποιηθούν γρηγορότερα και
µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες.
Με τον τρόπο αυτό µια σειρά από εφαρµογές, όπως η αποµακρυσµένη χειρουργική και η αυτοµατοποίηση των αυτοκινήτων,
δεν θα αποτελούν επιστηµονική φαντασία, αλλά αντίθετα θα τεθούν στην υπηρεσία των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα και οι επιχειρήσεις της χώρας θα είναι πιο έτοιµες να ανταπεξέλθουν στις
προκλήσεις της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης.
Τέλος, µία επίσης σπουδαία παρέµβαση συνιστά το γεγονός
πως ένα κοµµάτι του φάσµατος δεν θα δηµοπρατηθεί, αλλά θα
παρέχεται δωρεάν σε ερευνητικά ιδρύµατα, σε πανεπιστήµια και
start up εταιρείες, έτσι ώστε να ενισχυθεί η καινοτοµία και η
έρευνα και να µετατραπεί σταδιακά η χώρα µας σε περιφερειακό
τεχνολογικό κέντρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου
η Κυβέρνηση κάνει πράξη αυτό που πολλές φορές ονοµάζει ο κύριος Υπουργός στις δηµόσιες τοποθετήσεις του ως ένα άλµα µεγαλύτερο από τη φθορά. Θέτοντας φιλόδοξους στόχους και
προχωρώντας µε προγραµµατισµό καταφέραµε να ξεκολλήσουµε
τη χώρα µας από τις τελευταίες θέσεις στις οποίες κατατασσόταν
όσον αφορά στις ψηφιακές επιδόσεις και πλέον φιλοδοξούµε να
την τοποθετήσουµε στην πρώτη ταχύτητα της Ευρώπης.
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Το προς ψήφιση νοµοσχέδιο, λοιπόν, συµβάλλει τα µέγιστα
προς αυτήν την κατεύθυνση. Φέρνει στην ουσία το ψηφιακό µέλλον πιο κοντά µας και γι’ αυτό θεωρώ πως η υπερψήφισή του
από το Σώµα είναι επιβεβληµένη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Πέτσας, προκειµένου να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 468 και ειδικό 5
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Αξιότιµες κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα αναφερθώ στο άρθρο
1 της εν λόγω τροπολογίας. Για τα άλλα έχει ήδη µιλήσει ο κ. Γεωργαντάς. Με την προτεινόµενη διάταξη καλύπτεται ένα κενό
στο ισχύον νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η ψήφιση αυτής κρίνεται απαραίτητη ιδίως εν όψει της µετάβασης για την απελευθέρωση του Ψηφιακού Μερίσµατος 2 µε σκοπό την ανάπτυξη
των δικτύων.
Πιο συγκεκριµένα µε την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό στον οποίον έχουν
ανατεθεί αρµοδιότητες Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και
Ενηµέρωσης µετά από γνώµη του ΕΣΡ για τον ορισµό των αριθµητικών ευρέων τιµών ή και τιµών αριθµού προγράµµατος, δηλαδή των αριθµών LCN και των κανόνων µε τους οποίους
αποδίδονται. Αυτοί αποδίδονται ανά κατηγορία περιεχοµένου
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής για τον δηµόσιο
τηλεοπτικό φορέα την ΕΡΤ και τους λοιπούς δηµόσιους και ιδιωτικούς παρόχους τηλεοπτικού περιεχοµένου µε την επιφύλαξη
των οριζόµενων στην παράγραφο 2, του άρθρου 14 του ν.
4339/2015.
Η διάταξη αυτή προβλέπει ότι στις άδειες τηλεοπτικών καναλιών ελεύθερης λήψης αναγράφεται µεταξύ άλλων ο αριθµός
προγράµµατος, η απόδοση του οποίου γίνεται µε τον τρόπο που
προβλέπεται στην προκήρυξη του ΕΣΡ. Δυνάµει αυτής της διάταξης το ΕΣΡ έχει αποδώσει αριθµούς προγράµµατος σε όλα τα
τηλεοπτικά κανάλια που έχουν αδειοδοτηθεί βάσει των προκηρύξεων του ΕΣΡ µε αριθµούς 1 του 2017 και 1 του 2019.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η απελευθέρωση του Ψηφιακού
Μερίσµατος 2 προαπαιτεί τη µεταβολή των συχνοτήτων που χρησιµοποιεί η ψηφιακή τηλεόραση. Αυτό σηµαίνει ότι θα καταστεί
αναγκαίο οι Έλληνες πολίτες να προβούν σε επανασυντονισµό
των τηλεοπτικών δικτύων τους. Με την εφαρµογή της διάταξης
αυτής επιτυγχάνονται δύο στόχοι. Αφ’ ενός µεν εξασφαλίζεται η
εύρυθµη λειτουργία της τηλεοπτικής αγοράς, αφ’ ετέρου δε, διασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή όχληση των πολιτών καθώς θα
αποφευχθούν πολλαπλοί επανασυντονισµοί των τηλεοπτικών δεικτών τους.
Επισηµαίνεται εξάλλου ότι ο αριθµός προγράµµατος, ο LCN,
είναι µια απολύτως απαραίτητη τεχνική παράµετρος προκειµένου να καταστεί δυνατή η µετάδοση των τηλεοπτικών προγραµµάτων από τους παρόχους δικτύου, δηλαδή την ΕΡΤ και την
«DIGEA».
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασίλειος Βασιλειάδης για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, αντιλαµβάνοµαι ότι η σηµερινή συζήτηση και ψήφιση έχει έναν πανηγυρικό, θα έλεγα, χαρακτήρα. Ήδη το σχέδιο νόµου έχει ευρεία
στήριξη από το Σώµα και ελπίζω µέχρι το τέλος της ηµέρας αυτή
να διευρυνθεί. Πράγµατι, πρόκειται για ένα µεταρρυθµιστικό νοµοσχέδιο που αλλάζει την όψη και τη φύση του ελληνικού δηµοσίου. Δυο κώδικες και µερικές ακόµη διατάξεις που φέρνουν τον
πολίτη πιο κοντά στο κράτος του κρατώντας τον µακριά από τις
δηµόσιες υπηρεσίες.
Όµως δεν πιστεύω ότι είναι ώρα για πανηγυρισµούς. Δεν είναι
επιτυχία για το πολιτικό σύστηµα ότι καταργείται η χρήση φαξ
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εν έτει 2020. Είναι, µάλλον, θλιβερό ότι χρειάζεται να νοµοθετήσουµε κάτι τέτοιο. Και χαίροµαι ιδιαίτερα που αυτό το αντιλαµβάνεται και το Υπουργείο, όπως φάνηκε από τις τοποθετήσεις
του Υπουργού στην αρµόδια επιτροπή, αλλά και σήµερα εδώ.
Νοµοθετούµε, λοιπόν, για το δηµόσιο του 21ου αιώνα στο κλείσιµο της δεύτερης δεκαετίας του. Ενσωµατώσουµε στην ελληνική νοµοθεσία δυο ευρωπαϊκές οδηγίες µε καθυστέρηση
οµολογουµένως, δηµιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο που αφορά
στις ψηφιακές υποδοµές του κράτους. Πρόκειται για ένα σχέδιο
νόµου που θα έχει άµεσες και εντυπωσιακές επιπτώσεις στην καθηµερινότητα των πολιτών. Μειώνονται οι ουρές, µειώνεται η
γραφειοκρατία, µειώνεται ο χρόνος που χρειαζόµαστε για την αίτηση, την έκδοση και την παραλαβή και του απλούστερου πιστοποιητικού. Ειδικότερα, µάλιστα, ευνοούνται συµπολίτες µας που
η καθηµερινή επαφή µε τις δηµόσιες υπηρεσίες είναι πολυτέλεια
είτε λόγω γεωγραφικής θέσης είτε λόγω προσβασιµότητας.
Από τη µαθήτρια στην Αγία Φωτεινή Έδεσσας που χρειάζεται
να παρακολουθεί το σχολείο της µε τηλεκπαίδευση, στον συµπολίτη µας µε αναπηρία στον Αρχάγγελο Αλµωπίας, που δεν έχει
τη δυνατότητα µετακίνησης, αλλά και στον φοιτητή µόνιµο κάτοικο εξωτερικού που χρειάζεται να πάρει τρένο ή αεροπλάνο
για να πάει στην πρεσβεία µας για µια υπεύθυνη δήλωση, η ψηφιακή διακυβέρνηση και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες δίνουν
λύση.
Θα σταθώ σε µερικά µόνο σηµεία του σχεδίου, αν και θεωρώ
ότι στο σύνολό του είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Αρχικά, ο νέος κώδικας θέτει τις αρχές των πολιτικών ψηφιακής διακυβέρνησης που θα ακολουθήσουµε: νοµιµότητα, διαφάνεια, ισότητα και προσβασιµότητα, διαλειτουργικότητα, ακρίβεια,
ασφάλεια και άλλες.
Στη συνέχεια, η βίβλος ψηφιακού µετασχηµατισµού οργανώνει
τις διαδικασίες και δράσεις, αλλά και πληροφοριακά έργα γύρω
από τις αρχές αυτές. Δηµιουργούνται έτσι τα θεµέλια του ψηφιακού κράτους, το µέρος που δεν είναι άµεσα εµφανές στον
πολίτη.
Προχωρώντας επί των άρθρων µπαίνουµε στα κατ’ εξοχήν ζητήµατα της καθηµερινότητας, όπως ο προσωπικός αριθµός των
φυσικών προσώπων. Και εδώ, κύριε Υπουργέ, να παρακαλέσω
να τρέξουµε λίγο και το ζήτηµα µε τις νέες ταυτότητες. Γνωρίζω
ότι το παρακολουθείτε προσωπικά.
Οι διατάξεις για την έκδοση και διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων προς τον πολίτη, αλλά και µεταξύ φορέων του δηµοσίου, είναι, κατά τη γνώµη µου, η θεµελιώδης τοµή του σχεδίου
νόµου που συζητούµε σήµερα.
Αναβαθµίζεται, επίσης, και η ψηφιακή πύλη του δηµοσίου, το
gov.gr, το οποίο άνθισε σε περιεχόµενο και επισκεψιµότητα την
περίοδο της πανδηµίας και των επιπτώσεών της.
Οι λοιπές διατάξεις του κώδικα ψηφιακής διακυβέρνησης αφορούν στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, στην πρόσβαση και
στην προσβασιµότητα, στη διαφάνεια και, βεβαίως, στα ανοιχτά
δεδοµένα, επιµέρους παρεµβάσεις σε ένα γενικότερο πλαίσιο,
πιστό στις αρχές που αναφέραµε προηγουµένως.
Αναφορικά µε τον κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µε τις
διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου ευνοούνται οι επενδύσεις
και διευκολύνεται ο υγιής ανταγωνισµός στην αγορά τηλεπικοινωνιών και δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τέλος, θεωρώ αυτονόητη υποχρέωση µιας ευρωπαϊκής πολιτείας του 21ου αιώνα το ότι η οικονοµικά προσιτή και επαρκής
πρόσβαση στο διαδίκτυο συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο των
καθολικών υπηρεσιών που πρέπει να είναι διαθέσιµες σε όλους
τους καταναλωτές ανεξαρτήτως τοποθεσίας ή εισοδήµατος, ενώ
προβλέπεται και η προσβασιµότητα στο διαδίκτυο των ανθρώπων µε αναπηρία.
Κλείνοντας, επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, µια σύντοµη αναφορά στις «λευκές περιοχές» και την τηλεοπτική κάλυψη.
Είναι πραγµατικά σηµαντικό να εξασφαλίζει το κράτος την
πρόσβαση στην ενηµέρωση και την πληροφόρηση σε περιοχές,
όπως η Άψαλος Αλµωπίας ή τα Βρυττά Έδεσσας. Με την ψήφιση
του σχεδίου νόµου οι περιοχές αυτές θα ανέρχονται πλέον σε
τέσσερις χιλιάδες εκατόν οκτώ, καθώς προστίθενται πεντακόσιες
είκοσι νέες «λευκές περιοχές».
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Την ίδια στιγµή απλοποιείται η διαδικασία και µειώνεται η απαιτούµενη γραφειοκρατία για την αδειοδότηση και αναβαθµίζονται
οι ψηφιακές υποδοµές.
Επόµενο βήµα, κύριε Υπουργέ, είναι να µην υπάρχει τοπική
κοινότητα, οικισµός, χωριό στην Ελλάδα χωρίς πρόσβαση στο
διαδίκτυο. Εξαιρετική πλατφόρµα το gov.gr, αλλά θέλεις πρόσβαση στο internet για να τη χρησιµοποιήσεις. Στον Δαµιανό Πέλλας, για παράδειγµα, δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο
σήµερα.
Χωρίς τυµπανοκρουσίες, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να υπερψηφίσουµε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο,
καθώς βελτιώνει, κατά την άποψή µου, την καθηµερινότητα των
Ελλήνων, κοιτάζοντας παράλληλα και τη µεγάλη εικόνα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς και για την οικονοµία του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολουθούσα προηγουµένως από το κύκλωµα, την τοποθέτηση από την πλευρά της Κυβέρνησης, ότι εµείς δεν κάναµε
έργα και ό,τι βγάζαµε κατάπεφτε στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν
είναι έτσι τα πράγµατα. Να σας θυµίσω ότι παραδώσαµε τριακόσια δεκαεπτά έργα προεγκεκριµένα, τεχνολογίας, πληροφορικής
και επικοινωνιών και είµαστε σίγουροι ότι πολλά από αυτά θα
µπουν και στη βίβλο σας.
Λέτε ότι κάναµε µόνο το ΣΗΔΕ και το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Να σας ρωτήσω, λοιπόν, και να σας θυµίσω: Το egemi ποιος το έκανε; Τον
ηλεκτρονικό ΟΑΣΘ και τον ΟΑΣΑ ποιος τον έκανε; Το «έξυπνο
πάρκινγκ για τις έξυπνες πόλεις», το οποίο κόπηκε, εξαφανίστηκε
κάποια στιγµή από τον δηµόσιο διάλογο, ποιος το έκανε; Το
super fast ultra fast broadband ποιος το έκανε; Αυτά είναι έργα
ευρωζωνικής υποδοµής. Το κουπόνι για πολίτες και επιχειρήσεις
για αναβαθµίσεις ταχύτητας γραµµής ποιος τα έκανε;
Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι όλοι παρακολουθούν σε αυτήν
την χώρα όσοι έχουν πρόσβαση, τηλεόραση ή τουλάχιστον ενηµερώνονται και πρέπει να είστε λίγο πιο σεµνοί όταν µιλάτε για
τις «λευκές περιοχές». Εσείς που κλείσατε την ΕΡΤ, εσείς που
κάνατε το σκάνδαλο της «DIGEA», προχωράτε -και καλά κάνετεαυτό το οποίο είχε ξεκινήσει στη δική µας κυβέρνηση, προκειµένου να κλείσει αυτή η λευκή τρύπα.
Το 2016 νοµοθετήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Προσαρµογής στην
Κλιµατική Αλλαγή και Περιφερειακά Σχέδια, τα περίφηµα σχέδια
ανθεκτικότητας. Εκπονήθηκαν σε όλες τις περιφέρειες την περίοδο 2018-2019. Το 2018 για πρώτη φορά η Ελλάδα απέκτησε
σχέδια διαχείρισης κινδύνου πληµµύρας. Είναι αναρτηµένα
αυτήν τη στιγµή στο floods.ypeka.gr. Υπάρχουν µέσα στον ψηφιακό µετασχηµατισµό αυτά τα εργαλεία; Μπορούµε να τα
δούµε κάπου;
Το λέω αυτό, διότι το βράδυ της Παρασκευής στην Καρδίτσα,
στα Φάρσαλα, στον Αλµυρό έγινε ο κακός χαµός. Στέκοµαι στη
Καρδίτσα, την οποία επισκέφθηκα δύο φορές από τότε, την
πρώτη φορά το Σάββατο και δεύτερη φορά τη Δευτέρα σε κλιµάκιο µε επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.
Τα δελτία καιρού από την Πέµπτη µιλούσαν για έντονα καιρικά
φαινόµενα στη Θεσσαλία. Η πολιτική προστασία ενηµέρωσε
µέσω του 112 τους πολίτες την Παρασκευή το βράδυ στις δέκα,
ενώ το φαινόµενο ήταν σε πλήρη εξέλιξη µόλις µια ώρα µετά.
Κύριοι Υπουργοί, έτσι θα λειτουργεί το 112; Στο παραπέντε ή
καθόλου; Δεν λειτούργησε καθόλου στην Εύβοια το 112, στην
Καρδίτσα µία ώρα πριν για φαινόµενα ακραία µεν, στα οποία
υπήρχε κάποιος βαθµός πρόβλεψης και δυνατότητα κάποιου
βαθµού προετοιµασίας.
Αυτό είναι το επιτελικό κράτος; Είναι επιτελικό κράτος µέρες
µετά στην περιοχή να µην έχουν ρεύµα, να µην έχουν νερό, να
µην έχει αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο; Γιατί δεν έχουν; Η κακοκαιρία στην Καρδίτσα βρήκε τους κατοίκους παντελώς απροετοίµαστους, απροετοίµαστους από αυτά τα οποία έπρεπε να
είχε κάνει ο δήµος, από αυτά τα οποία έπρεπε να είχε κάνει η περιφέρεια, η οποία εκλέγεται τρεις-τέσσερις τετραετίες, από αυτά
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τα οποία έπρεπε να είχε κάνει η κρατική διοίκηση. Όλα γαλάζια,
όλα ανέτοιµα, όλοι απόντες την επόµενη ηµέρα.
Πέρασαν τέσσερις ηµέρες για να πάει ο Πρωθυπουργός στην
περιοχή. Πού ήταν ο Πρωθυπουργός; Τι έκανε τέσσερις µέρες;
Γιατί δεν πήγε από την πρώτη µέρα στην περιοχή; Τι ιεράρχησε
στο πρόγραµµά του ως πιο σηµαντικό;
Οι περισσότερες εξαγγελίες που έκανε και ο κ. Πέτσας και ο
Πρωθυπουργός προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Το να
εφαρµόζεις την κείµενη νοµοθεσία δεν είναι παροχές, είναι υποχρέωση να το εφαρµόσετε.
Ο κ. Μητσοτάκης περπάτησε στην πόλη; Γι’ αυτό καθυστέρησε; Για να πάει σε σηµεία, τα οποία του τα είχαν προετοιµάσει,
να είναι προετοιµασµένα, να είναι καθαρά, να είναι όµορφα; Αντέχει να πάει µαζί µε τους πολίτες να περπατήσει στις δυσκολίες;
Ακόµη και σήµερα, τέσσερις µέρες µετά, είναι µέσα στη λάσπη;
Αντέχει να πάει να συναντήσει αγρότες; Αντέχει να πάει να συναντήσει κτηνοτρόφους, όπως κάναµε εµείς από την πρώτη
στιγµή;
Και να ρωτήσω κάτι; Γιατί χρειάζονται τέσσερις µέρες για να
απεγκλωβιστούν πολίτες από την περιοχή; Δηλαδή, τι έγινε σήµερα που δεν µπορούσε να είχε γίνει την πρώτη µέρα; Δεν
υπήρχε ελικόπτερο; Και, εντάξει, δεν έγινε την πρώτη µέρα. Γιατί
δεν έγινε τη δεύτερη µέρα; Γιατί δεν έγινε την τρίτη µέρα; Γιατί
στην Ελλάδα πρέπει να περάσουν εκατό ώρες για να γίνουν
πράγµατα, τα οποία θα µπορούσαν να είχαν γίνει µέσα στις πρώτες δέκα ώρες;
Ο κ. Μητσοτάκης σήµερα, στις δηλώσεις του, µίλησε για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Πολύ σωστά, αλλά πρέπει να κοιταχτεί ο ίδιος στον καθρέφτη. Δυστυχώς, αυτή η Κυβέρνηση που
µιλάει για τη σχέση εµπιστοσύνης πολιτείας-πολίτη, κράτους-πολίτη χάνει µε αυτήν την κρίση που αντιµετωπίζει κάθε τεκµήριο
σοβαρότητας και αξιοπιστίας.
Είναι ντροπή να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να µιλάει για διαδικασίες εξπρές. Ο λογογράφος του κ. Μητσοτάκη του έγραψε
τα ίδια µετά τις καταστροφικές πληµµύρες στην Εύβοια. Ήταν
10 Αυγούστου του 2020.
Κύριε Πέτσα, -µιας κι είστε εδώ- τι έχει γίνει µε αυτούς τους
πολίτες; Έχουν περάσει σαράντα µέρες, πώς προσδιορίζετε
ακριβώς το εξπρές; Έχετε κάτι να δείξετε για τους πληµµυροπαθείς στην Εύβοια σαράντα µέρες µετά; Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι; Οι Καρδιτσιώτες στην πόλη και στον κάµπο δεν
αντέχουν και δεν θα ανεχτούν τον αντίστοιχο εµπαιγµό. Η καταστροφή στην πόλη είναι σχεδόν καθολική, η καταστροφή στο
ζωικό κεφάλαιο είναι τεράστια, η καταστροφή για τους αγρότες
είναι δραµατική. Ο νοµός ακόµα και σήµερα βουλιάζει στη
λάσπη. Και η περιοχή έχει να αντιµετωπίσει την οικονοµική κρίση
της πανδηµίας µαζί µε αυτήν την πρωτοφανή καταστροφή.
Έχετε πόρους. Αφήσαµε τριάντα επτά δισεκατοµµύρια. Δεν
έχετε δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. Στηρίξτε αυτόν τον κόσµο
που είναι φτωχός, στηρίξτε την επιχειρηµατικότητα, στηρίξτε την
αγροτιά, στηρίξτε τους κτηνοτρόφους. Στηρίξτε τον κόσµο του
µόχθου και της δηµιουργίας. Εάν όχι τώρα, εάν όχι σήµερα, πότε
θα γίνει αυτό;
Θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Οι µηχανικοί που πηγαίνουν να
κάνουν τις εκτιµήσεις σε αυτές τις καταστροφές όπως τώρα, δεν
έχουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή, δεν έχουν τον απαραίτητο εξοπλισµό…
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Για τα ψηφιακά θα µας πείτε, κύριε συνάδελφε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Σας είπα, κύριε συνάδελφε,
τα δύο πρώτα λεπτά. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να µάθετε στο Κοινοβούλιο να ακούτε κριτική! Η φωνή των πολιτών θα
φτάνει στο Κοινοβούλιο είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Και
ο κάθε Βουλευτής στο Βήµα έχει ελευθερία από τον Κανονισµό
να λέει αυτά που θέλει και κρίνεται από τους πολίτες.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ:…(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Γκίκα, µην διακόπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Δεν δέχοµαι λογοκρισία και
δεν δέχοµαι διακοπές, επειδή τόλµησα να πω ότι κάνατε τέσσερις µέρες να πάτε! Είναι ντροπή σας, τέσσερις µέρες, εκατό
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ώρες! Αυτά έπρεπε να τα είχατε κάνει τις πρώτες δέκα ώρες.
Είναι ντροπή! Και δεν δέχοµαι να µου κουνάτε το δάχτυλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Πέτσας στον οποίο έγινε αναφορά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Ζαχαριάδη, έχουν παρουσιαστεί τα σχετικά
σχέδια για την αποτροπή των πληµµυρών και των πυρκαγιών από
τις 2 Δεκεµβρίου 2019 σε παρουσίαση στη Γενική Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για τα σχέδια «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»
και «ΙΟΛΑΟΣ». Εάν δεν τα έχετε δει, µπορείτε να τα συµβουλευτείτε.
Δεύτερον, όσο αφορά στο θέµα για το εάν προειδοποιήθηκε
ο κόσµος στην Καρδίτσα ή όχι, σας παραπέµπω -αφού πήγατε
χθες στην Καρδίτσα- να δείτε τα τοπικά site, που έχουν από το
πρωί της Παρασκευής σε βίντεο την αναφορά του κ. Χαρδαλιά
που λέει ότι περιµένουµε έκτακτα φαινόµενα στην Καρδίτσα και
στην πόλη της Καρδίτσας. Και το 112 στέλνεται όταν κρίνει η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας πως θα σταλεί και εν
προκειµένω εστάλη.
Όσο αφορά στην Εύβοια έχουµε απαντήσει ότι δεν κρίθηκε
σκόπιµο εκείνη τη στιγµή, γιατί µπορεί να είχαµε περισσότερα
θύµατα.
Και το θέµα είναι ότι θα πρέπει να πούµε ένα µεγάλο ευχαριστώ και στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας και σε
όλους όσους επιχείρησαν στο πεδίο, γιατί έκαναν πάνω από
επτακόσιες διασώσεις. Εάν δεν είχαµε αυτόν τον επαγγελµατισµό και αυτά τα σχέδια, θα είχαµε θρηνήσει εκατόµβη θυµάτων,
κύριε Ζαχαριάδη.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα θέµατα και το εάν πήγε ο κ. Μητσοτάκης να περπατήσει µε τον κόσµο, ο κ. Μητσοτάκης πήγε
και µίλησε µε όλους. Και γι’ αυτό που θα κριθούµε, θα είναι η ταχύτητα της υλοποίησης των συγκεκριµένων µέτρων που πήραµε
για την ανακούφιση των πληγέντων είτε φυσικών προσώπων είτε
επιχειρήσεων είτε αγροτών είτε ανθρώπων που είδαν την περιουσία τους να καταστρέφεται.
Αυτό που δεν µπορούµε να ανεχθούµε είναι να χρησιµοποιείτε
τα φερέφωνά σας προκειµένου να χρησιµοποιούν αρνητές µάσκας προκειµένου να εµφανίζονται ως δήθεν αγανακτισµένοι πολίτες. Είναι απαράδεκτο, το καταγγέλλω και έχετε αυτήν την
ευκαιρία να πάρετε αποστάσεις απ’ αυτό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν µπορείτε να πάρετε τον λόγο, κύριε Ζαχαριάδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Έγινε προσωπική αναφορά.
Ένα λεπτό θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν έχετε τη δυνατότητα, µόνο εάν ήταν εδώ ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος.
Είπατε την άποψή σας, ο Υπουργός απάντησε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Οικονόµου.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Τι λέτε, κύριε Πρόεδρε; Δεν είναι σωστό
αυτό που κάνετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ξέρω εγώ τι κάνω.
Έκανε κάποια αναφορά ο κ. Ζαχαριάδης στον κ. Πέτσα….
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν χρειάζεται. Εάν ήταν ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος εδώ θα έδινα τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Έκανε προσωπική αναφορά!
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, γιατί χαλάτε τη διαδικασία;
Είστε απαράδεκτος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μην θορυβείτε! Δεν
έχετε τη δυνατότητα να πάρετε τον λόγο.
Γιατί θα πάρετε τον λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Έγινε προσωπική αναφορά
και…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν έχετε τον λόγο,
γιατί δεν υπάρχει λόγος.
Τον λόγο έχει ο κ. Οικονόµου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω κι εγώ µε
τα αποτελέσµατα και τις συνέπειες της θεοµηνίας. Η Φθιώτιδα
πλήρωσε και αυτή βαρύ τίµηµα. Ευτυχώς δεν είχαµε νεκρούς
όπως στην Θεσσαλία. Είχαµε όµως εκτεταµένες και µεγάλες καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις, στο οδικό δίκτυο, στην αγροτική οδοποιία και µεγάλες καταστροφές στην καλλιέργεια. Η
επόµενη µέρα είναι µια µέρα που πρέπει να µας βρει να δίνουµε
προσοχή στο τρίπτυχο της ανακούφισης, της αποκατάστασης
και φυσικά της πρόληψης.
Ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε σήµερα τους βασικούς άξονες.
Ήταν γνωστοί από τις πρώτες µέρες. Κλιµάκια Υπουργών βρέθηκαν και στη Φθιώτιδα και στην Καρδίτσα από την πρώτη
στιγµή. Η πρόληψη εκτός από την αποκατάσταση και την ανακούφιση των πολιτών είναι ένα κεφάλαιο που επίσης πρέπει να
δώσουµε πολύ µεγάλη σηµασία, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί τα φαινόµενα της κλιµατικής αλλαγής, τα
ακραία καιρικά φαινόµενα, εµφανίζονται πλέον µε µεγαλύτερη
συχνότητα. Η συχνότητά τους έχει πυκνώσει αρκετά. Και δεύτερον, επειδή είναι ώρα και καιρός που πρέπει πραγµατικά να ξαναδούµε την αντιπληµµυρική προστασία πιο κεντρικά, µε
µεγαλύτερη προτεραιότητα, µε νέες τοµές και µελέτες και πράγµατα θα έρθουν να αντιµετωπίσουν τα δεδοµένα που αντιµετωπίζουµε σήµερα, τα καινούργια µετεωρολογικά δεδοµένα.
Θέλω, κύριε Πρόεδρε, πριν µπω στην οµιλία µου για το νοµοσχέδιο να κάνω ένα σχόλιο για την κριτική της Αντιπολίτευσης
πάνω στη διαχείριση των φαινοµένων της θεοµηνίας τις τελευταίες µέρες. Ο καθένας προφανώς έχει το δικαίωµα να λέει ό,τι
θέλει. Θα περίµενα ως Βουλευτής -όπως θα περίµεναν και οι πολίτες που γνωρίζουν και θυµούνται- µεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και µεγαλύτερο αυτοσεβασµό, από την κυβέρνηση των
ανθρώπων που συµµετείχαν σε εκείνη τη συνέντευξη, σε εκείνο
το σόου παρωδία στα γραφεία της Πολιτικής Προστασίας την
περίοδο που καιγόταν το Μάτι. Θα περίµενε κάποιος µεγαλύτερη
αυτοσυγκράτηση και µεγαλύτερο σεβασµό από την κυβέρνηση
που έκανε αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος εκείνον τον
ανεκδιήγητο τύπο που έλεγε στον πραγµατογνώµονα, «γράψε
για την πυκνότητα των σπιτιών, γράψε για την ταχύτητα των ανέµων, γράψε τέσσερα-πέντε πράγµατα και κουκούλωσέ τα». Θα
περίµενα µεγαλύτερο αυτοσεβασµό και µεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση.
Είναι σοβαρά πράγµατα να λέµε: γιατί δεν πήγε από την πρώτη
µέρα ο κ. Μητσοτάκης εκεί και πήγε την τέταρτη µε το επιτελείο
των Υπουργών και µε όλα τα µέτρα τα οποία θα δώσουν την ανακούφιση και την αποκατάσταση που λέµε; Είναι σοβαρά πράγµατα να λέτε πως ό,τι είπε ο κ. Μητσοτάκης προβλέπεται από
την κείµενη νοµοθεσία; Οι πέντε χιλιάδες και οι οκτώ χιλιάδες
αποζηµίωση προβλέπονται από κάποια κείµενη νοµοθεσία, κύριε
Ζαχαριάδη; Για πείτε µου. Ήταν ΠΝΠ που ψήφισε αυτή η Κυβέρνηση για την Εύβοια, είναι ΠΝΠ που θα εφαρµοστεί και τώρα για
τις καταστροφές στην Φθιώτιδα και την Καρδίτσα. Είναι τωρινοί
νόµοι.
Μεγαλύτερη, λοιπόν, αυτοσυγκράτηση, µεγαλύτερος αυτοσεβασµός και λιγότερο άγχος για αντιπολίτευση για όσους διαχειρίστηκαν µε παροιµιώδη αποτυχία, µε τραγικές συνέπειες
αντίστοιχα πράγµατα στο παρελθόν.
Έρχοµαι, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στο νοµοσχέδιο που συζητάµε για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό
της χώρας. Είναι χωρίς αµφιβολία ένα νοµοσχέδιο το οποίο αποτελεί µοναδική ευκαιρία για το κράτος και για το δηµόσιο, όχι
µόνο να απελευθερώσει δεξιότητες, να γίνει πιο αποτελεσµατικός ο οικονοµικός συντελεστής, αλλά ταυτόχρονα να κερδίσει
και πόντους στα µάτια του πολίτη σε ό,τι αφορά στις συναλλαγές
µαζί του.
Είναι µια µοναδική ευκαιρία να τελειώνουµε τις ατελείωτες
ουρές, µε ατελείωτα πήγαινε-έλα, µε αναµονές που σε πολλές
περιπτώσεις έχουν να κάνουν και µε την επιβίωση των ανθρώπων. Θα εξηγηθώ γι’ αυτό στη συνέχεια.
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Ο νόµος που συζητάµε σήµερα, κύριε Υπουργέ, είναι ένας
νόµος που συνιστά πράγµατι ένα πλαίσιο εµβάθυνσης και ανάπτυξης της ψηφιακής διακυβέρνησης. Θέλει ακριβώς να πετύχει
αυτόν τον στόχο. Άρθρα και πρωτοβουλίες όπως η καθιέρωση
του Προσωπικού Αριθµού, όπως οι ψηφιακές θυρίδες, όπως η
διαλειτουργικότητα των συστηµάτων του δηµοσίου χωρίς αµφιβολία δίνουν τη δυνατότητα στο κράτος να λειτουργήσει πιο αποτελεσµατικά προς όφελος του πολίτη. Δίνουν τη δυνατότητα
στους ανθρώπους να γλιτώσουν από επανέκδοση, επαναπιστοποίηση, συνεχόµενο κυνήγι δηµοσίων υπαλλήλων και υπηρεσιακών παραγόντων, προκειµένου να κάνουν πράγµατα που είναι
αυτονόητα. Κι είναι χωρίς αµφιβολία στη σωστή κατεύθυνση.
Ιδιαίτερη έµφαση θέλω να δώσω, κύριε Υπουργέ, στην ίδρυση
της εταιρείας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G Α.Ε.», της εταιρείας που θα
έχει το Ταµείο Φαιστός, ταµείο που ιδρύεται για να χρηµατοδοτήσει καινοτόµες πρωτοβουλίες γύρω από την ανάπτυξη µιας
σειράς δραστηριοτήτων, όπως είναι η τηλεϊατρική, οι µεταφορές,
τα logistics, η έγκαιρη πρόγνωση και ενηµέρωση για ακραίες καιρικές συνθήκες, για γεωργικές προειδοποιήσεις, αξιοποιώντας
το φάσµα 5G. Έτσι, η δηµοπράτηση του φάσµατος, εκτός από
την υποχρέωση για τη χρηµατοδότηση του χρέους που έρχεται
από τα παλιά, αρχίζει να αποκτά και µια πιο αναπτυξιακή και µια
πιο ουσιαστική διάσταση για την ελληνική οικονοµία και την ελληνική παραγωγή. Είναι µία ευκαιρία το ταµείο αυτό να ασχοληθεί στο πλαίσιο και της διαλειτουργικότητας, αν θέλετε, µε τον
εντοπισµό αναξιοποίητων αναπτυξιακών πόρων από την περιφέρεια, προκειµένου να εγκαταστήσει εκεί κυψέλες τέτοιου είδους
καινοτοµίας. Μια πρώτης τάξεως ευκαιρία θα ήταν και ο χώρος
της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαµίας που µπορεί να γίνει ένας
χώρος ανάπτυξης τέτοιων εταιρειών που θα αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και δραστηριότητες γύρω από το φάσµα 5G.
Και τώρα δυο λόγια για τις «λευκές περιοχές». Χωρίς αµφιβολία είναι κάτι που το περιµένουν οι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα,
το περιµένουν άνθρωποι και σε περιοχές της Φθιώτιδας. Είναι
µία υποχρέωση του κράτους που πρέπει να γίνει.
Όµως, σε ό,τι αφορά στο κοµµάτι αυτό, κύριε Υπουργέ, θα
ήθελα να σας πω, αξιοποιώντας και την παρουσία εδώ του συναδέλφου σας Υπουργού, του κ. Πέτσα, ότι υπάρχει ένα ζήτηµα
στην περιφέρεια µε κανάλια, τοπικά και περιφερειακά, τα οποία
δεν µπορούν να δουν οι κάτοικοι των περιοχών µας. Για παράδειγµα, γνωρίζει ο κύριος Υπουργός, ότι στον Δοµοκό οι άνθρωποι δεν µπορούν να δουν τα τοπικά κανάλια της Φθιώτιδας, της
Λαµίας. Αντίστοιχα, στην περιφέρεια του Κοινοβουλευτικού µας
Εκπροσώπου κ. Μπούγα, στη Φωκίδα, επίσης ο κόσµος δεν έχει
πρόσβαση να δει τα κανάλια της κεντρικής Ελλάδος. Πρέπει µε
την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών να θεσµοθετήσουµε ότι τα διοικητικά όρια θα είναι και τα όρια εκποµπής. Νοµίζω ότι η τεχνολογία µπορεί να µας καλύψει σε αυτό.
Και θα κλείσω µε το εξής. Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είπα προηγουµένως ότι σε πολλές περιπτώσεις η
αναµονή συνδέεται και µε θέµατα επιβίωσης. Συζητάµε για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Είναι αλήθεια ότι το Υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής έχει δώσει πολύ συγκεκριµένα και πολύ καλά δείγµατα
γραφής και µάλιστα σε συνθήκες πίεσης πολλές φορές.
Υπάρχει ένας αριθµός συµπολιτών µας, χιλιάδων πολιτών, που
βλέπει τεράστιες καθυστερήσεις σε ζωτικής σηµασίας θέµατα
γι’ αυτόν, όπως είναι η απονοµή των συντάξεων και κυρίως η
απονοµή των αγροτικών συντάξεων. Οι άνθρωποι αυτοί µας
ακούνε να µιλάµε για επιτάχυνση των διαδικασιών, µας ακούνε
να µιλάµε για ψηφιοποίηση, µας ακούνε να µιλάµε για προγράµµατα που το ένα θα διοχετεύει στοιχεία στο άλλο, αλλά αυτό που
εισπράττουν και αυτόν τον έναν χρόνο της δικής µας διακυβέρνησης, µαζί µε τα τεσσεράµισι της προηγούµενης, είναι οι τεράστιες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά στην απονοµή των
συντάξεων, κυρίως στη Στερεά Ελλάδα, όπου το πρόβληµα είναι
πάρα πολύ µεγάλο.
Γνωρίζω τις προσπάθειες και του Υπουργείου Απασχόλησης
και του δικού σας Υπουργείου. Όµως, είναι ζήτηµα τιµής και
αξιοπιστίας συνολικά της προσπάθειας που κάνουµε για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους σε τέτοιου είδους θέµατα
ζωτικής σηµασίας να πέσουµε από πάνω, να δώσουµε προσοχή,
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να αξιοποιήσουµε τις πρόνοιες και τις δυνατότητες που υπάρχουν, έτσι ώστε οι άνθρωποι να σταµατήσουν να ταλαιπωρούνται
και να πάρουν γρήγορα αυτά που δικαιούνται.
Με αυτές τις σκέψεις προφανώς και υπερψηφίζω και σας καλώ
να υπερψηφίσουµε ένα αυθεντικά µεταρρυθµιστικό νοµοσχέδιο
που θα επιταχύνει και θα εµβαθύνει τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πριν δώσω τον λόγο
στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ραγκούση, θα
ήθελα να απαντήσω στους συναδέλφους που εξεγέρθηκαν. Ο κ.
Ζαχαριάδης, επειδή εγώ κάθοµαι στα έδρανα δυναµικά και όχι
στατικά -τυχαίνει να είµαι φυσικός και γι’ αυτό χρησιµοποιώ και
φυσική ορολογία- αναφέρθηκε λέγοντας και τη φράση «τον παριστάµενο κ. Πέτσα». Ο κ. Πέτσας απάντησε µε τον τρόπο που
αυτός νόµιζε και νοµίζει. Απάντησε, δεν έχει ανταπάντηση και
δεν αποτελεί προσωπικό θέµα. Μάλιστα, εγώ σας διευκόλυνα,
κάτι που µάλλον είδε ο κ. Ραγκούσης από το εσωτερικό κύκλωµα
και ήρθε να µιλήσει.
Ορίστε, κύριε Ραγκούση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πέτσα, αναφερθήκατε σε δύο δραµατικές και πολύ τραγικές περιπτώσεις φυσικών καταστροφών που είχαν ως αποτέλεσµα να χαθούν ανθρώπινες ζωές και οι οποίες έχουν
συγκλονίσει το πανελλήνιο. Αναφερθήκατε στην Εύβοια και στην
Καρδίτσα, µε αφορµή τα όσα πολύ σωστά σας είπε προηγουµένως ο συνάδελφος κ. Ζαχαριάδης.
Όσον αφορά στην Εύβοια, είχαµε οκτώ νεκρούς. Το 112, το
περιβόητο 112, δεν λειτούργησε. Η δικαιολογία ήταν η εξής:
«Γιατί αν λειτουργούσε και έστελνε µηνύµατα εκκένωσης, τότε
θα µπορούσε να προκαλέσει περισσότερα θύµατα.». Ποιος είπε
ότι το 112 είναι µόνο για µηνύµατα εκκένωσης; Ποιος είπε ότι το
112 δεν είναι ένα σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για επερχόµενο κίνδυνο; Ξέρετε ποιος το είπε, κύριε Πέτσα; Εσείς το είπατε! Και το είπατε αυτό, γιατί όταν ήρθε ο «Ιανός» και επρόκειτο
να χτυπήσει τα Ιόνια Νησιά, στείλατε SMS µε το 112 για να προειδοποιήσετε για τον κίνδυνο, κάτι που δεν κάνατε στην Εύβοια.
Δεν είπατε στον κόσµο να φύγει από τα υπόγεια, να φύγει από
επικίνδυνες κατασκευές, να αποµακρυνθεί για να γλιτώσει τη ζωή
του.
Να σας πω και τι άλλο είπατε ως Κυβέρνηση για την Εύβοια;
Είπατε ότι δεν είχατε σωστή πρόγνωση καιρού. Και βγήκε η
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που εγώ δεν θυµάµαι να το
έχει ξανακάνει ποτέ, µε επίσηµη ανακοίνωσή της και σας διέψευσε κατά τρόπο που αν είχατε τη στοιχειώδη ευθιξία, θα
έπρεπε να ντρέπεστε µόνο και µόνο γι’ αυτό. Βγήκε το Εθνικό
Αστεροσκοπείο και σας είπε ότι η πρόγνωση ήταν ακριβέστατη
και ότι την είχατε και τέσσερις µέρες πριν για το κακό που έγινε
στην Εύβοια. Και για την Καρδίτσα το ίδιο.
Είναι υπερβολικός ο συνάδελφος ή οι σηµερινές µας δηλώσεις
ότι ήταν απαράδεκτο που ο κ. Μητσοτάκης περίµενε τέσσερις
µέρες για να πάει στην Καρδίτσα; Όχι, δεν είναι υπερβολικό,
κύριε Πέτσα. Και ξέρετε γιατί; Διότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν
σε συµβούλιο κορυφής, δεν ήταν κάπου να δίνει τη µάχη και βγήκαµε εµείς να πούµε «γιατί δεν άφησες το εθνικό µετερίζι και δεν
πήγες στην Καρδίτσα την πρώτη µέρα και πήγες την τέταρτη».
Πού ήταν ο κ. Μητσοτάκης, κύριε Πέτσα; Ήταν σε συσκέψεις,
µία από τις οποίες αφορούσε και το αξιόλογο, κατά τα άλλα,
βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» που θα αποδοθεί τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό προέταξε ως προτεραιότητα ο
Πρωθυπουργός! Αυτό, λοιπόν, δεν είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα,
ένα πολύ σοβαρό στοιχείο κριτικής; Διότι, κύριε Πέτσα, όταν ο
κ. Μητσοτάκης ήθελε να πάει γρήγορα στην Επίδαυρο από την
Αντίπαρο χρησιµοποίησε, εν µέσω κρίσης στο Αιγαίο, στρατιωτικό ελικόπτερο, ενώ τώρα δεν βρήκε την ευκαιρία να πάει τέσσερις µέρες στην Καρδίτσα!
Και έρχοµαι και σε κάτι τελευταίο, γιατί όλα έχουν και τα όριά
τους, κύριε Πέτσα. Πείτε όσα επιχειρήµατα νοµίζετε εσείς ότι διευκολύνουν την απολογία σας. Είναι, όµως, δυνατόν σε τέτοιες
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών µε νεκρούς συµπολίτες µας
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να ζητάτε ακόµη και σήµερα να πει κάποιος µπράβο, γιατί κάποιοι έκαναν τη δουλειά τους, αντί εσείς επιτέλους να πείτε µία
φορά συγγνώµη και να κάνετε µία φορά την αυτοκριτική σας
µπροστά σε πτώµατα, σε νεκρούς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Πέτσα,
έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Μητσοτάκης πήγε σε τέσσερις µέρες στην Καρδίτσα. Ο
κ. Τσίπρας έκανε τεσσεράµισι χρόνια ως Πρωθυπουργός για να
πάει στην Καρδίτσα. Και πήγε µόνο πριν τις εκλογές, στις 17
Μαΐου του 2019, για να πάρει καµµία ψήφο! Αυτή είναι η απάντηση για το πώς βλέπουµε εµείς τα θέµατα και για το πόσο κοντά
στους πολίτες είµαστε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είπα και πριν ότι θα κριθούµε µε το πόσο γρήγορα θα προχωρήσουµε στην αποκατάσταση των ζηµιών και στην ανακούφιση
των πληγέντων. Από αυτό θα κριθούµε από τους πολίτες.
Τώρα, όσον αφορά το 112, εµείς φτιάξαµε και δουλεύουµε το
112 εκεί που δεν υπήρχε 112. Και το 112 χρησιµοποιείται όταν
το κρίνει η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας και όχι εγώ,
ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε εσείς, κύριε Ραγκούση! Οι ειδικοί
θα κρίνουν. Και όπως είπα και πριν, υπάρχουν συγκεκριµένα εγχειρίδια για το πως κινούµαστε σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
Τώρα όσον αφορά στα υπόλοιπα ζητήµατα, ποια «συγγνώµη»
θα πρέπει να ζητήσει η προηγούµενη κυβέρνηση για όλα αυτά
που είχαν συµβεί; Και δεν υπάρχει «ευχαριστώ» για όλους αυτούς οι οποίοι επιχειρούσαν στο πεδίο; Σας είπα και πριν ότι έγιναν πάνω από επτακόσιες διασώσεις και ότι υπήρξαν πάνω από
δυόµισι χιλιάδες κλήσεις για να µπορέσουν να σωθούν άνθρωποι. Δεν θα πούµε ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους; Έκαναν απλώς τη δουλειά τους;
Εµείς λέµε ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν
τον εαυτό τους για να σώσουν ανθρώπινες ζωές και θα συνεχίσουµε να κάνουµε αυτό που ξέρουµε, δηλαδή µε επαγγελµατικό
τρόπο να αφήνουµε τους ειδικούς να επιχειρούν στο πεδίο και
να µη δείχνουµε ότι είµαστε εκεί µε πολιτικάντικα επιχειρήµατα
και να βγάζουµε φωτογραφίες όταν πηγαίνουµε σε ένα ασφαλές
πεδίο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και τώρα θα δώσω
τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25 κ. Κλέωνα Γρηγοριάδη για έξι λεπτά. Στη συνέχεια, έχει ζητήσει τον
λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Μπούγας. Μετά θα µπούµε στον κατάλογο των οµιλητών,
εκτός αν ζητήσει τον λόγο και έτερος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Ορίστε, κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θα µπω
στον κόπο να σας κουράσω επαναλαµβάνοντας πράγµατα που
ξέρετε πολύ καλά από όποια πλευρά κι αν είστε και τα ακούσατε
πολλές φορές εδώ. Θα πω µόνο τρία πράγµατα στον κύριο
Υπουργό για να τα σηµειώσει, γιατί νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι
έχουν σηµασία.
Το πρώτο πράγµα που νοµίζω ότι πρέπει να έχετε στο νου σας
είναι να γίνει απόλυτα σαφές σε όλους τους κρατικούς λειτουργούς -εννοώ τους δηµοσίους υπαλλήλους- ότι η χρήση των ψηφιακών συστηµάτων είναι προαιρετική και παρά τις περί του
αντιθέτου διαβεβαιώσεις σας, ανησυχούµε και δεν πρέπει σε
καµµία περίπτωση οι διάφορες υπηρεσίες να τις θεωρήσουν ή
να τις καταστήσουν µε τον τρόπο τους υποχρεωτικές. Ξέρετε, το
λέω αυτό γιατί έχουµε προηγούµενο. Έτσι θα εξαναγκαστούν οι
Έλληνες πολίτες να χρησιµοποιούν αναγκαστικά και µόνο το ψηφιακό σύστηµα. Δεν πρέπει να ξεχνάµε τις χιλιάδες των περιπτώσεων συµπολιτών µας, οι οποίοι καθώς δεν έχουν καµµία
εξοικείωση, όπως και εγώ µέχρι πρόσφατα –το ότι έγινα Βουλευτής µε ανάγκασε να µπω σε αυτά τα πράγµατα µε τη νέα τεχνολογία- αναγκάζονται ακόµα και για µια απλή συναλλαγή, στο
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«TAXIS» για παράδειγµα, να αναζητήσουν βοήθεια στην καλύτερη περίπτωση από συγγενείς, φίλους ή ακόµα χειρότερα επί
πληρωµή από λογιστές. Τα ξέρετε αυτά τα προβλήµατα. Οπότε
προτείνουµε να γίνει σαφές στην κρατική µηχανή ότι είναι προαιρετική η ψηφιακή χρήση και όχι υποχρεωτική.
Το δεύτερο είναι ότι το παρόν σχέδιο νόµου δεν προβλέπει και ανησυχούµε γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ- τη δηµιουργία πλεοναζόντων back up υποδοµών, ώστε τα σχετικά υπολογιστικά
συστήµατα να είναι ανθεκτικά σε καταστροφές, βλάβες και κυβερνοεπιθέσεις. Αν δεν διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδοµένων αυτών, δίνεται έτσι έρεισµα σε κάποιους, κατά τη γνώµη
µας στο ΜέΡΑ25, να επιλέξουν τα ιδιωτικά συστήµατα.
Το τελευταίο που θέλουµε να σας πούµε -το ξέρουν και οι πέτρες, αλλά εγώ πρέπει να το πω ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος- είναι ότι µε το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα,
δυστυχώς παραχωρείτε, κύριε Υπουργέ, ακόµα ένα δηµόσιο περιουσιακό µας στοιχείο. Καθώς, το εν λόγω ταµείο δεν θα βρίσκεται φυσικά κάτω από τον έλεγχο του ελληνικού κράτους,
αλλά της τρόικας, παρά το γεγονός ότι όπως ξέρετε καλά, θα
διαχειρίζεται χρήµατα των Ελλήνων πολιτών.
Αυτά είχα να πω για το νοµοσχέδιο. Όπως ξέρετε, επί της
αρχής ψηφίζουµε «ναι» και δεν έχει νόηµα να σας κουράζω άλλο.
Σας είπε ο Αρχηγός µας, ο Γραµµατέας του ΜέΡΑ25 τα άρθρα
στα οποία έχουµε σφοδρή αντίθεση.
Θα µου επιτρέψετε τώρα να πω κι εγώ δυο-τρία πράγµατα
πολύ-πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχω και χρόνο εξάλλου, όσον
αφορά στον «Ιανό», την καταστροφή, την Ελλάδα- ανοχύρωτη
χώρα.
Σας θυµίζουν κάτι όλα αυτά, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι; Εµένα µου θυµίζουν. Είναι η ιστορία της ζωής µου. Είµαι 55
χρονών και από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου, έχω κουραστεί,
έχει σπαράξει η καρδιά µου οποιαδήποτε φυσική καταστροφή
να βρίσκει τη χώρα µου ανοχύρωτη. Και όσο πιο ακριτικό µέρος
της χώρας κτυπάει, τόσο πιο ανοχύρωτη να τη βρίσκει. Πηγαίνω
στην Ιθάκη από το 1986. Ξέρετε, δεν έχω κανέναν λόγο ψηφοθηρικό. Δεν εκλέγοµαι εκεί. Εκλέγοµαι στη Β1 Αθήνας, αλλά πηγαίνω στην Ιθάκη από το 1986. Αυτό το µέρος είναι από τα
ελάχιστα µέρη της χώρας µας που έχει µείνει αλώβητο. Πολύ φοβάµαι ότι η αιτία που το έχει σώσει και το έχει κρατήσει αλώβητο,
όπως και τις ψυχές των κατοίκων της µακριά από την αλλοτρίωση –και είναι πραγµατικοί άνθρωποι ακόµα και πολύ χαριτωµένοι- είναι ότι δεν είναι νησί του Σαββατοκύριακου και ότι δεν
έχει κοντινή πρόσβαση, θα είναι και η αιτία που θα αργήσει περισσότερο από όλες τις πληγείσες περιοχές να φτάσει η βοήθεια.
Σας εξορκίζω, λοιπόν, την Κυβέρνηση και τον κύριο Πρωθυπουργό να κοιτάξει όχι µόνο τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά που
έχουν τεράστιες ανάγκες, αλλά τη Λευκάδα που είναι πιο κάτω
στην ιεραρχία κι ακόµα περισσότερο να κοιτάξει την Ιθάκη που
είναι ξεχασµένη και από τον Θεό, κατά κάποιον τρόπο. Είναι ένα
κόσµηµα της Ελλάδας. Μην το αφήσετε να ρηµάξει. Η Ιθάκη,
όπως την ήξερα, δεν υπάρχει πια.
Επίσης, µεγαλύτερο σεβασµό θα περίµενα κι εγώ πραγµατικά,
αγαπητέ συνάδελφε και µεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και από
τον ΣΥΡΙΖΑ που διαχειρίστηκε το Μάτι, αλλά θα περίµενα και από
εσάς που έχετε τουλάχιστον τρεις νεκρούς σε λιγότερο από τρία
εικοσιτετράωρα. Μη λεονταρίζετε. Μη βγάζετε τα σπαθιά για τέτοια πράγµατα εδώ. Να κοιτάξουµε µε ποιον τρόπο δεν θα πεθάνουν άλλοι άνθρωποι στο µέλλον.
Ο λόγος που πεθαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχει πέσει
από τον ουρανό. Δεν θέλω να το επαναλαµβάνω στην ελληνική
Αντιπροσωπεία. Έχει πέσει από τη διακυβέρνηση αιώνων, αλλά
κυρίως από τη διακυβέρνησή σας µετά τη Μεταπολίτευση. Κυβερνούσατε εναλλάξ µε το ΠΑΣΟΚ -νυν Κίνηµα Αλλαγής- και µία
πολύ µικρή παρένθεση του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι και τόσο µικρή.
Τεσσεράµισι χρόνια ήταν αρκετά για να αντιµετωπιστούν στοιχειωδώς κάποιες από τις χρόνιες παθογένειες. Το γεγονός ότι
το κράτος µας κάθε φορά είναι ανοχύρωτο σε φυσικές καταστροφές -σε σχέση µε όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη εξωφρενικά πιο ανοχύρωτο- οφείλεται σε συγκεκριµένες πολιτικές τις
οποίες άσκησαν τα δύο µεγάλα κόµµατα της Ελλάδας που είναι
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το δικό σας κόµµα και το ΠΑΣΟΚ -το σηµερινό Κίνηµα Αλλαγήςκαι ελάχιστα ο ΣΥΡΙΖΑ επί εξήντα χρόνια. Αυτά έκαναν τη χώρα
να είναι τελείως ανοχύρωτη, τέτοιες πολιτικές.
Το γεγονός ότι δεν έφτασαν στην Καρδίτσα οι πληροφορίες,
παρά µόνο τελευταία στιγµή, είναι πραγµατικά µια θεία δίκη, µια
τιµωρία για όλους εσάς που λέγατε τόσα χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ ότι
δεν έφτασε το 112 στο Μάτι. Για να φτάσει το 112 στο Μάτι, πρέπει να υπάρχει ένας µηχανισµός που να µην έχει κανέναν διορισµένο µε ρουσφέτι. Κι εκεί έχετε πρόβληµα, γιατί όλα τα µεγάλα
κόµµατα, όλα τα κόµµατα εξουσίας, διορίζετε συστηµατικά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους µε ρουσφέτι. Οι άνθρωποι που
διορίζονται µε ρουσφέτια, κοιτάνε, κατά το κοινώς λεγόµενο, τον
εαυτό τους, για να µην πω τίποτα χειρότερο, όπως την πάρτη
τους. Δεν κοιτάνε τον ελληνικό λαό που χειµάζεται.
Τώρα, για την υγεία καλό θα είναι οι αγαπητοί Υπουργοί της
Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι δηλώνουν, όπως
ο κ. Κικίλιας εχθές, ότι παραπάνω από τους µισούς νοσηλευόµενους στον «Ευαγγελισµό» και στο «Σωτηρία» ήταν µετανάστες,
να σταµατήσουν αυτόν τον ιδιότυπο κεκαλυµµένο ρατσισµό.
Προτείνουµε να µας ενηµερώνουν από ’δω και πέρα απλώς και
µόνο για το πόσοι συνάνθρωποί µας νοσηλεύονται σε αυτά τα
νοσοκοµεία µας, γιατί, ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία µε τους ξένους που δήθεν ήρθαν και µας κόλλησαν και δήθεν δεν φτάνουν
οι εντατικές γιατί έχουν κατακλυστεί από ξένους και µάλιστα λαθροµετανάστες –επίτηδες χρησιµοποιώ αυτή τη χυδαία έκφραση, διότι τη χρησιµοποιούν πολλοί φιλικά προσκείµενοι στο
κόµµα σας- είναι µύθος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Η πραγµατικότητα είναι ότι δεν φτάνουν οι εντατικές και δεν
φτάνουν και οι απλές κλίνες, γιατί σε οκτώ µήνες δεν φτιάξατε
καινούργιες εντατικές –παρά τα άλλως διαδιδόµενα, έχετε φτιάξει ελάχιστες- διότι σε οκτώ µήνες προσλάβατε τετρακόσιους
εννέα γιατρούς, αντί για δέκα χιλιάδες που προέβλεπε ο σχεδιασµός του Υπουργείου Υγείας επί Σαµαρά. Αυτός ο σχεδιασµός
προέβλεπε την άµεση πρόσληψη οκτώ χιλιάδων γιατρών.
Θέλω να πω, τέλος, για την Τουρκία -που τώρα τρώµε τα χαστούκια αλλεπάλληλα το ένα µετά το άλλο, καθώς οι Αµερικανοί
φίλοι µας χτες δήλωσαν ότι υπάρχουν αµφισβητούµενες θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο- ότι βεβαίως η µυστική διπλωµατία την
οποία ασκεί η Κυβέρνηση µας εµποδίζει να έχουµε φως. Ζούµε
στο σκοτάδι. Τα υπόλοιπα κόµµατα δεν ξέρουµε ακριβώς τι είδους διπλωµατία υπάρχει. Ωστόσο, εκ του αποτελέσµατος κρίνοντας βλέπουµε ότι αυτή η διπλωµατία δεν κατάφερε σε καµµία
περίπτωση να αποµονώσει την Τουρκία. Δείτε τις χθεσινές δηλώσεις της αµερικανικής πρεσβείας στην Τουρκία. Είστε συµµέτοχοι κι εσείς και -πολύ φοβάµαι- και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όταν ο
ΣΥΡΙΖΑ πριν από πέντε χρόνια κι εσείς πριν από ένα χρόνο συνεχίζατε να δέχεστε την Τουρκία ως ασφαλή χώρα για να συνεχίζετε να τηρείτε την υποκριτική και εξαιρετικά επικίνδυνη εθνικά
συµφωνία µας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, συµφωνία Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Τουρκίας για επαναπροώθηση προσφύγων, εσείς είστε
-και κλείνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε- που κάνετε τους Τούρκους,
αφού τη δέχεστε ως νόµιµη χώρα και δεν λέτε ότι είναι φασίστες
αυτοί και σκοτώνουν τους πρόσφυγες ή τους µετανάστες που
φτάνουν εκεί πέρα, αλλά λέτε ότι είναι νόµιµοι και «ας τους πάρουν αυτοί, να γλυτώσουν από εµάς», να µπορούν να ισχυρίζονται δηµόσια σήµερα παγκοσµίως ότι σέβονται τις διεθνείς
συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Δεν το σέβονται, αλλά αφού
εµείς τους δεχόµαστε ως ασφαλή προορισµό για τους πρόσφυγες όλου του κόσµου, τότε πόσο εύκολο είναι να ανασκευάσουµε
αυτό το επιχείρηµά τους;
Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Δίνω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Μπούγα για δώδεκα λεπτά.
Ορίστε, κύριε Μπούγα, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κοινοβουλευτική Οµάδα της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Νέας Δηµοκρατίας εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια των
ανθρώπινων ψυχών, καθώς επίσης και την αµέριστη συµπαράστασή της στους συµπολίτες µας, που δοκιµάστηκαν και εξακολουθούν να δοκιµάζονται από τα ακραία καιρικά φαινόµενα που
ενέσκηψαν στη χώρα µας τα προηγούµενα εικοσιτετράωρα.
Η Κυβέρνηση είναι αληθές ότι βρέθηκε δίπλα στους πληγέντες
από την πρώτη στιγµή. Με εντολή Πρωθυπουργού, κυβερνητικό
κλιµάκιο αποτελούµενο από Υφυπουργούς και Υπουργούς ήταν
στις πληγείσες περιοχές από τις πρώτες στιγµές, για να δώσει
τις σχετικές οδηγίες και να παράσχει τις εντολές για την άµεση
ανακούφιση των πληγέντων. Σήµερα, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε
στην Καρδίτσα, και κατόπιν οδηγιών του, η Κυβέρνηση προχωρά
σε άµεσες παρεµβάσεις για την αποζηµίωση των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων που επλήγησαν στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Μερικά µέτρα ανακούφισης, τα οποία ανακοινώθηκαν ήδη
είναι η αναστολή των πληρωµών όλων των εκκρεµών βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων φορολογικών υποχρεώσεων, η χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης στα νοικοκυριά που έχουν πληγεί στην
κύρια κατοικία τους, η διάθεση άµεσα ενός εκατοµµυρίου ευρώ
σε κάθε δήµο που έχει πληγεί για την αποκατάσταση του οδικού
δικτύου.
Προχωρά, επίσης, άµεσα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζηµιών, ώστε να δοθούν οι προβλεπόµενες αποζηµιώσεις. Χορηγείται εφάπαξ έκτακτη ενίσχυση σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα.
Προβλέπεται επιχορήγηση επιχειρήσεων ύψους 30% ως 70% της
ζηµίας για κτηριακές εγκαταστάσεις, µηχανολογικό εξοπλισµό,
πρώτες ύλες και εµπορεύµατα. Παρέχεται στεγαστική συνδροµή
σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα για αποκατάσταση κτηρίων.
Δροµολογείται, ύστερα από συνεννόηση µε την Ελληνική
Ένωση Τραπεζών, αναστολή ή ρύθµιση δανειακών υποχρεώσεων στους πολίτες των δήµων που επλήγησαν. Εντάσσονται
στον τέταρτο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής επιχειρήσεις
των δήµων που έχουν πληγεί, χωρίς να απαιτείται ως προϋπόθεση η µείωση ποσοστού τζίρου και η χρήση ταµειακής µηχανής.
Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µερικά από τα µέτρα,
που άµεσα έλαβε για την ανακούφιση των πληγέντων η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Για να απευθυνθώ στους συναδέλφους από τον ΣΥΡΙΖΑ που
πήραν το λόγο -µε πολιτικό θράσος, θα έλεγα- κύριοι συνάδελφοι, ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Τσίπρας,
κατεβαίνοντας από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα έκανε µία ενδιάµεση στάση στην Καρδίτσα µετά από τεσσεράµισι χρόνια -όπως
είπε και ο κ. Πέτσας- απουσίας. Τεσσεράµισι χρόνια δεν είχε επισκεφθεί την περιοχή. Και τι είπε; Υποσχέθηκε χρήµατα και µίλησε
για διαχρονικές ευθύνες. Προφανώς, εννοούσε τα έργα που η
κυβέρνησή του δεν έκανε και όφειλε να έχει κάνει.
Επίσης, έγινε συζήτηση από τον Αρχηγό της Ελληνικής Λύσης
και από άλλους οµιλητές για τα ζητήµατα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα στις ανησυχίες των συναδέλφων και ιδιαίτερα του Αρχηγού της
Ελληνικής Λύσης, δηλαδή, να µην αποδυναµωθεί η στρατιωτική
αποτρεπτική ισχύ της χώρας µας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας στα νησιά µας, να πω τα εξής: Όσο υφίσταται η τουρκική απειλή, η Ελλάς έχει νόµιµο δικαίωµα να την αποκρούσει µε
κάθε µέσο.
Και βεβαίως, δεν πρέπει να ανησυχείτε για την επάρκεια και
την καταλληλότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού να χειριστεί την
ελληνοτουρκική κρίση και να αναδείξει τα ζητήµατα, τα οποία
απασχολούν τη χώρα µας σε σχέση µε την τουρκική επιθετικότητα.
Σήµερα, για να δείτε πόσο παρακολουθούν τα ελληνικά πράγµατα και εµπιστεύονται τον Έλληνα πρωθυπουργό, υπάρχει ένα
αφιέρωµα του γερµανικού ιδιωτικού ειδησεογραφικού σταθµού
«NTV», που αναδεικνύει τον Έλληνα Πρωθυπουργό ως «πρόσωπο της εβδοµάδας». Αναφέρει, συγκεκριµένα το δηµοσίευµα
ότι, σε αντίθεση µε το παρελθόν, η χώρα κυβερνάται µε σύνεση
και ευφυΐα. Προς έκπληξη της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης, η
Αθήνα τα κατάφερε εντυπωσιακά και το καταστροφικό έτος
2020. Το αλλοτινό προβληµατικό παιδί της Ευρώπης µεταλλάσσεται εµφανώς σε πρότυπο.
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Η χώρα µας, λοιπόν, πορεύεται µε σύνεση και αποφασιστικότητα. Κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι λόγια δικά µας, δεν είναι λόγια
των συστηµικών µέσων ενηµέρωσης που, όπως λέτε, στην Ελλάδα είναι εξωνηµένα. Είναι ό,τι αναφέρει γερµανικό δηµοσίευµα.
Έρχοµαι τώρα στο συζητούµενο σχέδιο νόµου, το οποίο, παρά
τις επιφυλάξεις ή τις τυχόν ενστάσεις, η πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών παρατάξεων συνοµολογεί ότι υπό τις συνθήκες που
αντιµετωπίζουµε σήµερα είναι απολύτως αναγκαίο. Με την ίδια
άποψη συντάσσεται το σύνολο των φορέων που κλήθηκαν και
παρέστησαν στην επιτροπή. Οι εκπρόσωποί τους τόνισαν ιδιαίτερα την αναγκαιότητα του σχεδίου νόµου και πρότειναν συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις, πολλές από τις οποίες υιοθετήθηκαν
από την Κυβέρνηση.
Επιπλέον, η υποδοχή του σχεδίου νόµου είναι απολύτως θετική από την ελληνική κοινωνία. Η εξήγηση γι’ αυτό είναι απλή.
Διότι η γραφειοκρατία και ο πολλαπλώς βεβαρηµένος και αγκυλωµένος δηµόσιος τοµέας λειτουργούν ασφαλώς ανασχετικά για
την πολυπόθητη ανάπτυξη της χώρας µας, ανασχετικά σε όλους
τους τοµείς της κυβερνητικής δράσης: στη διοίκηση, στην υγεία,
στις επενδύσεις, στον τουρισµό, στον πολιτισµό, στη δικαιοσύνη.
Η ψηφιακή διακυβέρνηση είναι η µεγάλη ευκαιρία µεταρρύθµισης, για να αντιµετωπίσουµε τα σοβαρά και χρονίζοντα προβλήµατα των σχέσεων του πολίτη µε τη δηµόσια διοίκηση. Με
τον παρόντα νόµο πράττουµε επιτέλους το αυτονόητο: Καθιστούµε τη νοµοθεσία ενιαία και ευχερώς προσβάσιµη, προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων αλλά και του δηµοσίου.
Το ψηφιακό κράτος δεν είναι για µας κάτι θολό και αόριστο
ούτε εξαντλείται σε απλά ευχολόγια. Η ψηφιακή λειτουργία της
χώρας, κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται πλέον αυτούσια σε ένα νοµοθέτηµα, χωρίς να χάνεται στην πολυνοµία ή στις διαδροµές
µιας δαιδαλώδους νοµοθεσίας, µέσω αλλεπάλληλων παραποµπών σε άλλα νοµοθετήµατα, τα οποία αποτελούσαν εφαρµοστικά
των προηγούµενων.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ σύντοµα στη µοµφή
από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι δήθεν το
νοµοσχέδιο δεν υπακούει στις αρχές της καλής νοµοθέτησης,
αναφορικά µε την κωδικοποίηση, αλλά απλώς επιχειρείται να ψηφιστούν εκ νέου από τη Βουλή προϋφιστάµενες ρυθµίσεις.
Αυτό δεν ισχύει. Θα έλεγα µάλιστα ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Εµείς δεν καταργούµε συλλήβδην τα πάντα. Δεν γκρεµίζουµε ό,τι καλό έχει γίνει
στη χώρα µας, όπως προηγούµενες κυβερνήσεις έπραξαν. Χτίζουµε τη νέα Ελλάδα. Υλοποιούµε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό
µέσα σε ένα δυσχερές περιβάλλον, µε έµπρακτη όµως αναγνώριση των προηγούµενων προσπαθειών που αξιολογήθηκαν ως
ωφέλιµες.
Η Κυβέρνησή µας, χωρίς αλαζονεία, οικοδοµεί εκεί που υπάρχει στέρεη νοµοθετική βάση. Βελτιώνει και αναµορφώνει, όπου
απαιτείται, το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο. Αυτό άλλωστε πρέπει
να πράττει µια κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της, τους πολίτες και το Κοινοβούλιο.
Η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ επί της διαδικασίας, την οποία επιχείρησε εξ αρχής, θέλοντας να αρθρώσει αντιπολιτευτικό λόγο, δεν
έπεισε ούτε τους ίδιους τους Βουλευτές. Ελάχιστοι Βουλευτές
από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έλαβαν σήµερα
το λόγο, για να υποστηρίξουν τα επιχειρήµατα που προέβαλε ο
εισηγητής και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα ήθελα να κάνω µία αναφορά σε λίγες διατάξεις του σχεδίου νόµου, διότι χρόνος δεν επαρκεί.
Με τη διάταξη του άρθρου 95, επέρχονται αλλαγές -αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι- στην τηλεοπτική κάλυψη περιοχών
εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, στις λεγόµενες «λευκές περιοχές».
Με τις εισηγούµενες διατάξεις ο κατάλογος των περιοχών αυτών
εµπλουτίζεται µε πεντακόσιες είκοσι νέες, έτσι ώστε ο συνολικός
αριθµός τους να φτάνει πλέον στις τέσσερις χιλιάδες εκατόν
οκτώ.
Είναι, λοιπόν, απολύτως εµφανής η εξόχως σηµαντική προσπάθεια, η οποία γίνεται επ’ ωφελεία της ελληνικής περιφέρειας.
Πρόκειται, όπως είχα την ευκαιρία να πω και στην επιτροπή, για
εφαρµογή της συνταγµατικής επιταγής για πλήρη και πλουραλι-
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στική ενηµέρωση και πληροφόρηση των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις θεµελιώδεις αρχές του Δηµοσίου Δικαίου ανήκουν, σύµφωνα µε συνταγµατικές επιταγές
αλλά και τις αποφάσεις του Συµβουλίου Επικρατείας, τόσο η
χρηστή διοίκηση όσο και η προστασία της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικούµενου. Πρέπει, δηλαδή, ο πολίτης να µην
βρίσκεται αντιµέτωπος µε τον, κατά κυριολεξία, βασανισµό της
καθηµερινής του ζωής, αντιµέτωπος µε ουρές στις δηµόσιες
υπηρεσίες, χαµένος σε διαδικασίες παράλογες και εξαντλητικές,
µε κόστος σε χρόνο και χρήµα. Το κράτος οφείλει να δηµιουργεί
αίσθηµα εµπιστοσύνης στον πολίτη, να υπηρετεί και να διευκολύνει την καθηµερινότητά του, να εξασφαλίζει τη λεγόµενη, όσο
και ζητούµενη, ασφάλεια δικαίου.
Με το νοµοσχέδιο αυτό, σε συνέχεια των πολλών και σηµαντικών παρεµβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
περιορίζονται χρόνιες παθογένειες. Επιπρόσθετα, κατοχυρώνεται η διαφάνεια και οικοδοµείται σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των
διοικούντων και της διοίκησης.
Στα άρθρα 48, επόµενα, προβλέπεται η διαπίστωση της νοµικής
ισχύος ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων και τα πιστοποιητικά που θα απαιτούνται από τις υπηρεσίες ταυτοποίησης. Η καθιέρωση του ενιαίου προσωπικού αριθµού, η θέσπιση µιας
ψηφιακής πύλης µε την πρόβλεψη εγκεκριµένης ηλεκτρονικής
υπηρεσίας συστηµένης παράδοσης, καθώς επίσης και η θεσµοθέτηση του εθνικού µητρώου διοικητικών διαδικασιών δηµιουργούν περιβάλλον αυξηµένης εµπιστοσύνης και ασφάλειας προς
το κράτος του Έλληνα πολίτη.
Ήδη µέσω της πύλης gov.gr ο πολίτης, ο διοικούµενος, µπορεί
πλέον να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του ηλεκτρονικά µε ευκολία
και ταχύτητα. Η πρωτοφανής πανδηµία που έπληξε τον πλανήτη
ήταν βεβαίως -ελέχθη αυτό απ’ όλους σχεδόν τους οµιλητές- ο
αποφασιστικός παράγοντας επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης κάποιων από τις διαδικασίες, τις οποίες σήµερα συζητούµε.
Έγινε όµως σαφές -και αυτό θα ήθελα ιδιαιτέρως να τονίσω- ότι
οι Έλληνες, έστω και υπό αυτές τις κρίσιµες συνθήκες, είναι έτοιµοι να προχωρήσουν στη νέα εποχή. Οι αλλαγές που η ψηφιακή
επανάσταση γεννά είναι απτές και οι συνέπειές τους απολύτως
ορατές, γιατί αλλάζουν και θα αλλάξουν την καθηµερινότητα όλων
µας.
Με το σχέδιο νόµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε, δηλαδή ενός κειµένου, όπως προείπα, συνεκτικού και σαφούς, παρά την έκτασή του και τα πολλά
τεχνικά ζητήµατα τα οποία καλείται να αντιµετωπίσει, αλλάζουµε
σελίδα. Η χώρα εκσυγχρονίζεται και µετασχηµατίζεται. Μετασχηµατίζεται σε ένα κράτος ψηφιακό, σε ένα κράτος σύγχρονο, φιλικό προς τον πολίτη.
Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της χώρας είναι µια διαδικασία
επίπονη, που απαιτεί χρόνο και κοινή προσπάθεια. Είναι αδήριτη
η ανάγκη της ολοκλήρωσής του στην ελληνική κοινωνία, εν όψει
των απαιτητικών και εθνικά κρίσιµων στιγµών που έχουµε µπροστά µας.
Οφείλουµε να τολµήσουµε τη µεταρρύθµιση αυτή και πρέπει
να το κάνουµε µε ενότητα, όλοι µαζί.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίζουµε µε τον
κατάλογο των συναδέλφων Βουλευτών και δίνω τον λόγο στην
συνάδελφο κ. Στεργιανή (Στέλλα) Μπίζιου, για επτά λεπτά.
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) ΜΠΙΖΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η σκέψη µου και η µέριµνά µας ως Κυβέρνηση βρίσκεται αυτή
την ώρα στους πληγέντες συµπολίτες µας στις Περιφέρειες Θεσσαλίας -στον νοµό µου-και της Στερεάς Ελλάδας.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαφάνεια
αποδοτικότητα, ασφάλεια, εµπιστευτικότητα, εξυπηρέτηση:
αυτοί είναι οι άξονες και οι κύριοι στόχοι του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου.
Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν οι οικονοµίες, οι κοινωνίες, οι κυβερνήσεις. Ο αντίκτυπος της ψηφιοποίησης παρατηρείται εύκολα στις εξελίξεις που
έχουν σηµειωθεί στην επεξεργασία των πληροφοριών και των δεδοµένων στα επίπεδα συνδεσιµότητας.
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Η επιχειρηµατική δραστηριότητα, αλλά και η καθηµερινότητα
είναι σήµερα σχεδόν αδιανόητες χωρίς ψηφιακές τεχνολογίες.
Οι κυβερνήσεις είναι υποχρεωµένες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών, να αλλάξουν τον τρόπο που εργάζονται οι
πολίτες και τον τρόπο που οργανώνονται. Είναι υποχρεωµένες
να δηµιουργήσουν µια κοινωνία πληροφορίας.
Εξάλλου, άµεσα ή έµµεσα, οι πολίτες αξιολογούν θετικά µια
κυβέρνηση µε βάση τις υπηρεσίες που τους παρέχει η δηµόσια
διοίκηση. Πώς το πετυχαίνουµε αυτό σήµερα; Η απάντηση είναι
µία: ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ψηφιοποίηση, µετάβαση της παραδοσιακής δηµόσιας διοίκησης σε ηλεκτρονική. Είναι µονόδροµος για την Κυβέρνησή µας η πορεία προς την ψηφιακή
µεταρρύθµιση.
Το 2018 η Ελλάδα βρισκόταν στην τελευταία θέση µεταξύ των
είκοσι οκτώ κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το ποσοστό χρηστών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να είναι 38%, ενώ
ο µέσος όρος της ήταν 58%.
Ο δηµόσιος τοµέας αντιµετωπίζει σήµερα µια µεγάλη πρόκληση. Καλείται να επανεξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο εξυπηρετεί τους πολίτες του, πολίτες που έχουν αυξηµένες
προσδοκίες για ποιότητα και ταχύτητα των υπηρεσιών που χρησιµοποιούν.
Η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθηµερινή ζωή
των πολιτών, των επιχειρήσεων, αλλά και του δηµοσίου τοµέα,
συντελεί στο να δηµιουργηθεί µια νέα µορφή συνδιαλλαγής και
σχέσης ανάµεσα στη διοίκηση και τον πολίτη.
Το ψηφιακό περιβάλλον προσφέρει ευκαιρίες για συµµετοχικές
σχέσεις που επιτρέπουν στους ενδιαφερόµενους φορείς, πολίτες,
επιχειρήσεις, πολιτεία να συνεργάζονται για να δηµιουργήσουν
δηµόσιες υπηρεσίες που θα παρέχουν συνεκτικές και ολοκληρωµένες λύσεις για τις καθηµερινές ανάγκες.
Η ψηφιακή µεταρρύθµιση συµβαδίζει µε την οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική ισότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση ενός
κράτους µια διακυβέρνηση που γίνεται µε όρους διαφάνειας, ακεραιότητας και συµµετοχής των πολιτών. Η ψηφιακή διακυβέρνηση
λοιπόν είναι µία µεταρρύθµιση ριζικού εκσυγχρονισµού.
Το νοµοσχέδιο αυτό είναι η πεµπτουσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο δηµιουργήθηκε για να θεραπεύσει όλες τις δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις των υπηρεσιών
του δηµοσίου.
Το νοµοθέτηµα ψηφιακής διακυβέρνησης ενοποιεί σε ένα κείµενο όλη τη νοµοθεσία που αφορά την ψηφιακή διακυβέρνηση,
ρυθµίζει ζητήµατα που βρίσκονταν µέχρι τώρα σε εκκρεµότητα
και ενσωµατώνει στο Εθνικό µας Δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες
για ψηφιακή προσβασιµότητα και ανοικτά δεδοµένα, εισάγει τη
βίβλο ψηφιακού µετασχηµατισµού, που είναι το σηµείο αναφοράς της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας µας, δηµιουργεί συγκεκριµένη διαδικασία διακίνησης εγγράφων τόσο µέσα σε έναν
φορέα όσο και µεταξύ των φορέων. Αυτό πραγµατοποιείται µέσα
από τη χρήση ενός κεντρικού συστήµατος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.
Νοµοθετείται ο Προσωπικός Αριθµός του πολίτη. Ο Προσωπικός Αριθµός εξυπηρετεί την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων, µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών από φορείς του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα. Θα αποδίδεται µία φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο και δεν θα µεταβάλλεται. Για όσους ήδη έχουν ΑΦΜ, αυτός
θα είναι και ο Προσωπικός τους Αριθµός.
Cloud First Policy: το ελληνικό δηµόσιο επισήµως στα «σύννεφα». Υιοθετείται η πρακτική του Cloud First Policy και οι δηµόσιοι
φορείς υποχρεούνται είτε στη χρήση των κεντρικών υποδοµών κυβερνητικού Νέφους της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης είτε άλλων υποδοµών public Cloud
από πιστοποιηµένους παρόχους. Θεσµοθετούνται οι ψηφιακές
υπογραφές και σφραγίδες. Ενισχύεται η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών µέσα από επιπλέον δυνατότητες επαλήθευσης
της ταυτότητας του χρήστη. Καθιερώνεται η ψηφιακή θυρίδα κάθε
πολίτη και κάθε φορέα στο gov.gr , την ψηφιακή πύλη του δηµοσίου.
Οι πολίτες, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις θα εκδίδουν πλέον
ηλεκτρονικά τα έγγραφα που απαιτούνται για τις συναλλαγές µε
το δηµόσιο και τις τράπεζες. Δεν χρειάζεται πλέον φυσική πα-
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ρουσία του πολίτη προκειµένου να συντάξει µία υπεύθυνη δήλωση, µια εξουσιοδότηση. Ακόµα και η ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων γίνεται µε ηλεκτρονικά µέσα.
Θεσµοθετείται υποχρεωτική ηλεκτρονική επικοινωνία του δηµοσίου µε τους πολίτες. Τα στοιχεία επικοινωνίας των πολιτών
καταχωρούνται σε κεντρική βάση στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας και θεσπίζονται όλα εκείνα τα εργαλεία που διασφαλίζουν
την εµπιστοσύνη και την ακεραιότητα των υπηρεσιών, όπως, παραδείγµατος χάριν, η ηλεκτρονική συστηµένη παράδοση.
Είναι πολλές οι καινοτόµες ρυθµίσεις που εισάγονται µε τη νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία του Υπουργείου και οι οποίες στοχεύουν στην απλοποίηση της καθηµερινότητας των πολιτών και
των συναλλαγών τους µε το κράτος, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζονται η διαφάνεια και η ασφάλεια στη λειτουργία του δηµόσιου
τοµέα.
Το νοµοσχέδιο αυτό θέτει τη βάση για την ολοκληρωτική µετάβαση τού κράτους στην ψηφιακή εποχή. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχει ήδη αναγνωρίσει τη µεγάλη συµβολή
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη βελτίωση και
απλούστευση των καθηµερινών συναλλαγών τού πολίτη µε το
δηµόσιο.
Με την ανάληψη της διακυβέρνησής µας το 2019 νοµοθετήσαµε το επιτελικό κράτος και µε τον νόµο του επιτελικού κράτους
ενισχύθηκε η λειτουργία των θεσµών της κεντρικής διοίκησης και
έγινε πραγµατικότητα η αποκοµµατικοποίηση. Σήµερα νοµοθετούµε το θεµέλιο, το εργαλείο που θα επιτρέψει τη βέλτιστη λειτουργία του επιτελικού κράτους.
Η ψηφιοποίηση θα εφαρµοστεί σε όλες τις δοµές της διοίκησης και της στελέχωσή τους για την καλύτερη αξιοποίηση του
προσωπικού. Τα οφέλη από την ψηφιακή διακυβέρνηση θα είναι
πολλαπλά. Παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες, εξοικονοµούνται
χρήµατα, δηµιουργούνται νέες ευκαιρίες εργασίας. Εν τέλει διασφαλίζονται η διαφάνεια και η λογοδοσία.
Κλείνοντας, δεν µπορώ να µην αναφερθώ στο αναπτυξιακό
πρόσηµο του νοµοσχεδίου. Μελέτες έχουν δείξει πως η τεχνολογία συµβάλλει στην παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα οδηγεί στην ανταγωνιστικότητα η οποία και είναι αναπόσπαστο
στοιχείο της οικονοµικής ανάπτυξης.
Η διεθνής κρίση που έχει ξεσπάσει λόγω της πανδηµίας του
κορωνοϊού ανήγαγε την ψηφιακή αναβάθµιση των οικονοµιών σε
επείγουσα προτεραιότητα. Το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου είναι
µοχλός για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας στο διεθνές
στερέωµα.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι το θεµέλιο για τον εκσυγχρονισµό του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης, για το πέρασµα
στην ψηφιακή εποχή του µέλλοντος. Η δηµόσια διοίκηση αποτελεί παράγοντα της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας,
καθώς µέσα απ’ αυτή ενεργοποιείται το θεσµικό πλαίσιο και οι
µηχανισµοί στήριξης, λειτουργίας και ελέγχου των οικονοµικών
και κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Η δηµόσια διοίκηση δεν µπορεί να είναι στατική, πρέπει να
είναι δυναµική, πρέπει να προσαρµόζεται στις µεταβαλλόµενες
συνθήκες, πρέπει να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται, όπως
απαιτεί το περιβάλλον της.
Αυτό ακριβώς κάνουµε σήµερα. Και για τον λόγο αυτό, θεωρώ
την υπερψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου απ’ όλους µας σχεδόν αυτονόητη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Και συνεχίζουµε µε τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνο Κυρανάκη, για επτά λεπτά. Θα µιλήσετε από τη
θέση σας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μας διευκολύνετε.
Έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, θα ήθελα να µην επαναλάβω τα επιχειρήµατα
που έχουν ακουστεί αρκετές φορές και από τον εισηγητή µας
τον κ. Μελά και από όλους τους συναδέλφους -και χαίροµαι ιδι-
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αίτερα που υπάρχει ένα κλίµα συναίνεσης σήµερα σε αυτό νοµοσχέδιο-, από όλα τα κόµµατα.
Αυτό το οποίο κατά τη γνώµη µου δεν πρέπει να µείνει αναπάντητο είναι µία απόπειρα από κάποιους συναδέλφους και από
κάποια πολιτικά κόµµατα να δηµιουργήσουν ένα κλίµα για το λεγόµενο 5G. Και πραγµατικά µε στενoχωρεί να βλέπω πολιτικούς
οι οποίοι αντλούν τα πολιτικά επιχειρήµατά τους σκρολάροντας
ανορθόγραφες κραυγές στα social media από τα κινητά τους, τα
οποία ούτως ή άλλως παράγουν την ακτινοβολία την οποία κατηγορούν και πόσω µάλλον όταν κάποιοι από αυτούς κυκλοφορούν µε τρεις συσκευές στο χέρι.
Τι είναι, λοιπόν, αυτό το 5G, το οποίο ακούµε ξανά και ξανά
και φοβίζει ένα κοµµάτι της κοινωνίας µας, στο οποίο οφείλουµε
να δώσουµε εξηγήσεις; Και πριν από όλα οφείλουµε εµείς, τα
εκλεγµένα µέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου να κατανοούµε τα
θέµατα για τα οποία νοµοθετούµε, να κατανοούµε αυτά τα οποία
γράφονται στις γραµµές του κάθε νοµοσχεδίου, ειδικά όταν αυτά
αφορούν την τεχνολογία, η οποία πολλές φορές περιπλέκει τα
πράγµατα.
Το 5G, λοιπόν, µπορεί να προσφέρει πάνω από είκοσι φορές
µεγαλύτερη ταχύτητα στις τεχνολογικές υπηρεσίες, τις οποίες
χρησιµοποιούµε ήδη σήµερα. Φανταστείτε πόσο µπορεί να διευκολύνει κάποιον που ζει σε ένα ακριτικό νησί, έναν ασθενή, ο
οποίος θα έρχεται σε επαφή µε τον γιατρό του και µέσω της τηλεϊατρικής θα µπορεί να γίνει καλά. Φανταστείτε πόσο πιο εύκολα θα µπορεί ένας δηµόσιος υπάλληλος µέσω βιντεοκλήσης
να εξυπηρετεί τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Φανταστείτε τι
δυνατότητες θα έχει ο καθένας από µας µε είκοσι φορές µεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση µε τα σηµερινά δίκτυα.
Αυτές οι συχνότητες, οι οποίες προβλέπονται και στο νοµοσχέδιο και οι οποίες θα έρθουν να εγκατασταθούν, αντικαθιστούν συχνότητες οι οποίες υπάρχουν σήµερα, σαν αυτές τις
οποίες χρησιµοποιούν στελέχη της Ελληνικής Λύσης για να
βγουν στα δικά τους κανάλια και να πουν αυτά τα οποία έχουν
να πουν. Αντικατάσταση γίνεται. Όχι προσθήκη. Άρα, λοιπόν, να
σταµατήσουµε να λέµε πράγµατα τα οποία δεν ισχύουν.
Θα αναφερθώ σε έναν πανάξιο νέο Έλληνα ο οποίος διαπρέπει αυτή τη στιγµή στις Ηνωµένες Πολιτείες ονόµατι Μάικλ Κράτσιος, ο οποίος είναι επικεφαλής του Γραφείου Τεχνολογίας του
Λευκού Οίκου και του Πενταγώνου. Για να καταλάβουµε την αξία
αυτού του ανθρώπου είναι ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται
και συζητά την πολιτική των Ηνωµένων Πολιτειών µε τους τεχνολογικούς κολοσσούς, τις υπηρεσίες των οποίων χρησιµοποιεί
όλος ο πλανήτης. Και είναι Έλληνας, τριαντάρης στον Λευκό
Οίκο και στο Πεντάγωνο. Αυτός, λοιπόν, ο άνθρωπος στο πλαίσιο
της δουλειάς του και στο πλαίσιο της πειθούς που πρέπει να έχει
απέναντι στους Αµερικανούς πολίτες, αλλά και στους πολίτες
όλου του κόσµου, έχει εξηγήσει τα πλεονεκτήµατα και του 4G,
χάρη στο οποίο µόνο το 2016 οι Ηνωµένες Πολιτείες αύξησαν το
ΑΕΠ τους κατά 100 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Σκεφτείτε τι δυνατότητες έχει η ελληνική οικονοµία, η οποία
πρωτοπορεί µε το Ταµείο Φαιστός. Θα ήθελα να συγχαρώ την
οµάδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, που τολµά να καινοτοµήσει, τολµά να φέρει µία λύση, που δεν την αντιγράφουµε
από µία άλλη χώρα. Με το Ταµείο Φαιστός θα µπορέσουµε να
χρηµατοδοτήσουµε ελληνικές επιχειρήσεις που θα επενδύσουν
σε υποδοµές του 5G για να κάνουν όλα αυτά τα οποία περιγράψαµε.
Άρα, λοιπόν, σε πολύ κρίσιµη περίοδο από γεωστρατηγικής
άποψης, µε έναν γείτονα ο οποίος προκαλεί και µε µία ταχύτητα
παγκοσµίως στις τεχνολογικές εξελίξεις, την οποία δεν µπορούµε να αγνοήσουµε, θα ήταν έγκληµα αν σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα δεν άρχιζε να επενδύει από τώρα στο 5G, για να
µπορέσουµε όχι απλώς να προλάβουµε το τρένο των εξελίξεων,
αλλά να µπορέσουµε να πρωταγωνιστήσουµε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Με αυτό το νοµοσχέδιο νοµίζω ότι καταφέρνουµε κάποια σηµαντικά πράγµατα, µεταξύ των οποίων το Ταµείο Φαιστός, το
οποίο ανέφερα και λίγο πριν, αλλά και την απλοποίηση διαδικασιών σε ολόκληρο το δηµόσιο.
Το gov.gr -το είπαν, νοµίζω, πολλοί συνάδελφοι- είναι από τις
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µεγάλες επιτυχίες αυτής της Κυβέρνησης. Το είπαν και άλλοι σε
προηγούµενες κυβερνήσεις, αλλά ενδεχοµένως να µην το πρόλαβαν. Εν πάση περιπτώσει όµως έγινε. Το gov.gr πρέπει να εµπλουτίζεται συνεχώς και χαίροµαι που µία πρόταση την οποία
είχαµε κάνει κάποιοι Βουλευτές συνάδελφοι στην οµάδα του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής λίγους µήνες πριν, δηλαδή ο
κάθε πολίτης να αποκτά τη δική του θυρίδα µε τα έγγραφα τα
οποία κατεβάζει από το gov.gr, να µπορεί να τα έχει όλα σε ένα
µέρος και να τα στέλνει απευθείας στην υπηρεσία του δηµοσίου,
για να µπορέσει να λύσει το πρόβληµά του.
Και νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι µπορούν να προστεθούν και
άλλες υπηρεσίες. Για παράδειγµα, δεν υπάρχει λόγος όσον
αφορά τους λογαριασµούς της ΔΕΗ, οι οποίοι εκτυπώνονται σε
χιλιάδες µηχανές και καταναλώνονται έτσι αχρείαστες ποσότητες χαρτιού, να µην τους έχουµε σε µία υπηρεσία του gov.gr και
να µπορούµε να τους πληρώνουµε και να τους στέλνουµε εκεί
που πρέπει µέσω αυτής της εφαρµογής. Είναι πάρα πολλά τα
παραδείγµατα, τα οποία µπορεί να απλοποιήσουν τη ζωή µας,
να την κάνουν πολύ πιο γρήγορη και να γλιτώσουν και το δηµόσιο και τη διοίκηση, αλλά και τον διοικούµενο από ταλαιπωρία
στην οποία υπόκειται σήµερα.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα επίσης να σας κάνω µία πρόταση η
οποία δεν αφορά το σηµερινό νοµοσχέδιο, αλλά νοµίζω ότι κάποια στιγµή πρέπει σε αυτή την Αίθουσα να συµφωνήσουµε ότι
πρέπει να αλλάξουµε αιώνα, όπως λέτε και εσείς.
Έχω µπροστά µου τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις τις οποίες καταθέσατε σήµερα. Δεν έχω κάτι να πω για την ουσία των νοµοτεχνικών βελτιώσεων. Έχω να πω, όµως, ότι είναι πραγµατικά
περίεργο να ζητάµε από συναδέλφους Βουλευτές να αντιληφθούν µέσα σε λίγα λεπτά και µετά από λίγο να ψηφίσουν νοµοτεχνικές βελτιώσεις µε αυτόν τον τρόπο, σε ένα χαρτί, οι οποίες
παραπέµπουν σε ένα κοµµάτι ενός πολυσέλιδου νοµοσχεδίου,
χωρίς να υπάρχει καµία απολύτως ηλεκτρονική δυνατότητα να
εντοπίζει ο Βουλευτής, αλλά και ο δηµοσιογράφος, τα µέσα ενηµέρωσης, ο πολίτης, τι ακριβώς αλλάζει. Αυτό µπορεί να γίνεται
και στη διαδικασία των επιτροπών και της Ολοµέλειας και γενικώς να βελτιώσει την ποιότητα του κοινοβουλευτικού έργου.
Ξέρω ότι έχετε δώσει µία προτεραιότητα στις ψηφιακές υπογραφές. Ήδη το κυβερνητικό έργο έχει εκσυγχρονιστεί σε µεγάλο
βαθµό µε αυτές και έρχεται και στη Βουλή ένα τέτοιο σύστηµα.
Ενδεχοµένως να µην αφορά το Υπουργείο, να αφορά το Προεδρείο της Βουλής, αλλά νοµίζω ότι πρέπει, ότι έχει έρθει η ώρα,
κύριε Πρόεδρε, να εκσυγχρονιστεί και η Βουλή και να µπορούµε
να νοµοθετούµε µε µεγαλύτερη διαφάνεια και µεγαλύτερη ευκολία, να αντιλαµβάνεται ο κάθε συνάδελφος τι σηµαίνει ένα χαρτί
το οποίο έρχεται µε µία τροπολογία, µία νοµοτεχνική βελτίωση και,
αντί να ψάχνει σε χιλιάδες σελίδες, να βλέπει επιτόπου τι ακριβώς
αλλάζει χωρίς καµµία δυσκολία.
Δεν θα καθυστερήσω άλλο. Θα ήθελα µόνο να κλείσω µε ένα
σχόλιο για την πρωινή παραφωνία στο κλίµα συναίνεσης το οποίο
πήγε να δηµιουργηθεί, διότι κατά τη γνώµη µου -και νοµίζω ότι
αυτό αποτυπώθηκε στη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου,
την οποία είδαµε τις προηγούµενες µέρες- δεν υπήρχε λόγος να
υπάρξει ένσταση αντισυνταγµατικότητας. Μάλιστα εκείνη την ώρα
στη Βουλή οι πλειοψηφίες ήταν σαφείς νοµίζω για την ισορροπία
ενός τέτοιου αποτελέσµατος. Ο Υπουργός, στο κλίµα συναίνεσης,
θέλησε να κάνει δεκτή την πρόταση της Αντιπολίτευσης, να κάνει
δεκτή για λόγους καλής θέλησης, όπως είπε, την πρόταση να
αφαιρεθεί η λέξη «κωδικοποίηση», παρ’ ότι κατά τη γνώµη µας
είναι ένας κώδικας είναι, τα έχει όλα σε ένα, παρ’ ότι όλες αυτές
οι διάσπαρτες επιτέλους µπαίνουν σε ένα κείµενο. Με καλή θέληση έβγαλε αυτή τη λέξη.
Και έρχεται ο εισηγητής της Αντιπολίτευσης, ανεβαίνει στο
Βήµα, ειρωνεύεται τον εισηγητή µας, τον κ. Μελά, ειρωνεύεται
την κ. Παπαδηµητρίου, ειρωνεύεται τον κύριο Υπουργό. Αυτός
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόµα και στο κλίµα συναίνεσης, ακόµα και σε
αυτά στα οποία δείχνουµε καλή θέληση για να συµφωνήσουµε
σε πράγµατα στα οποία ούτως ή άλλως όλοι έχουµε λόγο και
στόχευση να συµφωνήσουµε, έρχεστε µε ειρωνείες, µε προσβολές να δυναµιτίσετε. Αυτά να τα αφήσουµε πίσω, κύριοι συνάδελφοι.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σε τι έγκειται το προσωπικό; Δεν άκουσα κανένα όνοµα να αναφέρεται. Μια κριτική
σε τοποθέτηση έκανε. Παρ’ όλα αυτά έχετε τον λόγο για ένα
λεπτό, γιατί µπορεί να µε…
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που µου δίνετε
τον λόγο.
Κύριε συνάδελφε, δεν υπήρξε καµµία ειρωνεία. Αυτό που µάλλον δεν καταλάβατε, γιατί ίσως λείπατε από τις επιτροπές, είναι
η από την αρχή της διαδικασίας ένστασή µας σχετικά µε την τυπικότητα της κωδικοποίησης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Το κατάλαβα.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Και δεν το λέµε εµείς και ούτε µας κάνατε
και καµµία χάρη. Η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής σάς είπε
ότι δεν είναι κωδικοποίηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Άρα, λοιπόν, καλό θα ήταν, πριν µιλήσετε
και απευθυνθείτε στην Αντιπολίτευση να κοιτάξετε την καµπούρα
σας και να διορθώσετε τα λάθη και να επανέλθετε στους κανόνες
καλής νοµοθέτησης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ: Κάνετε λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να κλείσουµε εδώ το
θέµα.
Θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
τον κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η απογραφή των κτηρίων του
δηµοσίου δεν επετεύχθη ακόµη, διότι ουδεµία υπηρεσία του δηµοσίου ήταν εις θέσιν να µου παρέχει επακριβώς τα στοιχεία τα
οποία εζήτησα». Η ηµεροµηνία αυτής της δήλωσης ήταν η 16η
Ιανουαρίου του 1953 και αυτός που την έκανε ήταν ο τότε Υπουργός Δηµοσίων Έργων, ο Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Το πρόβληµα αυτό θεραπεύτηκε. Βεβαίως, θεραπεύτηκε µερικές δεκαετίες αργότερα, αλλά µπορεί κανείς να σκεφτεί -τα
συζητήσαµε και σήµερα όλοι µας- τόσα πολλά προβλήµατα τα
οποία ακόµη εκκρεµούν. Έχουµε θεραπεύσει κάποια, θεραπεύονται κάποια διαρκώς, αλλά τα περισσότερα είναι ακόµη σε
εκκρεµότητα. Κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι πιο καθηµερινές, κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες. Υπό µία
έννοια, όµως, αυτός ακριβώς είναι, εάν θέλετε, ο πυρήνας της
στόχευσης, της στρατηγικής του Υπουργείου, αυτός είναι πυρήνας της στόχευσης και αυτού του σχεδίου νόµου: Να κάνουµε
το κράτος να λειτουργήσει καλά, να κάνουµε το κράτος να λειτουργήσει σωστά.
Δεκατέσσερις µήνες µετά από τις προγραµµατικές δηλώσεις
της Κυβέρνησης νοµίζω πως είναι η κατάλληλη στιγµή να κάνουµε, κατ’ αρχάς, µία αποτίµηση, πού βρισκόµαστε και τι συνέβη τους τελευταίους µήνες.
Το gov.gr είναι µια πραγµατικότητα εδώ και έξι µήνες. Ξεκίνησε µε πεντακόσιες µία υπηρεσίες του δηµοσίου, οι οποίες ήδη
υπήρχαν, µε µεγάλη αξία και µόνο στη συγκέντρωση, διότι θεωρείται η βέλτιστη καλή πρακτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
γιατί φιλοσοφικά πρέπει πάντοτε να δίνουµε την αίσθηση ότι το
κράτος είναι ένα και ότι ως ένα οφείλει να λειτουργεί. Έξι µήνες
µετά οι υπηρεσίες είναι εξακόσιες δεκατέσσερις. Έχουν προστεθεί πάρα πολλές νέες υπηρεσίες. Πάνω από ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις,
υπηρεσίες γνησίου υπογραφής, τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες
δηµοτολογικά και ληξιαρχικά πιστοποιητικά, πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες εγγραφές στην άυλη συνταγογράφηση µε τέσσερα εκατοµµύρια συνταγές περίπου, ογδόντα τέσσερις
χιλιάδες εγγραφές στα νηπιαγωγεία, ογδόντα πέντε χιλιάδες
προσωρινές άδειες οδήγησης, τριακόσιες ογδοντα χιλιάδες επισκέψεις στην Ψηφιακή Ακαδηµία Πολιτών. Τα ΚΕΠ και η ΑΑΔΕ
εισήγαγαν για πρώτη φορά τις τηλεδιασκέψεις σε κάποια πράγ-
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µατα τα οποία δεν µπορούν να αυτοµατοποιηθούν, να ψηφιοποιηθούν γρήγορα. Εκεί µπήκε η τηλεδιάσκεψη. Εάν θέλετε, µας
έδωσε µια καλή αφορµή και η συγκυρία που ζούµε. Το έχουµε
πει πολλές φορές ότι ο κορωνοϊός, η πανδηµία έδρασε ως ψηφιακός επιταχυντής και την εκκρεµότητα την έκανε αναγκαιότητα. Ήδη, λοιπόν, τα ΚΕΠ παρέχουν πάνω από πενήντα
υπηρεσίες µε αυτόν τον τρόπο. Η ΑΑΔΕ έχει ξεκινήσει µε µία, την
παροχή κλειδάριθµου, αλλά η πρόθεση, απ’ ό,τι ξέρω, και του διοικητή της είναι να προσθέσει πολλές άλλες νέες υπηρεσίες σε
αυτό.
Ευρύτερα, όµως, έχουν γίνει πολλές αλλαγές και ως προς τις
διαδικασίες. Η διαδικασία δήλωσης γέννησης απλουστεύθηκε,
καθώς έπρεπε µέχρι πρότινος να πηγαίνουµε σε τέσσερις ή και
πέντε διαφορετικές υπηρεσίες. Πλέον όλα γίνονται στο µαιευτήριο. Στην απώλεια της ζωής το έχουµε πει ότι οι διαδικασίες ήταν
πολύ περισσότερες και το µεγαλύτερο µέρος τους έχει ήδη ψηφιοποιηθεί. Αρκεί κανείς να µπει στο gov.gr και να δει ως προς
την απώλεια της ζωής πώς πολλές απ’ αυτές τις διαδικασίες
πλέον µπορούν να γίνουν µε κάποια κλικ του ποντικιού και εάν
θέλετε, αυτό είναι το στοιχειώδες που το κράτος οφείλει να κάνει
απέναντι σε ανθρώπους, οι οποίοι έχουν, πέρα από τη γραφειοκρατία, να λύσουν και µεγάλα δικά τους ζητήµατα.
Οι τηλεδιασκέψεις µπήκαν στο δηµόσιο. Πήραµε το εργαλείο,
που ήδη υπήρχε, το e:Presence, από το παλιό ΕΔΕΤ, ΕΔΥΤΕ και
το γενικεύσαµε. Αυτό ήταν για τα εκλεκτορικά των πανεπιστηµίων και το γενικεύσαµε για όλο τον δηµόσιο τοµέα.
Ξεκινήσαµε να ψηφιοποιούµε και διαδικασίες, οι οποίες δεν
µας τιµούν ως κράτος ότι υπήρχαν. Τα ειδικά αιτήµατα του
ΕΟΠΥΥ είναι ένα τέτοιο παράδειγµα, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες. Χιλιάδες οικογένειες, παιδιά τα οποία κάνουν παρεµβάσεις και οι γονείς τους έπρεπε να πηγαίνουν κάθε
µήνα στα γκισέ του ΕΟΠΥΥ. Στοιχειώδες καθήκον µας ήταν και
είναι αυτό να το λύσουµε, αλλά αυτό λέω ξανά ότι είναι ένα από
τα πολλά που πρέπει ακόµα να λυθούν.
Όλες αυτές οι διαδικασίες αθροιστικά είναι µόνο η αρχή ενός
οικοδοµήµατος, του οικοδοµήµατος του gov.gr, το οποίο εν τέλει
θα πρέπει να καταλήξει σε κάτι το οποίο θα είναι σχεδόν πλήρες,
θα περιλαµβάνει δηλαδή στο τέλος αυτό που πολλές φορές περιγράφουµε ως το εσθονικό µοντέλο. Στην Εσθονία είναι τα
πάντα ηλεκτρονικά, εκτός από τον γάµο, το διαζύγιο και την
αγορά ακινήτου. Εκεί ψηφίζουν κιόλας ηλεκτρονικά. Αυτό δεν
αφορά τη δική µας περίπτωση, αλλά εν πάση περιπτώσει σαν πυξίδα, όχι σαν χάρτης, αυτή η διαδικασία δείχνει πάνω-κάτω το
πού πρέπει να πάµε και πόσα άλλα πρέπει να γίνουν.
Είχαµε αναφέρει στις προγραµµατικές δηλώσεις ότι η δηµοπρασία του φάσµατος του 5G θα γίνει πριν από το τέλος του
2020. Θα ξεκινήσει µέσα στις επόµενες ηµέρες, καλώς εχόντων
των πραγµάτων ίσως και µέχρι το τέλος της εβδοµάδας αυτή η
δηµοπρασία. Είχαµε πει ότι αυτή η δηµοπρασία θα γίνει µε έναν
καινοτόµο τρόπο και µε καινοτόµο τρόπο γίνεται. Να σηµειώσω,
επίσης, σε ό,τι αφορά την ηµεροµηνία εκκίνησης της δηµοπρασίας ότι, εάν δεν κάνω λάθος, σίγουρα η Ελλάδα είναι µία από
τις ελάχιστες χώρες απ’ αυτές που δεν την είχαν κάνει, που δεν
την πήγε πιο µετά λόγω της πανδηµίας, εάν όχι η µόνη.
Η καινοτοµία είχε να κάνει µε την ίδρυση του Ταµείου Φαιστός.
Είναι µια πάρα πολύ απλή σύλληψη. Η σύλληψη είναι ότι στο 5G
δεν πρέπει απλώς και µόνο να σταθούµε στις συχνότητες, δεν
πρέπει απλώς και µόνο να σταθούµε στη δηµοπρασία, αλλά πρέπει να δούµε το οικονοµικό αποτύπωµα. Άρα η καινοτοµία εδώ
είναι πώς η δηµοπρασία θα γεµίσει την αγορά. Για το 25% από τα
έσοδα της δηµοπρασίας συζητήσαµε µε τους εταίρους µας και
παρά τις δεσµεύσεις που υπάρχουν, αποφασίστηκε να δηµιουργηθεί ένα ειδικό ταµείο, το οποίο θα γυρίσει τα χρήµατα πίσω στην
ελληνική οικονοµία, επενδύοντας σε start-up επιχειρήσεις, επενδύοντας σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πολύ απλά θα
οφείλουν να έχουν το εξής χαρακτηριστικό, να έχουν συσχέτιση
µε το 5G. Δηλαδή, δεν θα είναι τηλεπικοινωνιακές οι υπηρεσίες
τους, per se, θα είναι ενδεχοµένως -λέω ενδεικτικά- υπηρεσίες τηλεϊατρικής, πράγµατα που έχουν να κάνουν µε την αυτόνοµη οδήγηση, καινοτοµίες που σήµερα -είχα την ευκαιρία να το πω και στις
επιτροπές- εάν αρχίσουµε να τις λέµε, θα φαντάζουν επιστηµο-
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νική φαντασία. Και θα φαντάζουν επιστηµονική φαντασία διπλά
-και θα είναι αδόκιµο- µε δεδοµένο ότι έχουµε ακόµη πάρα πολλές εκκρεµότητες να λύσουµε, όπως ας πούµε το ότι δεν καταβάλλουµε ακόµη το σύνολο των συντάξεων στην ταχύτητα που
πρέπει. Και αυτό είναι κάτι που έχει ξεκινήσει να λύνεται και που
θα λυθεί, αλλά είναι σαφές ότι είναι µια τεράστια εκκρεµότητα
που δεν µας βοηθά να χτίσουµε το οικοδόµηµα σε σχέση µε το
τι θα γίνει µετά.
Συνεχίζω µε τη στρατηγική για την ταυτοποίηση. Η στρατηγική
µε την ταυτοποίηση έχει να κάνει µε το πώς αποδεικνύει κάποιος
ότι αυτός είναι αυτός. Πώς αποδεικνύει κανείς ψηφιακά και αποκεντρωµένα ότι είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης ή ο οποιοσδήποτε
άλλος; Παραδοσιακά χρησιµοποιούµε την ταυτότητά µας. Η ταυτότητά µας είναι, εάν θέλετε, ένα αποµεινάρι, η ελληνική ταυτότητα, άλλων δεκαετιών. Κοιτάζοντας τι έκαναν άλλες χώρες -η
Εσθονία εδώ και πάλι είναι ένα καλό παράδειγµα- θα φτιαχτούν
νέες ταυτότητες στην Ελλάδα, οι οποίες θα είναι διαθέσιµες. Ο
διαγωνισµός «τρέχει» από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
και αυτές θα είναι διαθέσιµες σε λιγότερο από δύο χρόνια. Θα
περιλαµβάνουν ψηφιακές υπογραφές, µέριµνα η οποία δεν
υπήρχε στις προηγούµενες επεξεργασίες των ταυτοτήτων, θα
περιλαµβάνουν ψηφιακή εφαρµογή. Ο στόχος είναι, εν τέλει, να
χτίσουν µία ψηφιακή υποδοµή, µια κλειδαριά ασφαλείας, για να
µπορέσει κανείς να έχει πρόσβαση σε προσαυξηµένες ψηφιακές
υπηρεσίες, σ’ ένα δωµάτιο το οποίο εµείς διαρκώς θα γεµίζουµε
µε καινούργιες υπηρεσίες. Και, φυσικά, εδώ είναι και η στρατηγική του ενιαίου αριθµού, του προσωπικού αριθµού όπως λέµε.
Ξανά εκκρεµότητα, αυτονόητη εκκρεµότητα. Επί της ουσίας
αυτό έχει ειπωθεί λίγο έως πολύ από τα περισσότερα, εάν όχι
και απ’ όλα τα κόµµατα του Κοινοβουλίου, µε παραλλαγές ως
προς το πώς θα έπρεπε να γίνει, αλλά είναι το αυτονόητο. Ένας
αριθµός, όχι πολλοί, και υπ’ αυτή την έννοια προχωράµε και σε
αυτό µε το παρόν σχέδιο νόµου.
Φυσικά, µέσα στους δεκατέσσερις αυτούς µήνες είχαµε να αντιµετωπίσουµε και πολλά άλλα, κάποια αναµενόµενα και κάποια
έκτακτα. Είχαµε να αντιµετωπίσουµε όλα τα συστατικά της πανδηµίας και υπ’ αυτή την έννοια έγιναν πολλά σε ό,τι αφορά τη
λειτουργία του Υπουργικού Συµβουλίου. Πλέον, το Υπουργικό
Συµβούλιο, οι Γενικοί Γραµµατείς λειτουργούµε µε ψηφιακές
υπογραφές στα κινητά µας. Σε ό,τι αφορά τα νοµοσχέδια, τις
ΚΥΑ, τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, τις ΠΥΣ ψηφίζονται
αποκεντρωµένα. Η Ελλάδα βγήκε από τη λίστα 301 για τη διακίνηση παράνοµου λογισµικού. Το 13033 κατά τη διάρκεια της πανδηµίας χαιρετίστηκε τόσο από τον ΟΟΣΑ όσο και από την
αρµόδια Κοινοτική Επίτροπο, από την κ. Βεστάγκερ, την προηγούµενη εβδοµάδα ως µια ψηφιακή καινοτοµία. Η Εθνική Αρχή
Κυβερνοασφάλειας στελεχώθηκε και ξεκίνησε να δηµοσιεύει συστάσεις και να παρεµβαίνει ευεργετικά και στα συστήµατα, αποκτώντας πρόσθετη προστασία και µε δεδοµένο ότι έχουµε πάρα
πολλά παλιά συστήµατα να λύσουµε και να παρέµβουµε. Και, φυσικά, ορίσαµε για πρώτη φορά τις κρίσιµες υποδοµές της χώρας
και ξεκινήσαµε να συνεργαζόµαστε µε τις δοµές αυτές.
Ξεκίνησαν να δηµοπρατούνται νέα µεγάλα έργα πληροφορικής. Το HRMS είναι ένα τέτοιο παράδειγµα. Και να πω ως προς
αυτό, επειδή συζητήθηκαν τα ψηφιακά οργανογράµµατα, ότι το
HRMS είναι το σύστηµα ανθρωπίνου δυναµικού του ελληνικού
δηµοσίου, το οποίο, εφ’ όσον θα ολοκληρωθεί, θα περιλαµβάνει
de facto όλο το ανθρώπινο δυναµικό. Άρα αυτή η συζήτηση προφανώς δροµολογείται, αλλά σε κάθε περίπτωση είµαστε απολύτως ανοιχτοί, όπως έχουµε πει, σε κάθε καλή ιδέα απ’ όπου και
αν προέρχεται.
Δηµοπρατήθηκε η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης και φυσικά τα
περισσότερα έργα είναι µπροστά µας. Το νέο πακέτο το οποίο
θα δοθεί στη χώρα µας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει τροµακτικά τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες και αυτό εκ των πραγµάτων παρενέβη στον σχεδιασµό της βίβλου του ψηφιακού
µετασχηµατισµού. Σαν χώρα γενικά είµαστε καλοί στα κείµενα
στρατηγικής, δεν είµαστε τόσο καλοί ενδεχοµένως σε κάποια
πράγµατα όπως στο πώς αυτά τα κείµενα στρατηγικής τα µετουσιώνουµε σε πράξη. Πήραµε την απόφαση να περιλαµβάνει συγκεκριµένα έργα, να είναι ένας µπούσουλας, να είναι κάτι στο

18667

οποίο µπορεί κανείς να συµφωνήσει και να είναι ένα πολύ συγκεκριµένο στρατηγικό σχέδιο και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο
έγινε όλη αυτή προσπάθεια όλους αυτούς τους µήνες να αποτυπωθούν συγκεκριµένα έργα και συγκεκριµένες παρεµβάσεις. Και
το γεγονός ότι προέκυψε η δυνατότητα του Ταµείου Ανάκαµψης
αύξησε τη χρησιµότητα αυτού του σχεδιασµού, γιατί είµαστε
πολύ πιο έτοιµοι αυτή τη στιγµή σε αυτές τις συζητήσεις. Εντός
διµήνου θα έχει δηµοσιευθεί και προφανώς θα παρουσιαστεί και
σε όλα τα πολιτικά κόµµατα για τα σχόλιά τους και τις προσθήκες
τους. Όπως έχουµε πει, για εµάς ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
είναι κάτι στο οποίο πρέπει να παραχθούν ευρύτερες συναινέσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοθετικό κείµενο που έχετε
στα χέρια σας έρχεται να συµπληρώσει τη στρατηγική αυτή και
να την πάει ένα βήµα παραπέρα. Να σηµειώσω σε συνάρτηση µε
όσα έλαβαν χώρα το πρωί σε σχέση και µε το όνοµα του νοµοσχεδίου ότι δεν φιλοδοξούµε το παρόν σχέδιο νόµου να σταδιοδροµήσει ως τίτλος. Φιλοδοξούµε να σταδιοδροµήσει ως µια
αποτελεσµατική µεταρρύθµιση που θα αλλάξει το τοπίο στη δηµόσια διοίκηση προς όφελος του πολίτη. Και επειδή υπό την έννοια αυτή η λέξη κώδικας για τους πληροφορικούς έχει άλλο
νόηµα απ’ ό,τι για τους νοµικούς, είπαµε και στις επιτροπές ότι
πιστεύουµε ότι αυτός ο νόµος είναι το απαραίτητο νοµοθετικό
λογισµικό για να µπορέσει η χώρα να αλλάξει σελίδα. Προσαρµόζει παλιές διατάξεις. Οι νόµοι είναι δυναµικά κείµενα. Ο κώδικας του Χαµουραµπί ήταν σε βασάλτη. Όλα τα υπόλοιπα κείµενα
προσαρµόζονται στο µέλλον. Και αυτός ο κώδικας, αυτός ο
νόµος µάλλον, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα θα αλλάξει είτε από αυτή είτε από κάποια άλλη κυβέρνηση- και θα προσαρµοστεί στο µέλλον µοιραία και είναι δόκιµο, γιατί για εµάς, όπως
τονίσαµε από την πρώτη µέρα, αυτό ήταν µια πράξη αναγνώρισης.
Θέλω να το ξαναπώ γιατί θεωρώ ότι είναι πράξη πολιτικής γενναιότητας από την Πλειοψηφία και από την Κυβέρνηση. Οφείλουµε ο ένας να αναγνωρίσει το έργο του άλλου στις υποδοµές.
Οφείλουµε ο ένας να πατήσει πάνω στο έργο του άλλου για να
κάνει σωστά τη δουλειά του, για να µπορέσει να συνεχίσει το ένα
έργο και το άλλο έργο και να χτίσει πάνω τους. Έτσι όλα αυτά
τα συστήµατα, γιατί αργούν και οι δηµοπρασίες, προκηρύσσονται από µια κυβέρνηση, ο διαγωνισµός τελειώνει από µια άλλη
κυβέρνηση, το έργο ολοκληρώνεται, αφού δηµιουργηθεί, από
µια τρίτη ενδεχοµένως κυβέρνηση και αυτό είναι αυτονόητο.
Πρέπει να επενδύουµε σ’ αυτό και πρέπει να συνεχίσουµε σ’
αυτό. Αυτά τα έργα πρέπει να ντύνονται µε αποδοχή. Είναι αυτονόητο για να µπορέσει η χώρα να πάει µπροστά.
Το νοµοσχέδιο αυτό λοιπόν περιλαµβάνει δύο κατηγορίες παρεµβάσεων. Η πρώτη και µεγαλύτερη, θα έλεγα, κατηγορία είναι
η επίλυση εκκρεµοτήτων του παρελθόντος. Εκεί, για παράδειγµα, τοποθετούµε τη στρατηγική των «λευκών περιοχών» της
τηλεόρασης. Είχε ξεκινήσει νωρίτερα αυτή η στρατηγική. Παρενέβηµεν όµως ως προς το πώς γίνεται, ως προς το πώς λειτουργεί, γιατί υπήρχαν γραφειοκρατικές αστοχίες στον σχεδιασµό
-αναµενόµενες εν µέρει- και αυτή τη στιγµή το διευρύναµε κιόλας
ενδεχοµένως σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας, αλλά µε την
πρόνοια να µπορούν να βγαίνουν υπουργικές αποφάσεις, εφόσον οι «λευκές περιοχές» βεβαιώνονται από την ΕΕΤΤ για να περνιούνται µέσα σε αυτό το σύστηµα.
Και για να πω ποιο ήταν το τεχνικό πρόβληµα, υπήρχε παλαιότερα η µέριµνα σε κάποια χωριά να κάνουν µια αίτηση στα ΚΕΠ,
για παράδειγµα, για αναµεταδότη της «DIGEA» και διαπιστώσαµε
ότι το σύστηµα µπλόκαρε και δεν µπορούσε κανείς να πάει να
πάρει πιάτο συνδροµητικής τηλεόραση από αστοχία του σχεδιασµού του προγράµµατος. Αυτό το λύσαµε, αλλά κρίναµε ότι
έπρεπε να απλουστευτεί πολύ η διαδικασία και αυτή τη στιγµή
αυτό θα γίνεται µέσα σε λίγες εβδοµάδες είτε µε µηδέν χαρτιά
από το gov.gr είτε µε ένα χαρτί στα ΚΕΠ. Και είναι πολύ χρήσιµο,
όχι µόνο για τις ακριτικές περιοχές, όπου είναι αυτονόητο ότι
έπρεπε αυτό το σχέδιο να έχει προχωρήσει, αλλά και για πολλές
περιοχές µέσα στη χώρα µας που δεν έχουν τηλεοπτικό σήµα
όπως θα έπρεπε.
Στην επίλυση εκκρεµοτήτων περιλαµβάνονται φυσικά και
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πολλά άλλα πράγµατα. Ο Προσωπικός Αριθµός που ανέφερα
πριν είναι ένα και οι ψηφιακές υπογραφές. Όλοι οι Έλληνες θα
πάρουν µε τη νέα ταυτότητα ψηφιακή υπογραφή. Έπρεπε να
υπάρχουν σαφείς κανόνες που να διέπουν πώς δουλεύουν οι ψηφιακές υπογραφές και στο µεσοδιάστηµα, στο πλαίσιο άλλων
έργων, του ΣΗΔΕ ή της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων που
θα πάρουν πολλές επιχειρήσεις, θα µοιραστούν πολλές ψηφιακές υπογραφές, όχι µόνο από τα ίδια τα έργα που ενδεχοµένως
κάποια να είχαν ξεκινήσει και πριν από εµάς, αλλά και από τις
προαιρέσεις τους που θα γίνουν επί των ηµερών µας. Αθροιζόµενα αυτά θα δώσουν πολλές ψηφιακές υπογραφές στο κράτος,
στον ιδιωτικό τοµέα. Άρα και αυτό ήθελε, αν θέλετε, πολύ καλούς
νοµοθετικούς κανόνες για να µπορέσει να λειτουργήσει.
Άρα ερχόµαστε να νοµοθετήσουµε, και για τις σφραγίδες και
για τις υπογραφές και για τη «θυρίδα του πολίτη» που αναφέρθηκε πριν και της δηµόσιας υπηρεσίας. Γιατί εν τέλει αυτό το
οποίο θα πρέπει να κάνουµε στις δηµόσιες υπηρεσίες δεν είναι
αυτό το οποίο έχουµε κάνει σήµερα. Έχουµε ξεκινήσει, µε το
gov.gr εκδίδεται η εξουσιοδότηση και η υπεύθυνη δήλωση, αλλά
είναι ένα πρώτο καλό βήµα. Ποιο θα ήταν το τέλειο; Θα ήταν να
µπορείς να πατάς ένα κουµπί και να λες σε ποια δηµόσια υπηρεσία αυτό το πράγµα, αυτό το κείµενο, αυτή η παρέµβαση θέλεις
να φτάσει.
Η «θυρίδα του πολίτη» λοιπόν θα έρθει να κάνει αυτό, γιατί θα
αποκτήσει κάθε ένας από εµάς µία θυρίδα ατοµική και κάθε δηµόσια υπηρεσία µία δική της θυρίδα και εν τέλει όλα αυτά θα µιλάνε µεταξύ τους. Θέλει χτίσιµο. Είµαστε έτοιµοι. Θα
ξεκινήσουµε από τα ΚΕΠ. Θα είναι ένα πρώτο βήµα. Εν τέλει θα
πρέπει να διαχυθεί σε όλο το κράτος. Όπως ισχύει σε όλα αυτά,
ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτοµέρειες της εφαρµογής.
Οι νόµοι, οι προσεγγίσεις, ακόµα και οι κώδικες της πληροφορικής είναι ένα καλό πρώτο βήµα, αλλά εν τέλει τα πάντα κρίνονται
στην εφαρµογή τους.
Τώρα σε ό,τι αφορά το σύνολο της επίλυσης αυτών των ψηφιακών εκκρεµοτήτων, επί της ουσίας µιλάµε για πράγµατα που
ισχύουν σε πολλές άλλες χώρες. Επιτέλους, πρέπει να τα δούµε
και εδώ. Επιτέλους, γιατί το χρωστάµε. Το χρωστάµε στον εργαζόµενο που δεν έχει χρόνο να φύγει από τη δουλειά του. Το χρωστάµε στον γονιό που δεν έχει πού να αφήσει το παιδί του για να
πάει στο γκισέ. Το χρωστάµε στο άτοµο µε ειδικές ανάγκες που
πρέπει να του δείξει το κράτος ότι είναι αρωγός σε αυτόν ή σε
εκείνη. Το χρωστάµε στον Απόδηµο Έλληνα για να ενισχύσουµε
τον οµφάλιο λώρο του µε την πατρίδα. Είναι χρέος.
Ταυτόχρονα όµως υπάρχει και ένα άλλο µεγάλο χρέος, το
άνοιγµα στο µέλλον. Στο παρόν σχέδιο νόµου υπάρχουν διατάξεις για το «υπολογιστικό νέφος». Οι µη εξοικειωµένοι µε την
πληροφορική µπορεί να θεωρήσουµε αυτήν την ορολογία λίγο
περίεργη. Αν θέλετε, είναι η βασική αναγκαία υποδοµή για την
κυβερνοασφάλεια, να µπορέσουµε να έχουµε τα δεδοµένα του
κράτους κάπου συγκεντρωµένα µε ασφάλεια, παίρνοντας πολύ
καλές υποδοµές, από το να τα έχουµε σε δεκάδες servers παντού διασκορπισµένα στο δηµόσιο χωρίς να ξέρουµε πάντα το τι
είναι πού.
Ο τρόπος που αναπτύσσουµε αυτή τη στρατηγική είναι καινοτόµος και φιλοεπενδυτικός. Ακόµη πιο καινοτόµος φυσικά είναι
ο τρόπος που αναπτύσσεται το 5G. Ειδικά γι’ αυτό, επειδή ακούστηκαν και κάποια µεµονωµένα σχόλια, κάποια µε έναν φοβικό επιτρέψτε µου να πω- και µε έναν συνωµοσιολογικό χαρακτήρα,
οφείλουµε να απαντήσουµε. Η τεχνοκρατική απάντηση που θα
έδινα είναι ότι οι συχνότητες του 5G ήδη χρησιµοποιούνται. Η
βασική συχνότητα του 5G είναι 700 MHz, σηµερινή συχνότητα
της «DIGEA». Αν έχει πρόβληµα, τότε κάποιοι πρέπει να κλείσουν
την τηλεόραση. Άλλη συχνότητα, τα 3,5 GHz αγροτικά δίκτυα.
Σε ό,τι αφορά τις ακτινοβολίες, δύο χιλιάδες εξακόσιες κεραίες
τον χρόνο ελέγχονται, τέσσερις ήταν πάνω από τα όρια ακτινοβολίας πέρσι, Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας.
Και από εκεί και πέρα, ποια είναι τα όρια ακτινοβολίας στην
Ελλάδα, είναι τα διεθνή; Όχι. Έχουµε πάρει τα διεθνή όρια και
έχουµε νοµοθετήσει να κινούµαστε σε χαµηλότερα, στο 70%
αυτών των ορίων, ενίοτε και στο 60%. Η πολιτική όµως απάντηση
σε αυτό είναι το εξής: Ένα κι ένα κάνουν δύο, δεν κάνουν τρία,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δεν κάνουν ποτέ τρία και δεν τίθεται σε διάλογο το αν κάνουν
τρία.
Και ευρύτερα, επειδή αυτή η συζήτηση ενέχει µια ενδεχόµενη
λογοτεχνική αναφορά, δεν είµαστε στον κόσµο του Όργουελ.
Δεν αφορά την Ελλάδα ο κόσµος του Όργουελ, ίσως τον αφορά
ο κόσµος του Κάφκα. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει αυτή
τη δυσβάσταχτη γραφειοκρατία που αντιµετωπίζουν οι συµπολίτες µας όλοι µαζί να πάµε και να τη λύσουµε, γιατί αυτό δεν έχει
πολιτικό χρώµα. Είναι εκκρεµότητα µεγάλη, είναι ευθύνη όλων,
υποχρέωση όλων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνοντας, τους µήνες αυτούς
έγιναν πολλά. Το ότι φάνηκε ότι γίνονται πολλά όµως δεν αφορά
το εύρος και το βάθος του έργου, γιατί στην πραγµατικότητα τα
πολλά είναι λίγα. Είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι πολύ λίγα σε σχέση
µε την εκκρεµότητα. Αυτό αντανακλά, τη µεγάλη εκκρεµότητα
που υπάρχει, γιατί όσα έγιναν στην πραγµατικότητα είναι πολύ
λίγα σε σχέση µε αυτά πρέπει να γίνουν.
Ξεκίνησα αυτή την οµιλία µε µια διαπίστωση που είχε κάνει ο
Κωνσταντίνος Καραµανλής το 1953. Προφανώς δεν ισχυρίζοµαι
ότι όσα περιγράφονται σε αυτή τη διαπίστωση, στα συµφραζόµενα της τότε εποχής, ταυτίζονται µε το σήµερα.
Πράγµατι, δεν είµαστε εδώ σήµερα για να µιλήσουµε για τα
δηµόσια έργα µε τους όρους της µεταπολεµικής Ελλάδας, ούτε
η Ελλάδα έχει ακριβώς τα ίδια προβλήµατα και τις ίδιες ανάγκες
µε τότε. Υπάρχει, όµως, µία σηµαντική αναλογία για να γίνει µε
το τότε. Είναι µία υπόγεια διαλεκτική της µεταπολεµικής Ελλάδας µε την Ελλάδα του σήµερα ως προς την υστέρηση, συγκριτικά µε άλλους, ως προς τις εκκρεµότητες µε το παρελθόν που
πρέπει να επιλυθούν, ως προς τις προκλήσεις που έρχονται και
ως προς τον τρόπο που πρέπει να κινηθούµε, γρήγορα και αποτελεσµατικά. Τότε, το πετύχαµε. Το πετύχαµε µε λάθη, µε αντιφάσεις και µε αντινοµίες, αλλά εν τέλει το πετύχαµε. Και αυτό
αντανακλάται όχι µόνο στη µοίρα του έθνους. Αντανακλάται και
στις οικογενειακές ιστορίες όλων µας.
Μπορούµε να το πετύχουµε και πάλι, έχοντας πια περάσει
δέκα χρόνια µιας µεγάλης οικονοµικής, υπαρξιακής και ταυτοτικής κρίσης και αντιµετωπίζοντας πλέον νέες προκλήσεις, υγειονοµικές, οικονοµικές και εθνικές.
Με γνώµονα όλα τα παραπάνω, σας καλώ να υπερψηφίσετε
το παρόν σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κύριο Υπουργό.
Παρακαλώ µέχρι να ετοιµαστεί το Βήµα, θα καλέσω τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Ιωάννη Ραγκούση,
να πάρει τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
Ορίστε, κύριε Ραγκούση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ειλικρινά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω πώς µπορώ
να αποφύγω να ξεκινήσω αυτή την οµιλία από κάτι το οποίο -µπορεί προηγουµένως να είχαµε την αντιπαράθεση µε τον κ. Πέτσα
ή µε άλλους Υπουργούς, αλλά νοµίζω έχετε και εσείς ενηµερωθεί- συνέβη σήµερα, το οποίο όχι µόνο πρέπει όλους να µας θορυβήσει και να µας ανησυχήσει, θα έλεγα σε απόλυτο βαθµό,
αλλά νοµίζω ότι πρέπει ειλικρινά να µας προσγειώσει και κυρίως
να προσγειώσει την Κυβέρνηση.
Αναφέροµαι στις εξελίξεις που έχουµε στο Κρατικό Νοσοκοµείο της Νίκαιας. Ουσιαστικά, εκεί το ιατρικό προσωπικό -που
αυτό και αν είναι που δίνει µία διαρκή µάχη, υπεράνθρωπη τους
τελευταίους µήνες- έφτασε να σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρω
ακόµη ποια είναι η ανακοίνωση των γιατρών. Δεν ξέρω αν έχει
δηµοσιευθεί. Έχει γίνει γνωστό ότι παραιτήθηκαν δύο πολύ κρίσιµης σηµασίας στελέχη του Νοσοκοµείου της Νίκαιας, το οποίο
σας θυµίζω -για όσους συναδέλφους προέρχεστε από εκλογικές
περιφέρειες εκτός Αττικής- ότι είναι ένα από τα βασικά νοσοκοµεία αναφοράς για τη διαχείριση του κορωνοϊού, ένα νοσοκοµείο
το οποίο αυτή τη στιγµή, ουσιαστικά, νοµίζω ότι θέτει χωρίς άλλο
προ των ευθυνών της την Κυβέρνηση.
Η Κυβέρνηση αυτή -θα οµολογήσω ότι δεν είναι η πρώτη στην
ιστορία- έχει µία τάση να ζητάει συνέχεια να της λένε µπράβο.
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Ακούσαµε προηγουµένως τον κ. Πέτσα να µας λέει «γιατί δεν µας
λέτε µπράβο για τη δουλειά που κάναµε στην Εύβοια και στην
Καρδίτσα».
Μπράβο, βεβαίως, αξίζουν σε όλους εκείνους τους λειτουργούς, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, πυροσβέστες, ανθρώπους της Πολιτικής Προστασίας, που υπερβάλλουν
εαυτόν για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Όµως
µπράβο η Κυβέρνηση, γιατί κάνει τη δουλειά της; Μπράβο στην
Κυβέρνηση πρέπει να πει κάποιος -και συγκεκριµένα τώρα αναφέροµαι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής- γιατί εφαρµόζει νόµους; Γιατί υλοποιεί έργα, τα οποία
έχουν στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη;
Και, ναι, πράγµατι, ποιος δεν θέλει το κράτος να λειτουργεί
σωστά; Όµως το κράτος δεν µπορεί να λειτουργεί σωστά, όταν η
Κυβέρνηση δεν νοµοθετεί σωστά. Για παράδειγµα, είχαµε όλο το
προηγούµενο διάστηµα αυτή την αδιανόητη προσπάθεια να θεσµοθετηθεί για πρώτη φορά η έννοια του fake news και του hoax
στη διαδικασία νοµοθέτησης και να βαφτιστεί κώδικας ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν είναι κώδικας. Γιατί κώδικας δεν είναι µόνο
θέµα ονοµασίας. Ένα νοµοσχέδιο για να χαρακτηριστεί κώδικας
µε βάση το Σύνταγµα πρώτον, πρέπει να είναι αποτέλεσµα επιστηµονικής επιτροπής και όχι πολιτικής ηγεσίας. Αυτό είναι το βασικό
χαρακτηριστικό των κωδίκων: Ότι συστήνεται επιστηµονική επιτροπή και αυτή επεξεργάζεται την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας.
Επίσης, ένα κράτος για να λειτουργεί σωστά πρέπει η Κυβέρνηση να εισηγείται τη σωστή νοµοθέτηση. Έρχεται αυτό το νοµοσχέδιο, χωρίς γνωµοδότηση της Αρχής για την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων. Θα δώσω µόλις κατέβω από το Βήµα
στη γραµµατεία, για να µοιραστεί στους συναδέλφους, τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Είναι ανακριβές να λέτε ότι θα περιµένετε τη γνωµοδότηση της αρχής, για να κρίνετε πώς πρέπει και ποια ακριβώς
στοιχεία να αναρτώνται από εδώ και στο εξής, µε βάση τις αλλαγές που κάνετε, για τον προσωπικό αριθµό. Γιατί για τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» υπάρχει γνωµάτευση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών
Δεδοµένων και είχε ληφθεί -από εµάς τότε- πέντε ολόκληρους
µήνες πριν εισαχθεί το νοµοσχέδιο στο Κοινοβούλιο. Όχι να
έρθει νοµοσχέδιο µε τέτοιες διατάξεις περί προσωπικού αριθµού
και να µην υπάρχει γνωµοδότηση της αρχής για την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων.
Νοµίζω ότι πρέπει να µιλήσουµε λίγο για την «ταµπακιέρα. Και
θέλω να απευθυνθώ εντελώς καλοπροαίρετα τώρα στους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας. Μόνοι τους -νοµίζω ο κύριος
Υφυπουργός προηγουµένως, αν το κράτησα καλά- έδωσαν τα
στοιχεία. Τι είπαν; Είπαν ότι µέχρι το 2019 είχαµε πεντακόσιες
µία ηλεκτρονικές υπηρεσίες -αν δεν τα λέω σωστά, κύριε
Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, διορθώστε µε-, που δίνονταν στους
πολίτες και για την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά. Πεντακόσιες
µία υπηρεσίες! Αυτές οι πεντακόσιες µία υπηρεσίες έγιναν το τελευταίο δεκατετράµηνο εξακόσιες δεκατέσσερις. Δηλαδή, προστέθηκαν άλλες εκατόν δεκατρείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Σωστά µέχρι εδώ;
Ρωτώ: Αυτό από µόνο του ως δεδοµένο σε τι συµπέρασµα µάς
οδηγεί; Μας οδηγεί κατ’ αρχάς στο συµπέρασµα ότι µπορεί κάποιος να θριαµβολογεί και να νοµίζει ότι µπορεί να ισχυριστεί ότι
σήµερα ξεκινά η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη χώρα µας,
επειδή έρχεται τούτο εδώ το νοµοσχέδιο προς ψήφιση στο ελληνικό Κοινοβούλιο; Όταν εσείς οι ίδιοι παραδεχθήκατε ότι πεντακόσιες µία ηλεκτρονικές υπηρεσίες ήταν ήδη στη διάθεση των
πολιτών µέχρι το 2019. Και προστέθηκαν άλλες εκατόν δεκατρείς, αξιόλογες, πολλή σηµαντικές για τους πολίτες.
Ποιος αµφιβάλλει; Ποιος αµφισβήτησε; Ποιος εξέδωσε µία
ανακοίνωση; Ο Τοµεάρχης µας, ο κ. Κάτσης, κύριε Πιερρακάκη,
όσο καιρό ανακοινώνατε τις επιπλέον Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
που δόθηκαν στους πολίτες, εξέδωσε καµµιά ανακοίνωση να σας
κατηγορήσει για αυτό; Ποτέ. Ποιος από εµάς µέσα στο ελληνικό
Κοινοβούλιο είπε κάτι εναντίον όλων αυτών των οποίων πραγµατοποιήθηκαν το τελευταίο διάστηµα;
Όµως τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο που είναι πιο σηµαντικό
και από αυτό, πιο σηµαντικό για τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας. Κύριε Μπούγα, αν θέλετε, δώστε λίγο σηµασία στο
ερώτηµα αυτό.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Σας παρακολουθώ πάντα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Αυτές οι εκατόν δεκατρείς Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες πού βασίστηκαν και µπόρεσαν να γίνουν πραγµατικότητα; Πού; Σήµερα φέρνετε το νοµοσχέδιο αυτό. Αν
σήµερα ξεκινούσε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη χώρα µας,
πώς θα µπορούσατε τους τελευταίους δεκατέσσερις µήνες να
έχετε κάνει πράξη αυτές τις εκατόν δεκατρείς σηµαντικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες; Δεν θα µπορούσατε.
Και αυτή είναι η πολύ µεγάλη αλήθεια που κρύβετε, που δεν
έχετε αυτή τη γενναιότητα να το αναγνωρίσετε. Γιατί αυτό αποφεύγετε και αυτό προσπαθήσατε να αποφύγετε, βαφτίζοντας
αυτό το νοµοσχέδιο «κώδικα». Γιατί όλες αυτές οι ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, επειδή έχουν πολύ σοβαρές νοµικές συνέπειες,
έχουν πολύ µεγάλη βαρύτητα νοµική αυτά τα έγγραφα που διακινούνται ηλεκτρονικά τους τελευταίους δεκατέσσερις µήνες όπως και τα προηγούµενα, βέβαια, τα πεντακόσια ένα- έχουν
καταστεί εφικτά, έχετε µπορέσει να τα πραγµατοποιήσετε, έχουν
αυτά τα έγγραφα αποκτήσει νοµική ισχύ για έναν και µοναδικό
λόγο: Γιατί το ελληνικό Κοινοβούλιο το 2011 ψήφισε τον ν.3979
για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και εσείς αντί να πείτε αυτή
την αλήθεια στον ελληνικό λαό, τι έρχεστε και κάνετε για πρώτη
φορά στα χρονικά του ελληνικού Κοινοβουλίου; Κατά την ταπεινή
µου γνώµη -µπορεί να κάνω λάθος- θα ήλπιζα να µην υπάρχουν
στο παρελθόν αντίστοιχα παραδείγµατα. Αν κάνω λάθος, να το
διορθώσω. Νοµίζω ότι δεν κάνω λάθος.
Τι έρχεστε λοιπόν και κάνετε; Για πρώτη φορά, όλα όσα έχετε
πραγµατοποιήσει τα έχετε πραγµατοποιήσει χωρίς τον νόµο που
φέρνετε σήµερα. Άρα γιατί τα έχετε πραγµατοποιήσει; Γιατί
υπήρχε o ν.3979. Εσείς έρχεστε αυτόν τον νόµο και το καταργείτε από τον νοµοθετικό χάρτη της χώρας. Αν αυτό δεν αποτελεί νοµοθετική ύβρη, πείτε µου εσείς τι αποτελεί νοµοθετική
ύβρη. Γιατί ο ελάχιστος κοινοβουλευτικός και νοµοθετικός σεβασµός στη διαχρονικότητα αυτού του κράτους θα σας επέβαλλε
αυτούς τους νόµους που δεν είναι διάσπαρτες διατάξεις, αλλά
είναι ολοκληρωµένα νοµοθετικά πλαίσια να τους φυλάξετε ως
κόρη οφθαλµού και βεβαίως, να τους βελτιώσετε. Βεβαίως, όπου
χρειάζεται να τους τροποποιήσετε. Βεβαίως, όσο µπορείτε να
τους εξελίξετε. Όλες, όµως, οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες που
έγιναν στο ελληνικό Κοινοβούλιο και ήταν τέτοιας φύσεως δεν
κατήργησαν τέτοια θεµελιώδη νοµικά πλαίσια, αυτό δηλαδή που
κάνετε εσείς σήµερα.
Άρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πραγµατικότητα, τι
επιχειρείτε όλο αυτό το διάστηµα; Αποφεύγετε να πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό ότι, ναι, χάρη στη δουλειά που έχουν
κάνει όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις από το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»
την περίοδο 2017-2018, καθώς επίσης και το νοµοθετικό πλαίσιο
που προϋπήρξε από το 2010 και το 2011 µπορείτε και, ναι, κάνετε
αυτά τα έργα. Και µετά από εσάς οι επόµενοι θα κάνουν άλλα
περισσότερα.
Δεν είναι θέµα ταχύτητας η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ούτε
είναι θέµα επικοινωνίας. Και να σας πω και µια µεγάλη αλήθεια.
Μακάρι, να µπορούσατε να την κατανοήσετε. Είµαι βέβαιος ότι
στην πορεία θα το κατανοήσετε όλοι. Είναι άλλη η αλήθεια που
προκύπτει από την τρέχουσα επικοινωνία και άλλη αυτή αλήθεια
που υπάρχει και µένει πάντοτε ζωντανή εδώ µέσα. Και από αυτή
εδώ την αλήθεια βγαίνουν ορισµένα πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα.
Δεν είναι θέµα επικοινωνίας λοιπόν και δεν είναι θέµα ταχύτητας η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Είναι θέµα, πρώτα, ψηφιακής
κουλτούρας. Δεύτερον, είναι θέµα ψηφιακού ήθους. Αυτά είναι
πολύ κρίσιµα στοιχεία για να µπορέσει να καρποφορήσει µια
στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Δείτε ένα παράδειγµα, το 112. Τι είναι το 112; Είναι µια εφαρµογή που την πήρατε πανέτοιµη. Σας το είπε και η κ. Γεροβασίλη
στην οµιλία της. Πολύ σωστά την πήρατε και την εξελίξατε. Έχει
εξελιχθεί το 112 στα χέρια µιας πολιτικής ηγεσίας και µιας Κυβέρνησης που λειτουργεί χωρίς κανόνες, χωρίς προδιαγραφές,
χωρίς πρωτόκολλα, αντί για το µεγάλο, το µαγικό ραβδί πολλές
φορές σε θανάσιµο πρόβληµα; Ναι, συνέβη αυτό. Διότι το 112
δεν αρκεί να το έχει στα κουµπάκια του. Πρέπει να έχεις από
πίσω από το 112 την ψηφιακή κουλτούρα, τους κανόνες, τις προ-
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διαγραφές, τα πρωτόκολλα. Και όταν δεν τα έχεις αυτά και λειτουργείς παλαιοκοµµατικά, όπως λειτουργεί η δική σας Κυβέρνηση, στη µεν Εύβοια το 112 δεν το στέλνετε ποτέ, στην
Καρδίτσα το στέλνετε µια ώρα πριν γίνει το µεγάλο κακό και
σωστά, το στέλνετε στα Ιόνια έγκαιρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα χρειαστώ πολύ χρόνο ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Επίσης, δεν µπορεί µια Κυβέρνηση να επαίρεται ότι κάνει το
µεγάλο βήµα προόδου στα ζητήµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όταν αξιόλογοι επιστήµονες του εξωτερικού, καθηγητές
που διαπρέπουν και αυτοί στον δικό τους τοµέα αναγκάζονται
µόλις σε λίγους µήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους
να υποβάλουν παραίτηση.
Εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, εισηγείστε, υπερψηφίζετε και κολακεύετε αυτό το νοµοσχέδιο λίγες
εβδοµάδες µετά την παραίτηση του καθηγητή, του κ. Δερµιτζάκη
από το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας. Είναι ένας επιστήµονας που
ήρθε αµισθί για να προσφέρει στην πατρίδα του και τον αναγκάσατε να φύγει κακήν κακώς από τον τοµέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας.
Θα κλείσω µόνο µε µία αναφορά που έκαναν και οι συνάδελφοι, γιατί όπως καταλάβατε, δεν αναφέρθηκα σε τίποτα από όλα
αυτά που -νοµίζω- µε πλήρη και κατανοητό τρόπο και απόλυτα
εύστοχα εισηγήθηκαν και ο κ. Κάτσης και η κ. Γκαρά και στις επιτροπές και σήµερα. Θα προσθέσω, όµως κι εγώ λίγο τη γνώµη
µου για αυτή την έµπνευση που έχετε ως Κυβέρνηση να δηµιουργήσετε αυτό το Ταµείο για το 5G.
Πέραν του ότι όπως σας είπε o κ. Κάτσης πολύ σωστά είναι
ανήκουστο να φτιάχνεις ένα Ταµείο που θα διαχειρίζεται εκατοµµύρια και να αφήνεις να ταυτίζονται οι τέσσερις της γνωµοδοτικής επιτροπής µε τους τέσσερις που αποτελούν την πλειοψηφία
του διοικητικού συµβουλίου, υπάρχει και ένα άλλο ερώτηµα.
Κύριε Πιερρακάκη, ουσιαστικά τώρα κάνετε µια «Νέα Δηµοκρατία Bank» στο 5G. Εάν αυτό το κάνουν όλα τα Υπουργεία,
όλοι οι Υπουργοί -αφού όλα τα Υπουργεία έχουν έσοδα από
κάπου- και δηµιουργήσει ο κάθε Υπουργός ένα δικό του ταµείο,
για παράδειγµα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να κρατάει
κάποια τέλη -δεν ξέρω τι άλλο µπορεί να κρατάει- για να φτιάξει
ένα ταµείο χρηµατοδότησης κτηνοτροφικών πολιτικών, ο Υπουργός Υποδοµών να κάνει κάτι αντίστοιχο, είναι αυτό γενική πολιτική για τη χώρα; Διότι µια επιλογή που κάνεις σε ένα Υπουργείο
αν θες να καταλάβεις σε ποιο βαθµό βαδίζεις στο σωστό δρόµο
πρέπει µε το µυαλό σου να δεις αν τη γενικεύσεις πού οδηγεί
αυτό.
Σας λέµε από την πρώτη µέρα ότι από την ώρα που υπάρχει
Αναπτυξιακή Τράπεζα, αν θέλετε το 25% να το κρατήσετε για 5G
επενδύσεις, να είναι στα χέρια της Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Θέλει ένα άλλο Υπουργείο ένα µέρος των εσόδων να το δώσει
σε µία «Β» κατεύθυνση; Ναι, να το κάνει υπό την ευθύνη, την καθοδήγηση, την εποπτεία, τη λειτουργία των ειδικών της Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Τελειώνω, λέγοντας ότι δεν έπρεπε πραγµατικά να αποφασίσετε να διαπράξετε αυτήν την χαµηλού επιπέδου λαθροχειρία.
Διότι, ειδικά, ο κόσµος της πληροφορικής, ο κόσµος των νέων
τεχνολογιών, ο κόσµος της καινοτοµίας, η νέα γενιά δεν καταλαβαίνει από αυτά. Και -αν θέλετε- να το πω λίγο βαριά: Τα απεχθάνεται όλα αυτά. Θεωρεί ότι όλοι µας είµαστε υποχρεωµένοι ο
ένας να χτίζει πάνω στον άλλον. Και είµαστε υποχρεωµένοι να
λέµε την αλήθεια. Και δεν λέτε την αλήθεια όταν µιλάτε για δήθεν- γενναιότητα. Διότι γενναιότητα θα ήταν όλες αυτές οι καινούργιες διατάξεις να έρθουν ως συµπληρώµατα στους νόµους
που έχουν ήδη ψηφιστεί. Εδώ, ψηφίζετε δεύτερη φορά την ευρωπαϊκή οδηγία για την προσβασιµότητα που επικυρώθηκε στο
ελληνικό Κοινοβούλιο το 2019.
Νοµίζω ότι όλοι ξέρουµε, ότι υπάρχει ύβρις, αλλά υπάρχει και
η Νέµεσις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα δώσω τον λόγο
για µία µικρή παρέµβαση για τρία λεπτά στον Κοινοβουλευτικό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Μπούγα. Στη συνέχεια, θα δώσω τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Κινήµατος Αλλαγής, τον κ. Κεγκέρογλου. Μετά θα συνεχίσουµε
µε τους Βουλευτές και θα κλείσει οι κύριος Υπουργός.
Κύριε Μπούγα, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολούθησα µε προσοχή την οµιλία του κ. Ραγκούση. Ειλικρινά, έχω την αίσθηση ότι άδικα έψεξε και τον κύριο Υπουργό
και τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και τον οµιλούντα.
Διότι όλοι εµείς, ιδίως, ο Υπουργός, ο οποίος προηγήθηκε στο
Βήµα του κ. Ραγκούση, είπαµε ότι το νοµοσχέδιο αυτό, όχι µόνο
δεν καταργεί, αλλά αντίθετα, έρχεται να οικοδοµήσει πάνω στις
καλές νοµοθετικές πρακτικές, βελτιώνει το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο και δηµιουργεί ένα φιλικότερο νοµικό περιβάλλον
προκειµένου να επιτευχθεί αυτό που όλοι ονοµάζουµε «ψηφιακό
µετασχηµατισµό της χώρας».
Κατά συνέπεια, κύριε συνάδελφε, όχι µόνο δεν ήρθαµε να καταργήσουµε τις δικές σας νοµοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες
ασφαλώς σε πολλά σηµεία ήταν ορθές και εύστοχες, αλλά αντίθετα αυτές βελτιώνουµε κάνοντας τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις.
Επιτρέψτε µου, να σας πω και την προσωπική µου άποψη. Οι
ορθές νοµοθετικές πρακτικές, τις οποίες εσείς είχατε ξεκινήσει
-και αναφέρεστε προφανώς στο δικό σας νοµοθετικό παρελθόνθα αναδεικνύονταν καλύτερα εάν δεχόσασταν, έστω και καταχρηστικά ή πλεοναστικά, τον όρο «κώδικας» που είχε αρχικά το
νοµοσχέδιο.
Γιατί; Γιατί έτσι θα δινόταν η εντύπωση ότι πρόκειται για µια
συνεκτική συστηµατοποίηση υφιστάµενων διατάξεων. Aν ο όρος
κώδικας είχε παραµείνει και δεν είχατε αντιδράσει σ’ αυτό, νοµίζω ότι θα είχε αναδείξει µε καλύτερο τρόπο αυτό που εσείς επισηµάνατε και κανείς από µας δεν αρνήθηκε. Εποµένως, η κριτική
σας και σ’ αυτό το σηµείο, στο σηµεία δηλαδή της διαδικασίας
και της ορθής νοµικής πρακτικής, είναι άδικη και άστοχη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχω προαναγγείλει
τον κ. Κεγκέρογλου, κύριε Ραγκούση.
Κατά δεύτερον, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ζητάτε πάλι τον
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Δυο κουβέντες µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ειπώθηκαν κάποια
πράγµατα από εσάς. Άκουσα έναν ήπιο κ. Μπούγα να απαντάει.
Με συγχωρείτε, κύριε Κεγκέρογλου.
Κύριε Ραγκούση, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ούτε ένα λεπτό.
Κύριε Μπούγα, δύο διευκρινίσεις θέλω να κάνω. Πρώτον, σ’
αυτό το νοµοσχέδιο που θα ψηφίσουµε σε λίγο δείτε τις καταργούµενες διατάξεις. Καταργούνται οι νόµοι -πλαίσιο που σας
προανέφερα. Τα «έπεα πτερόεντα» τα γνωρίζουµε πολύ καλά.
Εδώ γράφεται η κοινοβουλευτική και νοµοθετική ιστορία. Καταργούνται αυτοί οι νόµοι.
Δεύτερον, λέτε για τον κώδικα. Ωραία. Εµείς είπαµε όχι σε κώδικα, σε κώδικα µε βάση το Σύνταγµα και τον νόµο; Ας φέρει ο κ.
Πιερρακάκης εδώ, όπως επιβάλλεται, µια νοµοθετική πρωτοβουλία για τη σύσταση µιας ειδικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής ειδικά για τον κώδικα ψηφιακής διακυβέρνησης και βεβαίως
θα το ψηφίσουµε, αλλά αυτό να είναι κώδικας, να µην είναι fake
κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Κεγκέρογλου,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως όπου εκδηλώνεται η Ύβρις, ακολουθεί η Νέµεσις. Το
2011 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εισήγαγε την κοινωνική οικονοµία
και επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα µε τον ν.4019, ο οποίος
ήταν ένα πλήρες θεσµικό πλαίσιο. Το 2016 ήρθε η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ και άλλαξε µια µόνο λέξη. Πρόσθεσε στο «κοινωνική
οικονοµία» και τη λέξη «αλληλέγγυα». Όλος ο νόµος ήταν ίδιος.
Και ήρθε σήµερα να διαµαρτυρηθεί γιατί την αντέγραψε, µε κακό
βεβαίως τρόπο, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό κι αν
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είναι! Εκτός κι αν ο κ. Ραγκούσης δεν θεωρεί τον εαυτό του στον
τότε ΣΥΡΙΖΑ.
Έρχοµαι όµως σε εσάς, κύριε Υπουργέ. Πράγµατι είχαµε επισηµάνει από την αρχή και εµείς ότι θα µπορούσε η νοµοθετική
αυτή πρωτοβουλία να στηρίζεται στις νοµοθετικές διατάξεις που
υπήρχαν. Και στηρίζεται στην ουσία της. Είναι µια πραγµατικότητα. Δεν θα µπορούσε άλλωστε να γίνει διαφορετικά. Θα µπορούσε µε αυτή την πρωτοβουλία να αναβαθµίσει το θεσµικό
πλαίσιο, άρα να βελτιώσει και τους νόµους τάδε, τάδε, τάδε.
Αυτό όµως που δεν κάνετε είναι ότι σήµερα ενώ όλα αυτά
έχουν ξεπεραστεί, ενώ χρειάζεται ένα άλµα στο µέλλον, ενώ
χρειάζεται να δώσουµε ποιότητα περισσότερο κι όχι ποσότητα,
δεν το πράττετε και δεν ικανοποιείτε αυτή την ανάγκη για την οικονοµία και την κοινωνία.
Συγκεκριµενοποιώ. Είπατε για το open.gov. Ναι, κάµατε ένα
ακόµα πολύ σηµαντικό βήµα, το οποίο βεβαίως επιβλήθηκε από
τις εξελίξεις και την κρίση και επιτάχυνε τη διαδικασία. Είναι αυτό
που λέµε ότι η καλή πλευρά των κακών κρίσεων είναι καµµιά
φορά ευκαιρία. Επιβλήθηκε από τα πράγµατα. Όµως ελάτε,
κύριε Υπουργέ, να δούµε ότι τόσους µήνες δεν ασχοληθήκατε
µε την ποιότητα όλης αυτής της ιστορίας.
Ελάτε να µπούµε στο open.gov. Νοµίζω έχετε µπροστά σας
για να δείτε. Να µπούµε στο open.gov, να µπούµε αν θέλετε στην
υπηρεσία «Γεωργία-Κτηνοτροφία», να µπούµε στην υπηρεσία
που έχει να κάνει µε την αίτηση εγγραφής συνταγογράφων γεωργικών φαρµάκων. Τι θα διαπιστώσουµε µόλις συνδεθούµε µε
το minagric; Η ένδειξη µε το τριγωνάκι στο επάνω µέρος της σελίδας λέει: «µη ασφαλής».
Κύριε Υπουργέ, σοβαρά; Εισάγετε στο επίσηµο δηµόσιο τον
πολίτη και τον χρήστη σε µη ασφαλή περιήγηση και σύνδεση;
Εξηγεί παρακάτω ο διαβιβαστής ότι δεν είναι ασφαλής η σύνδεση και δεν θα πρέπει να εισάγετε ευαίσθητες πληροφορίες.
Για ποια κυβερνοασφάλεια οµιλούµε; Δεν αρκεί λοιπόν, η ποσότητα, να ενταχθούν πολλές υπηρεσίες, αλλά να έχουµε ασφάλεια
και ποιότητα. Νοµίζω ότι είναι λίγο αντιφατικό.
Είπα στην πρωτοµιλία µου και δεν απαντήσατε -είστε το ίδιο
Υπουργείο- ότι ο κ. Παππάς είχε προκηρύξει ένα έργο για τη ψηφιακή γεωργία 31 εκατοµµυρίων. Δεν µάθαµε τι έγινε τελικά µ’
αυτό. Αν έχετε πληροφόρηση, να µας πείτε. Δεν διέθεσε ούτε ο
ίδιος, ούτε εσείς στη συνέχεια σήµερα 80 ευρώ για την πιστοποίηση ασφάλειας του minagric.
Λέει ο λαός «καµµιά φορά χάνεται η µαγεριά από µιας δραχµής πιπέρι». Το ξέρετε αυτό; Μη λέτε πολλά. Άκουσα να λέτε
πολλούς βερµπαλισµούς και ιστορίες. Να είστε σίγουροι ότι αν
τα πάτε καλά η ιστορία και ο πολίτης θα σας πει µπράβο, αλλά
αν λέτε χίλια και δεν κάνετε το ένα που έχει αξία για τον πολίτη,
νοµίζω ότι δεν θα έχετε το ανάλογο αποτέλεσµα.
Τελειώνω, καλώντας σας να απαντήσετε σε τρία-τέσσερα
πράγµατα που σας είπα από το Βήµα της Βουλής. Τα λέω µε τίτλους. Θα εισηγηθείτε δεσµευτική διάταξη για το δηµόσιο να
απαντάει µε email σε συγκεκριµένο χρόνο; Δεν σας είπα σε µια
µέρα ή δυο µέρες ή σε µια εβδοµάδα αλλά σε δεκαπέντε µέρες.
Το µισό απ’ ό,τι µε την έγχαρτη διαδικασία. Γιατί δεν το κάνετε;
Υποχρέωση µόνο για τον πολίτη; Είναι µονόδροµος το email; Το
δηµόσιο ελεύθερο;
Τι θα πράξετε τελικά µε το µητρώο διαδικασιών; Θα δηµιουργήσετε ένα, θα αξιοποιήσετε όλα τα άλλα ή θα φτιάξετε ένα
ακόµα για να υπάρχει.
Τι θα πράξετε µε τα ανοιχτά δεδοµένα; Δεν πρόλαβα να το πω
στην οµιλία µου. Από το 2017 έχουν να ενηµερωθούν. Αν ο πολίτης σήµερα θέλει να µπει στα δεδοµένα στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης, δεν έχει πρόσβαση. Γιατί; Από πού κι ως πού
έκλεισε αυτό το πράγµα; Συνεχίζετε την πεπατηµένη των προηγούµενων. Εδώ είναι η κακώς εννοούµενη συνέχεια του κράτους. Δυστυχώς.
Τι θα κάνετε µε τον ψηφιακό οργανισµό; Τον περιγράψατε.
Γιατί όµως δεν τον εντάξατε εδώ ούτως ώστε να καταλήγει στον
κάθε υπάλληλο και στο κουτάκι που λέει τι κάνει αυτός; Και αντίστροφα βεβαίως, όλα αυτά να µπορούν να είναι διασυνδεδεµένα.
Τέλος, θα αποσύρετε τη διάταξη υπαγωγής του Ταµείου Φαι-
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στός στο υπερταµείο; Θα την αποσύρετε έτσι ώστε να ανήκει
απευθείας στο ελληνικό δηµόσιο; Οι προηγούµενοι είχαν δηµιουργήσει το υπερταµείο. Είχαν εκχωρήσει και τους αρχαιολογικούς χώρους στο υπερταµείο. Από εκεί πήρατε την έµπνευση και
βάλατε το όνοµα Φαιστός, κύριε Πιερρακάκη; Σας ρωτάω. Το
όνοµα Φαιστός το βάλατε από εκεί;
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ψέµατα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κάναµε ολόκληρο αγώνα εδώ µε
τους αρχαιολόγους όλης της Ελλάδας, για να βγει εκ των υστέρων η Κυβέρνηση και να βγάλει απόφαση ανάκλησης των αρχαιολογικών χώρων από το υπερταµείο.
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ: Ψέµατα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ψεύτης είσαι και φαίνεσαι. Μια
ζωή ήσουν εξάλλου. Είσαι ψεύτης και φαίνεσαι. Δεν είσαι ο Ραγκούσης; Καλά, εσένα δεν θα σου µιλούσα καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ, ηρεµία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν είχα δει. Νόµιζα ότι ήταν ο
κ. Ραγκούσης. Εσένα δε θα σου µιλούσα καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Κεγκέρογλου. Δεν έχουµε και ρολόι πλέον. Έχει γίνει µια εµπλοκή στα ρολόγια από τη φωνή σας.
Ολοκληρώστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Οι τροπολογίες αναδεικνύουν το
µεγάλο έλλειµµα που σας είπα. Δεν γίνεται να έρχεται µια ρύθµιση για την τηλεργασία για δυο εβδοµάδες. Έπρεπε το Υπουργείο Εργασίας να έχει επεξεργαστεί ένα θεσµικό πλαίσιο.
Έπρεπε να έχει δηµιουργήσει προϋποθέσεις για την ασφάλεια
που έχει να κάνει και µε τα δικαιώµατα και µε τις υποχρεώσεις
για να µπορέσουµε πραγµατικά και να προωθήσουµε την εργασία εξ αποστάσεως αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσουµε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Δεν µπορούµε να ψηφίσουµε την
τροπολογία για τον τρόπο µε τον οποίον επιλέξατε να προσλάβετε τους υπαλλήλους. Γιατί έχετε και εσείς αλλεργία µε το
ΑΣΕΠ; Μπορείτε να µας το εξηγήσετε; Να πάτε σε έναν αλλεργιολόγο να σας δώσει το αντίστοιχο φάρµακο αλλά να µην αποφεύγετε το ΑΣΕΠ. Δεν γίνεται πλέον αυτό και µετά να λέµε ότι
σεβόµαστε τις ανεξάρτητες αρχές και τη δουλειά που έχει γίνει
και ό,τι θετικό έχει γίνει σ’ αυτόν τον τόπο. Γιατί παθαίνετε αλλεργία όλοι όσοι θέλετε να βάλετε από το παράθυρο ή και από
την µπουκαπόρτα τους ηµετέρους;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχουµε και µία εµπλοκή στον χρονοδείκτη. Έχουν µείνει πέντε συνάδελφοι. Τα
άρθρα που πρόκειται να ψηφίσουν οι εισηγητές είναι πάρα
πολλά. Είναι διακόσια τριάντα πέντε-διακόσια τριάντα επτά µε το
ακροτελεύτιο και θα χρειαστεί πάρα πολύς χρόνος. Ήθελα να
παρακαλέσω τους επόµενους συναδέλφους να περιορίσουν τον
χρόνο, όχι να είναι απλώς συνεπείς στον χρόνο, γιατί αυτό δεν
µας διευκολύνει.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ κάνω µια έκκληση. Δεν µπορώ να επιβάλλω κάτι. Ο χρόνος που θα βάζω θα είναι τα επτά λεπτά.
Όµως, εν πάση περιπτώσει, διευκολύνετε και την όλη διαδικασία
που έχει αρχίσει από το πρωί. Ξέρετε και κάτι; Τούτον τον καιρό
µιλάνε όλοι οι Βουλευτές. Παλαιότερα δεν µιλάγαµε. Όσοι είναι
παλαιότεροι το γνωρίζουν. Δεν ξέρω αν λειτουργεί και το ρολόι.
Επίσης, έρχεστε και πάνω και χάνουµε και χρόνο. Να πω και
κάτι ακόµη από την προσωπική µου εµπειρία; Η εικόνα η κοινοβουλευτική επί του εδράνου είναι πολύ καλύτερη από ότι όταν
έρχεστε επάνω, γιατί χάνεται και χρόνος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εξαρτάται και ποιος οµιλεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Μπουτσικάκη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω, κατ’
αρχάς, ότι πραγµατικά σήµερα αισθάνοµαι υπερήφανος. Νοµίζω
ότι ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τη γενιά µου
και νεότεροι αισθάνονται ακόµη µεγαλύτερη υπερηφάνεια, γιατί
από σήµερα πεντακόσιες και πλέον υπηρεσίες θα παρέχονται
από το κράτος από µία και µόνο πλατφόρµα, από έναν και µόνο
τόπο.
Πραγµατικά µας ενοχλούσε πάρα πολύ τόσα χρόνια που ήµα-
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σταν οι ουραγοί στην ψηφιοποίηση του κράτους, στην αξιοποίηση του διαδικτύου, στη χρήση των νέων τεχνολογιών σε όλη την
Ευρώπη. Είµαστε µια χώρα που πραγµατικά δεν της λείπει τίποτα, δεν της λείπουν τα µυαλά. Όµως, λόγω των αναχρονιστικών πολιτικών, ειδικά των τελευταίων τεσσάρων ετών, τα µυαλά
αυτά αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό, πολλά από αυτά,
εν πάση περιπτώσει.
Την τελευταία δεκαετία το internet στη χώρα µας παραµένει
πιο αργό, πιο ακριβό σε σχέση µε τις περισσότερες χώρες όχι
µόνο στη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όλον τον κόσµο.
Αναγνωρίζουµε όλοι τις προσπάθειές σας, κύριε Υπουργέ.
Όµως, είναι ένα ζήτηµα, το οποίο πραγµατικά πρέπει να µπει σε
προτεραιότητα. Δεν γίνεται να πληρώνει ένας καταναλωτής στην
Ελλάδα το Mobile Internet 12 ευρώ ανά GB, όταν, για παράδειγµα, στην Ιταλία πληρώνει µόλις 43 λεπτά του ευρώ και στην
Τουρκία 70 λεπτά του ευρώ για µια αντίστοιχη υπηρεσία.
Πρόσφατα κατέθεσα και µια σχετική ερώτηση για το θέµα
αυτό, την οποία επισυνάπτω στα τελευταία Πρακτικά µαζί µε την
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε το θέµα αυτό.
Δεν µου κάνει, βεβαίως, καµµία εντύπωση που δεν έγινε τίποτα
επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, είναι
ηλίου φαεινότερο ότι δηµιουργήσατε ένα Υπουργείο τότε, το
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, µόνο και µόνο για να κάνετε πολιτική σε βάρος των νέων τεχνολογιών και µόνο φυσικά για να
χειραγωγήσετε τα µέσα. Όλοι θυµόµαστε τι κάνατε µε τις τηλεοπτικές άδειες και µε τα βοσκοτόπια. Ονειρευόσασταν σοβιέτ,
αλλά, ευτυχώς, για τη δηµοκρατία µας, σας σταµάτησε το Συµβούλιο της Επικρατείας. Αλήθεια, ποιες διαδικασίες διαθέσατε
στους πολίτες εδώ και τέσσερα χρόνια εσείς και ποιες διαθέσαµε
εµείς το τελευταίο έτος;
Για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι αµείλικτα και µιλάνε από µόνα τους: Προτελευταίοι
στην Ευρώπη στους ψηφιακούς δείκτες οικονοµίας και κοινωνίας, προτελευταίοι στη συνδεσιµότητα, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προτελευταίοι στη χρήση του διαδικτύου, προτελευταίοι
στην ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών, προτελευταίοι στις ψηφιακές δηµόσιες υπηρεσίες.
Ενώ όλες οι χώρες της Ευρώπης προχώρησαν µε αλµατώδη
βήµατα την προηγούµενη πενταετία, εµείς καλούµαστε τώρα να
καλύψουµε την απόσταση όχι από τον πρώτο, αλλά από τον µέσο
όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό θα καταθέσω και τους
σχετικούς δείκτες στα Πρακτικά.
Για να µιλήσω πιο τεχνικά τώρα, σήµερα για την ακρίβεια ενοποιούµε σε ένα ενιαίο κείµενο όλη τη σχετική νοµοθεσία στον
τοµέα της ψηφιακής διακυβέρνησης και θέτουµε σε ισχύ ένα
σύγχρονο πλαίσιο επιλύοντας ζητήµατα δεκαετιών.
Φυσικά, ενσωµατώνουµε τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τα ανοιχτά δεδοµένα και την ψηφιακή προσβασιµότητα, πράγµα που
ποτέ δεν έκανε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνωστό το ότι δεν
πρόλαβαν.
Το νοµοσχέδιο αυτό, ότι και αν λέτε, αποτελεί υπόδειγµα
καλής νοµοθέτησης, αποτελεί τον θεµέλιο λίθο για την ψηφιακή
µετάβαση του κράτους στον 21ο αιώνα. Το λένε οι επενδυτές, το
λένε οι φορείς, το αναγνωρίζει ολόκληρη η κοινωνία. Ψάχνετε
µάταια να βρείτε κάτι να πείτε, αλλά στο τέλος ούτε εσείς οι ίδιοι
δεν µπορείτε να ακολουθήσετε µια συγκεκριµένη γραµµή. Τελικά, είναι καλό ή είναι κακό το νοµοσχέδιο αυτό;
Αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα αναβαθµίζουµε και τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενισχύουµε και τη διαφάνεια. Θωρακίζουµε τις υπηρεσίες από τις κυβερνοεπιθέσεις. Δηµιουργούµε το Εθνικό Μητρώο
Διαδικασιών, όπου θα αποτυπώνονται οι διαδικασίες του δηµοσίου τοµέα. Εκεί θα παρακολουθούµε τις εξελίξεις και θα λαµβάνουµε διαρκή µέριµνα για την περαιτέρω βελτίωσή τους.
Νοµοθετούµε τον προσωπικό αριθµό, µια τοµή στην ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων, µε στόχο αυτός να αποτελέσει στο
άµεσο µέλλον τον µοναδικό αριθµό που χρειάζεται ο πολίτης για
να κάνει τις συναλλαγές του µε το δηµόσιο. Με αυτόν τον τρόπο,
εξοικονοµούµε χρόνο, χρήµα, απλουστεύουµε διαδικασίες και
βελτιώνουµε την ποιότητα των διαδικασιών και των πράξεων
προς όφελος των πολιτών, των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σήµερα φυσικά νοµοθετούµε και το 5G, µια τεχνολογία µε
ασύλληπτες ταχύτητες και εφαρµογές. Δηµιουργούµε ταυτόχρονα και το Ταµείο Φαιστός µε επενδυτικό fund για την ανάπτυξή του.
Αυτή η τεχνολογία είναι η βάση, ώστε να εξασφαλίσουµε την
πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους και για να αναπτύξουµε νέες
εφαρµογές, εφαρµογές που θα αλλάξουν την καθηµερινότητα
των πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Κάνουµε πράξη ό,τι στο παρελθόν θα φάνταζε σενάριο επιστηµονικής φαντασίας, όπως τηλεϊατρική µε διεξαγωγή όχι µόνο διάγνωσης, αλλά και επέµβασης
από απόσταση, αυτόνοµη οδήγηση, κατασκευή ακόµη και ολόκληρων κτηρίων µε 3D εκτυπωτές. Αυτά είναι µερικά µόνο παραδείγµατα.
Από τα έσοδα που θα προκύψουν από τον διαγωνισµό για τη
χορήγηση των ραδιοσυχνοτήτων των 5G βάζουµε το 25% στο Ειδικό Ταµείο Φαιστός. Το ανέλυσε και ο Υπουργός νωρίτερα. Έτσι
εµείς αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, τη συνεργασία του κράτους και
της κοινωνίας.
Εσείς µε τη δική σας πολιτική, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, είχατε µόνο οράµατα, στόχους και εκθέσεις ιδεών χωρίς
κανένα απολύτως αποτέλεσµα στη υλοποίησή τους και, όπως
λέει ο λαός µας, «πολύ λάδι, αλλά από τηγανίτα τίποτα».
Με τη βίβλο, λοιπόν, του ψηφιακού µετασχηµατισµού δεν οραµατιζόµαστε µόνο στόχους, αλλά έχουν µελετηθεί και είναι προς
υλοποίηση τετρακόσια ερευνητικά σχέδια, τα οποία αποφασίστηκαν από τη διαβούλευση µε τη δηµόσια διοίκηση, την κοινωνία
και την αγορά. Όλα αυτά έγιναν µέσα σε έξι µήνες και όχι σε τεσσεράµισι χρόνια.
Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του
κράτους καθυστέρησε πολλά χρόνια και ήρθε η ώρα να γίνει
πράξη. Είναι στο χέρι όλων όσων βρισκόµαστε εδώ πέρα να
υπερψηφίσουµε και να στηρίξουµε την Κυβέρνηση στην προσπάθεια αυτή.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χριστόφορος - Εµµανουήλ Μπουτσικάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ. Νεοκλής Κρητικός, αν και Λάκωνας, από τη Νέα Δηµοκρατία για
επτά λεπτά.
ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θα είµαι σύντοµος και λακωνικός.
Πολλά και ενδιαφέροντα βλέπουµε να γίνονται στο πεδίο του
ψηφιακού µετασχηµατισµού στην πατρίδα µας, ένας ψηφιακός
µετασχηµατισµός, ο οποίος, επιτέλους, δεν προσπαθεί να προφτάσει τις εξελίξεις της σύγχρονης εποχής, αλλά οδηγεί και δίνει
παράδειγµα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αυτό καταφέραµε.
Το παρόν σχέδιο νόµου δίνει µια µεγάλη ευκαιρία µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης. Ο σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν η οργάνωση
πολλών διαφορετικών αλληλοκαλυπτόµενων υπηρεσιών οι οποίες
δηµιουργούσαν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στο παραγόµενο έργο. Οι λέξεις «δυσλειτουργία» και «καθυστέρηση» στον
τοµέα των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών δεν
ταιριάζει. Είναι έννοιες που δεν συµπορεύονται µε τη σύγχρονη
εποχή. Σήµερα χρειαζόµαστε ταχύτητα, ευελιξία, δηµιουργικότητα.
Θεωρώ απόλυτα πετυχηµένη τη µέχρι τώρα πορεία του
Υπουργείου και είναι δεδοµένο ότι σε αυτό καταλυτικό ρόλο παίζει η βούληση και η τεχνογνωσία της ηγεσίας του να τρέξουν και
να εισάγουν την ελληνική κοινωνία στη σύγχρονη ψηφιακή
εποχή. Πάρα πολλά στοιχεία που ήθελα να πω, τα ανέφερε ο
Υπουργός απόλυτα επικαιροποιηµένα.
Εγώ σε αυτό που θα ήθελα να µείνω λίγο είναι το σηµείο ότι
φτιάξαµε αυτές τις λεγόµενες «λευκές περιοχές», που είχαµε αρκετά µεγάλο πρόβληµα κι έτσι αλλάξαµε τον νόµο 4563. Με το
παρόν νοµοσχέδιο αυξήσαµε τις περιοχές οι οποίες θα έχουν τη
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δυνατότητα λήψης ελληνικών τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας και αφετέρου απλοποιούµε και βελτιώνουµε τις διαδικασίες προκειµένου να υπαχθούν οι δικαιούχοι στην υπηρεσία.
Πρόκειται για οικισµούς κυρίως µε λίγους µόνιµους κατοίκους.
Είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό αυτό που γίνεται για την πατρίδα
µας. Προστίθενται περίπου πεντακόσιες είκοσι νέες «λευκές περιοχές», αυξάνοντας τον αριθµό των περιοχών του νοµού 4563.
Η συγκεκριµένη ρύθµιση έχει ιδιαίτερη θετική επίδραση και
στους συµπολίτες µου, τους Λάκωνες και γι’ αυτόν τον λόγο το
αναφέρω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κάθε νέα πρωτοβουλία και
νέα προσπάθεια µπορούν να υπάρχουν σηµεία τα οποία εκ των
υστέρων να χρήζουν βελτίωσης. Αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό.
Είναι µια πρακτική που περιέχει δύο συστατικά, την αναγνώριση
και τη βελτίωση. Αυτό όµως που δεν είναι φυσιολογικό και δεν
µπορεί να αποτελεί αντικείµενο συγχώρεσης είναι η αδράνεια, η
απραξία, η στασιµότητα σε µια εποχή που τρέχει πολύ πιο γρήγορα από την ίδια τη σκέψη.
Σε αυτό το πλαίσιο της ταχύτητας και της προόδου σήµερα
νοµοθετούµε και ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο που θέτει τις
βάσεις για µια νέα εποχή στις σχέσεις του πολίτη µε το κράτος,
στη δυνατότητα του πολίτη να εκτελεί τις υποχρεώσεις του πολύ
πιο εύκολα, πολύ πιο απλά, πολύ πιο γρήγορα.
Είπε και ο Υπουργός ότι µια κυβέρνηση ξεκινάει, µια άλλη το
συνεχίζει, µια άλλη το τελειώνει. Άρα τι κάνουµε εδώ; Πράττουµε
τα αυτονόητα κυρίες και κύριοι, τα οποία πρέπει να αποτελούν
σηµεία σύγκλισης όλων των πολιτικών δυνάµεων, γιατί στο τέλος
της ηµέρας όλοι θέλουµε το καλό της πατρίδας µας και σήµερα
αυτό που επιτάσσει το κοινό καλό είναι η στήριξη αυτού του νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πραγµατικά εδώ
υπήρξε τρανή απόδειξη ότι είστε λάκων. Γιατί «ουκ εν τω πολλώ
το ευ, αλλά εν τω ευ το πολύ».
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης από τη Νέα
Δηµοκρατία για επτά λεπτά και να αποδείξει ότι είναι και λάκων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα είναι το δεδοµένο. Το δεδοµένο είναι ότι οι πολίτες περιµένουν πολλά, περιµένουν πολλά
από την Κυβέρνηση, από το πολιτικό σύστηµα. Με το σηµερινό
νοµοσχέδιο εµείς, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας φέρνουµε ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του ελληνικού δηµοσίου,
που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόλαβε να φέρει επί τεσσεράµισι χρόνια!
Συζητάµε σήµερα και θα ψηφίσουµε µε ευρεία πλειοψηφία ελπίζω- ένα µεγάλο νοµοσχέδιο και δεν εννοώ µόνο σε όγκο,
αλλά µεγάλο νοµοσχέδιο γιατί περιλαµβάνει 232 άρθρα. Είναι
ένα σπουδαίο σχέδιο νόµου που ενοποιεί και επικαιροποιεί διατάξεις είκοσι ετών για την ψηφιακή διακυβέρνηση και τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες σε ένα ενιαίο κείµενο. Έχει συνταχθεί µε
επιµέλεια ώστε να εξαλειφθούν τα γνωστά προβλήµατα αλληλοκαλυπτόµενων και αλληλοσυγκρουόµενων ρυθµίσεων για τα ίδια
θέµατα, που προκαλούν δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και ανασφάλεια.
Μετά από συνεχόµενες καθυστερήσεις και πολύ αργά βήµατα
στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών και λειτουργιών στο δηµόσιο
τοµέα, καθυστερήσεις που εκτός από υποβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών είχαν και αυξηµένο κόστος, η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας µε ταχύτατους ρυθµούς, αλλά σε καµµία περίπτωση βιαστικά και πρόχειρα, βάζει γερά θεµέλια για το ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας µας.
Θεσπίζουµε πραγµατικό κράτος, επιτελικό κράτος, τη σύσταση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς αντικατάσταση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης, την ολοκληρωµένη διαδικτυακή πύλη του ελληνικού δηµοσίου µέσα από το gov.gr, την αποτελεσµατική
εφαρµογή καινοτόµων πρωτοκόλλων και διαδικασιών για την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης.
Από το 2018, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός
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Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει την κοµβική σηµασία της ψηφιακής διακυβέρνησης για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης και είχε δεσµευτεί για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου και
αποτελεσµατικού κράτους. Και αυτό ακριβώς κάνουµε σήµερα:.
Τηρούµε τις δεσµεύσεις µας µε γνώµονα την πρόοδο της χώρας
και την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Με την καθιέρωση του παγκόσµιου ιστού το 1991 άλλαξαν
πολλά στον τρόπο που επικοινωνούµε, που εργαζόµαστε, που αντλούµε πληροφορίες, που συναλλασσόµαστε. Το 1995 µόλις το 1%
εκατό των κατοίκων στην Ελλάδα και ειδικότερα στα µεγάλα
αστικά κέντρα είχε πρόσβαση στο ίντερνετ. Σήµερα το ποσοστό
αυτό αγγίζει το 80%. Πριν την έλευση του διαδικτύου στη χώρα
µας το 1986 η λειτουργία χιλιάδων ταµειακών µηχανών -κι επιτρέψτε µου κύριε Πρόεδρε και λόγω της ιδιότητάς µου- µε την ειδική φορολογική µνήµη για την ενσωµάτωση του ΦΠΑ οδήγησε
και στον εκσυγχρονισµό του µηχανογραφικού κέντρου του Υπουργείου Οικονοµικών που άρχισε να εξοπλίζεται µε συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κάπως έτσι ξεκίνησε η εισαγωγή της
πληροφορικής στις εφορίες, που κατέληξε µετά από χρόνια στη
δηµιουργία του TAXIS. Και µάλιστα η πρώτη πιλοτική εφορία ήταν
στην εκλογική µου περιφέρεια, ήταν η ΔΟΥ Μοσχάτου.
Και σήµερα µιλάµε για το 5G. Και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να
λέτε ό,τι θέλετε, αλλά η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας προχωράει µε γρήγορους ρυθµούς και δίνουµε τη δυνατότητα
ακόµα και στα πανεπιστήµια και στα ερευνητικά κέντρα να προχωρήσουν γιατί πρέπει να κάνουµε γρήγορα βήµατα. Έχουµε
υποχρέωση στη νέα γενιά και δεν µπορούµε να κάνουµε φθηνή
πολιτική όταν µιλάµε για θέµατα τεχνολογίας που θα µειώσουν
κόστος, που θα φέρουν πραγµατική πρόοδο, που θα φέρουν ταχύτητα. Κι αν κάνεις αναζήτηση στο διαδίκτυο τις παρεχόµενες
υπηρεσίες του 5G, θα δεις εκατοντάδες υπηρεσίες. Το είπε προηγουµένως και ο Υπουργός.
Είναι κοµβικό το σηµερινό σχέδιο νόµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα αναφερθώ πολύ επιγραµµατικά στα βασικά του σηµεία. Έγινε εκτεταµένη συζήτηση και στις επιτροπές,
τοποθετήθηκαν οι φορείς, ενσωµατώθηκαν σχόλια και παρατηρήσεις. Να σηµειωθεί όµως ότι ο Υπουργός έφτιαξε µια ειδική
οµάδα που αξίζουν πραγµατικά συγχαρητήρια, γιατί έγινε δουλειά ουσίας. Ενσωµατώθηκε στο κείµενο αυτό η νοµοθεσία είκοσι
ετών. Παράλληλα έχουµε και ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2019/1024 συν νέες διατάξεις που αποτελούν την επισφράγιση του εκσυγχρονισµού του δηµοσίου.
Θεσπίζεται µέσα από τις διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου ο
Προσωπικός Αριθµός, ένας αριθµός µοναδικός για τον κάθε πολίτη -όχι δέκα ή περισσότερους για την ταυτοποίηση του πολίτηκαι για όλες τις συναλλαγές του µε το δηµόσιο. Ισχύει σε όλες
τις ανεπτυγµένες χώρες αυτός ο αριθµός. Εδώ παίζουµε όµως
την κολοκυθιά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το αν θα είναι
ο ΑΦΜ, αν θα είναι ο ΑΜΚΑ, αν θα είναι µε δωδεκαψήφιος ή δεκαψήφιος κ.λπ..
Με τον µοναδικό Προσωπικό Αριθµό διασφαλίζεται η ευκολία
στην εξυπηρέτηση και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων, η ασφάλεια και κυρίως η διαφάνεια. Θα είναι πια αδύνατον ένας πολίτης
να µπορεί µέσω «παραθύρων» και νοµοθετικών κενών να εµφανίζεται µε πολλά πρόσωπα. Τέρµα αυτές οι ιστορίες που ήξεραν
κάποιοι που λειτουργούσαν εις βάρος του ελληνικού δηµοσίου.
Με τον Προσωπικό Αριθµό µπαίνει ένα νοικοκυριό. Θα έχουµε
για πρώτη φορά πραγµατική ψηφιακή διοίκηση, ηλεκτρονικά έγγραφα, ψηφιακή υπογραφή, ψηφιακή σφραγίδα, υποχρεωτική
επικοινωνία µεταξύ των φορέων και των υπηρεσιών του δηµοσίου. Δεν θα γίνεται αυτό που γινόταν µέχρι σήµερα, που ακόµη
και για έγραφα του ίδιου φορέα έπρεπε ο πολίτης να ψάχνει µεταξύ ορόφων και γραφείων της ίδιας υπηρεσίας.
Επίσης, θα έχουµε για πρώτη φορά ηλεκτρονικό πρωτόκολλο,
υποχρεωτική ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ των δηµοσίων φορέων. Ο πολίτης, όµως, έχει τη δυνατότητα -παραµένει αυτή η
δυνατότητα στον πολίτη- να εξυπηρετηθεί και µε τη φυσική του
παρουσία, αν φυσικά ο ίδιος το επιθυµεί. Έχουµε, επίσης, την
ενιαία ηλεκτρονική πύλη της δηµόσιας διοίκησης, τη θέσπιση µητρώου ψηφιακής διακυβέρνησης. Αυτά θα ψηφίσουµε σε λίγα
λεπτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ακόµα, υπάρχουν οι πολύ σηµαντικές ρυθµίσεις για τις περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, ένα πρόβληµα ετών από το ξεκίνηµα της ψηφιακής τηλεόρασης για το οποίο δεν είχε βρεθεί
ποτέ λύση. Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα να δώσουµε επιτέλους
µία σοβαρή απάντηση.
Με το άρθρο 99 -ιστορικό άρθρο- καταργούµε το φαξ στο δηµόσιο. Και το αναφέρω αυτό, γιατί αυτή η διάταξη συµβολίζει το
τέλος µιας εποχής και το ξεκίνηµα της νέας εποχής στην πράξη,
της εποχής της διαφάνειας, της ταχύτητας, της ασφάλειας, της
νοµιµότητας στη δηµόσια διοίκηση, της εποχής που βάζει τέλος
στις ουρές, στη χαρτούρα, στην ταλαιπωρία όλων των πολιτών
και των υπαλλήλων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και µε τη φράση αυτή
να κλείσετε, κύριε Σπανάκη. Ειπώθηκαν όλα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Στο Μέρος Β’ έχουµε διατάξεις για τον Κώδικα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών. Ρυθµίζονται σε ευρωπαϊκό πια επίπεδο όλα τα θέµατα για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Κύριε Πρόεδρε, δηµιουργείται ένα πλαίσιο που προωθεί επενδύσεις, προστατεύει τον τελικό χρήστη στις συναλλαγές του,
προάγει τον ανταγωνισµό, κάτι που έχουµε πολλή ανάγκη, καθώς
οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι ακόµη φτωχές και οι τιµές
υψηλές. Και αυτό θα το πετύχουµε µε το σηµερινό µας νοµοσχέδιο, γατί διευκολύνουµε την είσοδο στην αγορά νέων εταιρειών,
διευκολύνουµε την ανάπτυξη δικτύων και τεχνολογιών και απλοποιούµε τις διαδικασίες για τους καταναλωτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εκσυγχρονισµός του κράτους
είναι εδώ. Περιµέναµε πολλά χρόνια και σήµερα το κάνουµε
πράξη. Εκσυγχρονίζουµε τη δηµόσια διοίκηση, γιατί σεβόµαστε
τον κάθε πολίτη, εκσυγχρονίζουµε τη δηµόσια διοίκηση, γιατί θέλουµε επενδύσεις, γιατί θέλουµε νέες θέσεις εργασίας. Και µέσα
από αυτό το νοµοσχέδιο βάζουµε µια γερή βάση για να προχωρήσουµε στο µέλλον.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και τώρα θα δώσω
τον λόγο στον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σάββα Χιονίδη.
Ορίστε, κύριε Χιονίδη, έχετε τον λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πραγµατικά πολύ σηµαντικό κάποιος να είναι αξιόπιστος.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είχε πρόγραµµα που έβαζε ως προτεραιότητα τη βελτίωση
της ψηφιακής πολιτικής στην Ελλάδα.
Είναι, επίσης, αλήθεια ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει εκτός από
τις πολιτικές στοχεύσεις να µπορείς να επιλέγεις και τους σωστούς ανθρώπους, ώστε να µπορέσουν να εφαρµόσουν αυτές τις
πολιτικές. Βλέπουµε εδώ -και δεν χρειάζεται να το πούµε εµείς, το
λέει η ίδια η κοινωνία- ότι µέσα σε ένα κρίσιµο χρονικό στάδιο,
όπου έχουµε στην επικαιρότητα τρία θέµατα που είναι στο κόκκινο, ότι ο κόσµος παρακολουθεί τη βελτίωση των ψηφιακών επιδόσεων της Ελλάδας, κάτι που είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Άρα
τα πρόσωπα, και ο Υπουργός, αλλά και οι Υφυπουργοί και όλη η
οµάδα που εργάζεται σε αυτά, φαίνεται ότι ήταν µια σωστή επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη που τους έδειξε εµπιστοσύνη και
πραγµατικά δείχνουν ότι αποδίδουν.
Θέλω να θυµίσω το έτος πληροφορικής της δεκαετίας του ’80
που ήταν κάτι πολύ σηµαντικό. Η πληροφορική ήρθε, σχεδόν δεν
ακούµπησε την Ελλάδα και συνέχισε. Άλλα λογισµικά στο Νοσοκοµείο Γρεβενών, άλλα λογισµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, όλα
διάσπαρτα. Από εκεί και πέρα, τα ερωτήµατα στην πολιτική πρέπει να τα δούµε επί της ουσίας. Είµαστε ικανοποιηµένοι από τις
µέχρι τώρα εξελίξεις; Διότι οι ανάλογοι ευρωπαϊκοί δείκτες δεν
δείχνουν ότι είµαστε σε πολύ καλή σειρά. Αντιθέτως, η Εσθονία
που ξεκίνησε το ’92, το 96 είχε τελειώσει τη δουλειά, έκαναν ψηφιακό κράτος. Εµείς εκείνον τον καιρό δεν ξοδέψαµε λιγότερα
λεφτά από αυτά που ξόδεψε η Εσθονία, αλλά κοιτάξτε σε ποιες
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θέσεις είµαστε. Όµως, δεν θέλω να αναλωθώ σε αυτά, γιατί
ακούστηκαν και µάλιστα µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο τόσο εκ
µέρους του Υπουργείου, όσο και από τους συναδέλφους.
Είναι πολύ σηµαντικό, λοιπόν, ότι αυτός ο νόµος -δεν θα µείνω
στο αν είναι κώδικας ή νόµος, νόµος είναι- αντιµετωπίζει ολιστικά
το θέµα. Μάλιστα, ο καθένας θα µπορεί να πάρει αυτό το βιβλιαράκι που θα υπάρχει και θα ξέρει όλους τους νόµους που διέπουν οτιδήποτε ψηφιακό στην επικοινωνία -θα είναι µέσα σε ένα
βιβλιαράκι-, ώστε να µπορεί να το καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης και να µη χρειάζεται να γράφεται πια «αντικαθίσταται το
άρθρο 30 παράγραφος 1» και να µην καταλαβαίνει κανείς τίποτε.
Και είναι πολύ σηµαντικό να ακολουθηθεί αυτή η τακτική και
στην επόµενη αλλαγή που θα προκύψει. Και θα σας εξηγήσω αµέσως γιατί χρειάζεται να γίνει αλλαγή σε σύντοµο διάστηµα. Διότι
οι εξελίξεις στην τεχνολογία είναι ραγδαίες. Είναι τόσο ραγδαίες
που αν δεν τις προλάβουµε, θα έρθουν να µας κουκουλώσουν σαν
ένα µεγάλο τσουνάµι. Πρόκειται για τεχνολογίες που έρχονται µε
τη «Βιοµηχανία 4.0» και εµείς ακόµη δεν έχουµε καταλήξει να κάνουµε το κράτος µας να λειτουργεί στοιχειωδώς ψηφιακά.
Έγιναν άλµατα; Ναι. Ξεκινήσαµε να χτίζουµε έναν ουρανοξύστη, φτάσαµε στους πρώτους ορόφους, όπως βλέπουµε, και σήµερα τακτοποιούµε τα θέµατα µε γοργούς ρυθµούς, ίσως για
κάποιους και µε τον επιταχυντή του COVID-19, αν θέλετε. Εγώ
πιστεύω ότι η ροή στο Υπουργείο είναι πολύ συστηµατική και βεβαίως βλέπουµε άλµατα προς τα εµπρός, άλµατα που µας κάνουν περήφανους.
Είναι αλήθεια ότι µε αγωνία περίµενα κι εγώ αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί είναι ήδη στον αέρα ο διαγωνισµός του 5G και όλων
των υπολοίπων τα οποία τρέχουν. Υπάρχουν χρήµατα. Έρχονται
32 δισεκατοµµύρια κυρίως προς αυτές τις κατευθύνσεις, όπως
είναι η «πράσινη» οικονοµία και η ψηφιακή οικονοµία και από εκεί
και πέρα πρέπει να είµαστε έτοιµοι για να τα απορροφήσουµε.
Το πλαίσιο το οποίο τίθεται σε αυτό το σχέδιο νόµου που θα ψηφίσουµε σε λίγο είναι πολύ καλό.
Είναι πολύ σηµαντικό πλέον -δεν θα σταθώ καθόλου στο θέµα
των άρθρων του νόµου, γιατί αναλύθηκαν- να εκπαιδεύσουµε και
τον κόσµο. Ένα βήµα έγινε µε την ψηφιακή ακαδηµία, όπου χιλιάδες συµπολίτες µας πάνε εκεί. Είναι πολύ σηµαντικό να µπορέσουµε να εκπαιδεύσουµε τον κόσµο µας, ώστε οι ψηφιακά
αγράµµατοι να αποκτήσουν µια επαρκή ψηφιακή µόρφωση για
να µπορέσουν να επικοινωνούν όπως πρέπει και να γλιτώσει το
ελληνικό δηµόσιο, και κυρίως ο πολίτης, ταλαιπωρία και κυρίως
οικονοµική επιβάρυνση.
Σηµαντική, επίσης, είναι η στόχευση για το εθνικό µητρώο διαδικασιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουµε, ώστε να
τελειώνει αυτή η ιστορία του ελληνικού δηµοσίου. Ξεκίνησε δυναµικά, φιλόδοξοι οι στόχοι, είκοσι δύο χιλιάδες οι αρµοδιότητες
του κεντρικού κράτους. Πιστεύω ότι πολύ σύντοµα θα το πετύχουµε. Τουλάχιστον στα ουσιώδη έχουµε κάνει πάρα πολύ µεγάλα άλµατα.
Ας δούµε τι είναι αυτό που έρχεται. Ακούστηκε, λοιπόν, εδώ
ότι θα πρέπει πάνω σε αυτό να «κρεµάσουµε» και τις πληροφορίες σε σχέση µε το περιβάλλον ή τη χωροταξία. Πράγµατι είναι
γεγονός ότι θα γίνει. Χρειάζεται επίσπευση από άλλα Υπουργεία
και η ταχύτητα των νέων τεχνολογιών οφείλει να παρασύρει και
άλλα Υπουργεία, τα επισπεύδοντα, ώστε να προχωρήσουµε.
Ένα άλλο ζήτηµα το οποίο θα έρθει σύντοµα, κάτι που σίγουρα έχει υπόψη το Υπουργείο γιατί το συζητήσαµε, είναι το
ψηφιακό οργανόγραµµα του δηµόσιου τοµέα. Δηλαδή να µπορούµε να ξέρουµε σε κάθε δοµή του ελληνικού δηµοσίου, είτε
είναι επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχει το δηµόσιο είτε είναι
επιχειρήσεις του ελληνικού δηµοσίου, ποιος είναι πού και αυτό
να αποτελέσει µία οµπρέλα πάνω στην οποία θα «κρεµαστούν»
όλες οι διαδικασίες σε ό,τι αφορά τα έξοδα του κράτους.
Εποµένως ας είµαστε λογικοί,. Είναι αδιανόητο σήµερα -και
αυτό το θέµα λύνεται µε αυτό το νοµοσχέδιο- να χρειάζεσαι τρεισήµισι µε τέσσερις µήνες για να πάρεις οπτική ίνα στο σπίτι σου.
Λύνονται, δηλαδή, ζητήµατα απλά και καθηµερινά. Όταν τρέχουµε και είµαστε ευτυχείς µε τα 100 MBps, ενώ στη Νέα Υόρκη
οι ταχύτητας έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ, πώς θα ανταγωνιστούµε
κάποιους άλλους;
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Εποµένως, η πολιτική κρίνεται από την αποτελεσµατικότητα.
Και γι’ αυτό υπάρχουν οι δείκτες. Χαίροµαι γιατί ο Υπουργός και
η οµάδα που δουλεύει πάνω σε αυτό το κοµµάτι φροντίζει αυτούς τους δείκτες να τους βελτιώνει και θα το αποδείξουµε. Είναι
στόχος η Ελλάδα, πέραν της πράσινης ανάπτυξης που θα είµαστε πρωτοπόροι, όπως γράφουν έγκυρα περιοδικά, το 2030 η
Ελλάδα να είναι πρωτοπόρα στη Βιοµηχανία 4.0, στις νέες τεχνολογίες, στην ψηφιοποίηση του ελληνικού δηµοσίου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και κλείνουµε τον κατάλογο των Βουλευτών µε την κ. Παρασκευή Βρυζίδου.
Μέχρι να ανέβει στο Βήµα η κυρία συνάδελφος, θα ήθελα να
διαβάσω µία ανακοίνωση στο Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει τις
εκθέσεις της:
1. Επί των σχεδίων νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Α. «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας για
την Εµπορική Ναυτιλία της 6ης Δεκεµβρίου 2001 και Β. «Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για τις Θαλάσσιες Μεταφορές».
2. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας».
Ορίστε, κυρία Βρυζίδου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω
την εισήγησή µου, θα ήθελα να εκφράσω τη συµπαράστασή µου
στους πληττόµενους συµπατριώτες µας και να επαινέσω, ενθαρρύνοντας τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και όλους τους
εθελοντές που µε υπερβάλλοντα ζήλο βοήθησαν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Δεν αρκεί να ασκείς τα καθήκοντα σου τα υπηρεσιακά, όταν υπάρχει κρίση. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αυτό
έγινε και κάθε φορά µε τέτοιες συµπεριφορές µπορούµε να
έχουµε θετικά αποτελέσµατα.
Υπήρξε µια δυσµενής περίοδος. Είµαστε όλοι θλιµµένοι για
όλα όσα έχουν συµβεί. Ωστόσο, τα πράγµατα τα διαχειρίστηκαν
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι αρµόδιοι και οι υπηρεσιακοί
παράγοντες. Βέβαια, θα πρέπει πάντα να είµαστε σε ετοιµότητα
και να προβλέπουµε εγκαίρως και οι δήµοι και οι περιφέρειες
όλα εκείνα τα έργα που θα µας προστατεύσουν από τέτοιες καταστάσεις.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένα µεγάλο κεφάλαιο στο
οποίο δίνει εξετάσεις η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση. Μια
υπεύθυνη κυβέρνηση οφείλει να κοιτάζει κατάµατα τα προβλήµατα των πολιτών και ανάλογα να βρίσκει λύσεις προκειµένου να
βοηθήσει τους πολίτες. Και ποια είναι τα προβλήµατα της χώρας
µας; Τα µεγάλα προβλήµατα είναι τα οικονοµικά προβλήµατα
που έχουµε σαν χώρα. Το τελευταίο διάστηµα είναι και τα προβλήµατα µε τον κορωνοϊό και πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισµός των πολιτών.
Βέβαια, υπάρχουν και τα προβλήµατα που ταλαιπωρούν πολλά
χρόνια τους πολίτες πίσω από διάφορες Υπηρεσίες για ένα έγγραφο, για µία τακτοποίηση, για µία διαδικασία στο δηµόσιο.
Υπάρχει και το µεγάλο κεφάλαιο των συνταξιοδοτήσεων που
µόνο όποιος είναι κοντά στον πολίτη γνωρίζει ότι είναι πραγµατικά λυπηρό οι απόµαχοι της ζωής να ταλαιπωρούνται πάρα
πολλά χρόνια για να πάρουν τη σύνταξή τους. Το γεγονός ότι καθυστερούσε και καθυστερεί και ένα και δύο και τρία χρόνια δεν
σηµαίνει απλώς ταλαιπωρία, αλλά καµιά φορά είναι και θέµα
ζωής, θέµα ευκαιριών, θέµα µεγάλων και σηµαντικών πραγµάτων
τα οποία δεν επιτυγχάνονται. Αυτά τα µεγάλα προβλήµατα µπορούν να λυθούν µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Μπορούν να
λυθούν πολλά από αυτά τα προβλήµατα και οφείλουµε να τα κοιτάξουµε κατάµατα και να τα λύσουµε.
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Μία υπεύθυνη αντιπολίτευση, κυρίως µια Αντιπολίτευση που
πρόσφατα ήταν στην κυβέρνηση και λειτούργησε και είδε τα
προβλήµατα και επίσης είδε ότι δεν µπόρεσε κάποια από αυτά
να τα λύσει και οι πολίτες συνέχισαν να ταλαιπωρούνται, οφείλει
όταν γίνονται προσπάθειες για την επίλυσή τους, αν δεν της επιτρέπει η θέση της να επαινέσει, τουλάχιστον να ασκεί µία κριτική
τέτοια που να βοηθάει στο να γίνουν καλύτερα τα πράγµατα και
να παρθούν οι σωστές αποφάσεις.
Σήµερα, το νοµοσχέδιο έχει εξηγηθεί κατ’ άρθρον από πολλούς συναδέλφους. Δεν θέλω να µακρηγορήσω πάνω στα επιµέρους ζητήµατα. Θέλω να πω, όµως, ότι είναι ένα µεγάλο
κεφάλαιο που δίνει την ευκαιρία στη χώρα µας να πάει µπροστά,
να πρωτοπορήσει, γιατί λόγω της οικονοµικής κρίσης πάντα ακολουθούσαµε και πάντοτε στην Ευρώπη και παγκοσµίως ήµασταν
λίγο πίσω. Τώρα, όµως, εδώ, που δεν χρειάζεται ούτε βαριά βιοµηχανία να χρησιµοποιήσουµε ούτε άλλες µεθοδολογίες που δεν
έχουµε, µπορούµε να κάνουµε τέτοια οργάνωση, να παράγουµε
έργο, να εξάγουµε έργο και να µας τιµήσει όλη η Ευρώπη και
όλος ο κόσµος.
Επίσης, µπορούµε να κερδίσουµε οικονοµικά µέσα από αυτές
τις διαδικασίες, γιατί θα κερδηθεί χρόνος από τους πολίτες, θα
κερδηθεί χρήµα από τα αντίστοιχα Υπουργεία και µπορούµε να
παράγουµε και να εξάγουµε εργασίες και να κερδίσουµε και χρήµατα µέσα από αυτή την παραγωγή του έργου.
Επίσης, δίνεται η ευκαιρία οι πολίτες µας να µην ταλαιπωρούνται και να µπορούν να λύσουν δεκάδες θέµατα µε την εξασφάλιση ενός αριθµού και όχι τεσσάρων αριθµών που έπρεπε να
έχουµε στο µπλοκάκι µας, γιατί πού να θυµόµαστε και τον αριθµό
ταυτότητας και το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ και όλα όσα απαιτούνται
για να κάνουµε από την πιο απλή, µέχρι την πιο σύνθετη διαδικασία.
Επίσης, θέλω να επαινέσω το Υπουργείο και την Κυβέρνηση
συνολικά που έχει την ευθύνη, για µια επίσης µέριµνα η οποία
ίσως να µη φαίνεται τόσο σηµαντική, αλλά για παραµεθόριες περιοχές, για την ύπαιθρο, είναι σηµαντική. Είναι σηµαντική για τις
λευκές περιοχές, για το τηλεοπτικό σήµα στο οποίο δεν µπορούν
να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Πρέπει να ξέρετε ότι στα
αποµονωµένα χωριά έχει µεγάλη σηµασία. Είναι θέµα επικοινωνίας. Είναι θέµα ενηµέρωσης. Είναι θέµα ψυχαγωγίας. Παράλληλα, δίνονται ίδιες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, γιατί µέσα από
την ενηµέρωση µπορούν να πληροφορηθούν και στα θέµατα της
εργασίας τους και στα θέµατα ευκαιριών που έχουν όλα τα παιδιά της Ελλάδος.
Το νοµοσχέδιο είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Έχει δουλευτεί
πολύ. Το τελευταίο διάστηµα έχουν γίνει πολλά βήµατα και θέλω
να ενθαρρύνω τον Υπουργό και όλο το επιτελείο να συνεχίσει
αυτή τη δουλειά, γιατί τη χρειαζόµαστε οι Έλληνες πολίτες, τη
χρειάζεται η πατρίδα µας και µέσα από αυτή τη διαδικασία θα γίνουν πράγµατα τα οποία δεν θα µπορούσαµε να τα κάνουµε
κάτω από άλλες συνθήκες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κυρία Βρυζίδου.
Δίνω τον λόγο στον κύριο Υπουργό για να κλείσει τη σηµερινή
πολύωρη συνεδρίαση, όπου µίλησαν µε άνεση σαράντα συνάδελφοι Βουλευτές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µε παρεµβάσεις τους. Θέλω ειλικρινά να τους ευχαριστήσω όλους για
την πολύ καλή διεξαγωγή της σηµερινής συζήτησης.
Ορίστε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για να κλείσετε
τη συνεδρίαση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µετά από έντεκα -αν δεν κάνω λάθος- ώρες συζήτησης
επί διακοσίων τριάντα δύο άρθρων και επί τροπολογιών περιορισµένων, νοµίζω ότι τα θέµατα έχουν πλέον εξαντληθεί. Έχουµε
συζητήσει πολλές προσεγγίσεις. Έχουµε συζητήσει πολλές λεπτοµέρειες.
Όµως, νοµίζω ότι θέλουµε να κρατήσουµε κι εµείς ως πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου ένα µήνυµα. Ακούστηκαν και πολλές διαφοροποιήσεις, παρά το γεγονός ότι εκφράζεται µια ευρύτερη
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συναίνεση στο πνεύµα του νοµοσχεδίου. Θέλω να πω ότι για µας
η καλύτερη κριτική είναι η πρακτική κριτική. Αυτό ήταν και το
πνεύµα της εντολής που έδωσε ο Πρωθυπουργός σε µας στην
αρχή. Θεωρούσαµε ότι έπρεπε να υπάρχει ένα άλλο Υπουργείο.
Και αντί να το κριτικάρουµε, φτιάξαµε ένα άλλο Υπουργείο.
Ακριβώς σ’ αυτό το πνεύµα θέλω, όπως θα παρουσιαστεί και
η Βίβλος σε όλα τα πολιτικά κόµµατα για τα σχόλιά τους, να καλέσω για µια ακόµη φορά το σύνολο της Εθνικής Αντιπροσωπείας, τον κάθε Βουλευτή ξεχωριστά να µας δώσει τις ιδέες του,
να µας δώσει ιδέες για το πώς µπορούµε να λύσουµε ζητήµατα,
τα οποία εδώ και χρόνια ταλανίζουν τους συµπολίτες µας. Δεν
περισσεύουν οι καλές ιδέες.
Να πω επίσης ότι πολλές από αυτές τις ιδέες έχουν τονώσει
και ένα αίσθηµα αυτοπεποίθησης γιατί είναι σηµαντικό -εγώ θα
πω όχι για εµάς- για τους µηχανικούς που έκαναν αυτές τις υπηρεσίες, όπως το 13033 ή και άλλες, να ακούν καλά λόγια για µια
χώρα που δεν θεωρείται ψηφιακός πρωτοπόρος, να ακούν καλά
λόγια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ακούν καλά λόγια από
τον ΟΟΣΑ. Τονώνει το αίσθηµα της αυτοπεποίθησής τους.
Κλείνω µε την εξής σκέψη: Στο γράµµα της συζήτησης ακούστηκαν πολλά. Στο πνεύµα της συζήτησης όµως είναι σαφές ότι
υπάρχει πεδίο συµφωνίας και σύγκλισης. Αυτό αντανακλά δύο
πράγµατα: Αντανακλά το µέγεθος της υστέρησης της χώρας.
Άρα όλοι, λίγο πολύ καταλαβαίνουµε ότι πρέπει να γίνουν πάρα
πολλά πράγµατα για λόγους γεωπολιτικής ισορροπίας, για λόγους υπόστασης του κράτους, για πολλά.
Θα σας έλεγα επίσης ότι αντανακλά και το µέτρο της δικής
µας ευθύνης ως πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να ανταποκριθούµε σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί η εντολή που προκύπτει
από αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι µία εντολή που αφορά ένα και
µόνο Υπουργείο ή µόνο την Κυβέρνηση. Είναι µία εντολή συνολικά απ’ ό,τι φαίνεται του πολιτικού συστήµατος.
Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, για µια ακόµη φορά -κλείνονταςκαλώ το σύνολο της Εθνικής Αντιπροσωπείας να υπερψηφίσει
αυτό το σχέδιο νόµου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και τώρα δουλειά!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογίων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
– Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Σας επισηµαίνουµε, όπως πάντα, ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή του νοµοσχεδίου, διακόσια τριάντα ένα άρθρα, δύο
τροπολογίες, το ακροτελεύτιο άρθρο καθώς και το σύνολο. Κάθε
φορά στην οθόνη εµφανίζονται έως τέσσερα άρθρα προς ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλίσετε
την οθόνη αφής (scroll down). Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης
εµφανίζεται κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν
για ψήφιση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα πεδία της ψηφοφορίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 1 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 3 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 4 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 14 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 15 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 16 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 35 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 63 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 65 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 66 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 67 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

Άρθρο 68 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 69 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 70 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 71 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 72 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 73 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 74 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 75 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 76 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 77 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 78 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 79 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 80 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 81 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 82 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 83 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 84 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 85 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 86 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 87 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 88 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 89 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 90 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 91 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 92 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 93 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 94 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 95 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 96 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 97 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 98 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 99 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 100 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 101 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 102 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 103 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 104 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 105 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 106 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 107 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 108 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 109 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 110 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 111 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 112 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 113 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 114 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 115 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 116 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 117 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 118 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 119 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 120 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 121 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 122 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 123 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 124 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 125 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 126 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 127 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 128 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 129 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 130 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 131 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 132 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 133 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 134 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 135 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 136 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 137 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 138 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 139 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 140 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 141 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 142 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 143 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 144 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 145 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 146 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 147 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

Άρθρο 148 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 149 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 150 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 151 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 152 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 153 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 154 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 155 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 156 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 157 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 158 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 159 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 160 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 161 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 162 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 163 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 164 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 165 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 166 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 167 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 168 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 169 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 170 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 171 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 172 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 173 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 174 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 175 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 176 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 177 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 178 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 179 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 180 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 181 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 182 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 183 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 184 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 185 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 186 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 187 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

Άρθρο 188 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 189 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 190 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 191 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 192 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 193 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 194 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 195 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 196 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 197 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 198 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 199 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 200 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 201 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 202 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 203 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 204 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 205 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 206 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 207 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 208 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 209 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 210 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 211 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 212 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 213 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 214 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 215 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 216 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 217 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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Άρθρο 218 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 219 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 220 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 221 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 222 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 223 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Υπ. Τροπ. 468/5 ως έχει (νέα άρθρα 224-227) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 224 (νέο άρθρο 228) όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 225 (νέο άρθρο 229) όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 226 (νέο άρθρο 230) όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 227 (νέο άρθρο 231) όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 228 (νέο άρθρο 232) όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 229 (νέο άρθρο 233) όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 230 (νέο άρθρο 234) όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 470/7 ως έχει (νέο άρθρο 235) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 231 (νέο άρθρο 236) ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς µετά την
ολοκλήρωση της ψηφοφορίας µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, το
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) –
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωµάτωση στην Ελληνική Νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
-ΟΡΙΣΜΟΙ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής του
Μέρους Α’
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’
Άρθρο 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρο 12
Άρθρο 13
Άρθρο 14
Άρθρο 15
Άρθρο 16

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Προσωπικός Αριθµός
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Πεδίο εφαρµογής διατάξεων
ηλεκτρονικών εγγράφων
Έκδοση Ηλεκτρονικών Δηµοσίων
Εγγράφων
Κύρος και αποδεικτική ισχύς των
ηλεκτρονικών δηµοσίων εγγράφων
Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα
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
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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
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)

18690

Άρθρο 43
Άρθρο 44
Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2016/2102)
Μητρώο Δηµόσιων Ιστότοπων και
Εφαρµογών
Υποχρέωση δηµοσιοποίησης
στοιχείων
Υποβολή παρατηρήσεων, αιτηµάτων
για παροχή πληροφοριών και
αναφορών (άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο
πέµπτο και άρθρο 9 της Οδηγίας
(EE) 2016/2102)
Επιµόρφωση υπαλλήλων και
ευαισθητοποίηση του κοινού (άρθρο 7
παρ. 4 και 5 της Οδηγίας
(EE) 2016/2102)
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
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 20ής 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 τη 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

Άρθρο 73
Άρθρο 74

Ειδικά σύνολα δεδοµένων υψηλής
αξίας και ρυθµίσεις περί δηµοσίευσης
και περαιτέρω χρήσης (άρθρο 14 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και
περαιτέρω χρήση των ανοικτών
δεδοµένων
Ένδικα βοηθήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 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
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
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Άρθρο 101

Άρθρο 102

Άρθρο 103
Άρθρο 104
Άρθρο 105
Άρθρο 106
Άρθρο 107

Άρθρο 108

Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας
Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών
δηµόσιων εγγράφων
Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας
Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών
δηµόσιων εγγράφων
Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας
Ειδικές ρυθµίσεις για τη
διαλειτουργικότητα
Μεταβατικές διατάξεις για την
ψηφιακή προσβασιµότητα (άρθρο 12
παρ. 3 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Μεταβατικές διατάξεις για την Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης
Λοιπές µεταβατικές διατάξεις
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)
Καταργούµενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: 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 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 ραδιο-
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φάσµατος 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)
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)
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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)
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)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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
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
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Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
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)
Άρθρο 187

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)
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

18693

Άρθρο 210
Άρθρο 211
Άρθρο 212

Άρθρο 213
Άρθρο 214
Άρθρο 215
Άρθρο 216
Άρθρο 217

Άρθρο 218
Άρθρο 219
Άρθρο 220
Άρθρο 221

Άρθρο 222
Άρθρο 223

(ΕΕ) 2018/1972)
Απαιτήσεις πληροφοριών για
συµβάσεις (άρθρο 102 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Διαφάνεια, σύγκριση προσφορών και
δηµοσίευση πληροφοριών (άρθρο 103
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Ποιότητα υπηρεσίας σχετικά µε τις
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο
και τις διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες
διαπροσωπικών επικοινωνιών (άρθρο
104 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Διάρκεια και καταγγελία της σύµβασης
(άρθρο 105 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Αλλαγή παρόχου και φορητότητα
αριθµού (άρθρο 106 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Δεσµοποιηµένες προσφορές
(άρθρο 107 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Διαθεσιµότητα των υπηρεσιών
(άρθρο 108 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και
ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός έκτακτης
ανάγκης (άρθρο 109 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Σύστηµα προειδοποίησης του κοινού
(άρθρο 110 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Ισότιµη πρόσβαση και επιλογές για
τελικούς χρήστες µε αναπηρίες
(άρθρο 111 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου
(άρθρο 112 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Διαλειτουργικότητα ραδιοφωνικών
δεκτών αυτοκινήτων και ραδιοφωνικών δεκτών ευρείας κατανάλωσης
και ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισµού
ευρείας κατανάλωσης (άρθρο 113
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Υποχρεώσεις «µεταφοράς σήµατος»
(άρθρο 114 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Παροχή πρόσθετων ευκολιών (άρθρο
115 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 224
Αριθµοί Προγραµµάτων (LCN) για
περιεχόµενο επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής
Άρθρο 225
Οργανωτικές διατάξεις του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Άρθρο 226
Λειτουργία του Κεντρικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
Άρθρο 227
Ζητήµατα καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Άρθρο 228
Άρθρο 229
Άρθρο 230
Άρθρο 231
Άρθρο 232
Άρθρο 233

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δηµοσίευση πληροφοριών (άρθρο 120
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Κοινοποίηση και παρακολούθηση
(άρθρο 121 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Μεταβατικές Διατάξεις
Καταργούµενες Διατάξεις
Τροποποιούµενες διατάξεις του
ν. 4070/2012
Παραρτήµατα

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 234

Τροποποίηση του καταστατικού της
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 235

Μ.Ο.Δ. Α.Ε.- Τροποποιήσεις του
άρθρου 33 του ν. 3614/2007
Έκτακτα προσωρινά µέτρα για την
Περιφέρεια Αττικής ως προς την
οργάνωση του τόπου και του χρόνου
εργασίας για την αποσυµφόρηση των
µέσων µαζικής µεταφοράς και του
τόπου εργασίας

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 236
Αρµοδιότητα έκδοσης ατοµικών
διοικητικών πράξεων
Άρθρο 237
Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΙΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής του Μέρους Α’
1. Σκοπός του Μέρους Α’ του παρόντος 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 Μέρους Α’ 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.).
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.
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
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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 τρόπον 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 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.
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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 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
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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.
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
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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.
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 καταναλώνειαξιοποιεί 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.
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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 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. 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.
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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 στο παρόν Μέρος.
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 πενταετή 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.
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,
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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.

νικών 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 7
Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηµατισµού

Άρθρο 9
Υπηρεσίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία

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).

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 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 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 Γε-

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
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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 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.
5. Ο Π.Α. χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα σύµφωνα µε τη δια-
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δικασία 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 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 εγγρά-
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φων 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 και τις εισαγγελίες
όλης της χώρας 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 και τις εισαγγελίες όλης της χώρας
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 και τις εισαγγελίες όλης της
χώρας 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 των βαθµών και τις εισαγγελίες όλης της
χώρας, 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, από τα δικαστήρια όλων των βαθµών και τις
εισαγγελίες όλης της χώρας 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,
από τα δικαστήρια όλων των βαθµών και τις εισαγγελίες όλης
της χώρας 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 και του Άρθρου 443 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας απαιτείται εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα.
2. Ηλεκτρονικά 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 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

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΘ’ - 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

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.
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
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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.
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.
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 αί-
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τηση 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.

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 24
Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών µέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 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 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.

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 (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,
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 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:

Άρθρο 26
Θυρίδες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας
Διοίκησης

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.
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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 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.
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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.
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 ενηµε-
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ρώνεται αµελλητί και µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο για τον εκπρόθεσµο χαρακτήρα της υποβολής.
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).
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 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 καθήκοντά 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 οµοι-
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όµορφη 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
Μέρους, 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.
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
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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 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.
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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
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.

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, 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.
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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.
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,
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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.
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 περιοδικό-
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τητα 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.
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 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.
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
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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 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 πρό-
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κειται 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.
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.
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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 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)
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,
(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

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΘ’ - 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

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
νόµων 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).
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, διευ-
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θύνεται 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,
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 εκδόθη-
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καν 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,
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 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, συµπεριλαµβα-

νοµένων 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 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.
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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 (DCAT-AP).
2. Τα έγγραφα διατίθενται από σταθερό σηµείο απόθεσης, µαζί
µε τα µεταδεδοµένα τους, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης (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 µέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (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 µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (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 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.
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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. Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
(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 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.
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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 µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (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.
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 µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας
Διοίκησης (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) µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (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.
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 µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (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 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
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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 µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (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 µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (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.
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, συµπεριλαµβανο-
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µένων 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 µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr).
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 επιχορηγούν-
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ται 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 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
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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 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.
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
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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 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 υποστή-
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ριξη 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.
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.
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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.
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).

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 πληροφοριακά συστήµατα των φορέων του δηµόσιου τοµέα που φιλοξενούνται, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, 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 (GCloud) 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Άρθρο 87
Κυβερνητικά νέφη

Άρθρο 85
Πολιτική υπολογιστικού νέφους

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..
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..

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
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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 (GCloud) 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 (RE-Cloud) και Τοµέα Υγείας (H-Cloud)
µπορούν να διασυνδέονται, µε σκοπό την βέλτιστη παροχή 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 τηρεί-
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ται 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 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
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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) 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
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 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.
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.
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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 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, 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.

18721

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 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 ραδιοσυ-
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χνοτήτων 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 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:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«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:
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:
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«Άρθρο 4
Δικαιούχοι

«Άρθρο 6
Επιχορήγηση δικαιούχου

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 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:

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 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.
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 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:
«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.»

18724

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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. 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.
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 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.1.2021 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.1.2021 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

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΘ’ - 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

18725

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.»
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 νόµου για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.»

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 101
Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών δηµόσιων εγγράφων
Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας

Άρθρο 106
Λοιπές µεταβατικές διατάξεις

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 νόµου για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.»
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 νόµου για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.»
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 νόµου για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.»
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 νόµου για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.»
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 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,

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.
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 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, 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
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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. Η αρµοδιότητα της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 9 του παρόντος και
την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).
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 κινητής τηλεφωνίας.
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 Μέρους ή επιµέρους διατάξεων αυτού.
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 ανα-
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γνωριστικούς 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 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 ψηφια-
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κές 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.
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 στον 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
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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 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 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
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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 µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (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 µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (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, µπορεί
να ορίζονται ως µέλη στελέχη από τους φορείς του άρθρου 67
προς υποβοήθηση του έργου τους.
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 Διακυβέρνη-
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σης 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 για τα ανοικτά δεδοµένα
µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
(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 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 υπολογιστικού νέφους, κατόπιν γνώµης του Γενικού Γραµ-
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µατέα 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 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
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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 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).
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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. Το πρώτο εδάφιο της 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).
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.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: 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 της Οδηγίας (EE) 2018/1972)
1. Το παρόν Μέρος 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 Μέρους 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,
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. Το παρόν Μέρος 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 Μέρους, τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους, καθώς και
τυχόν σχετικές µεταβολές.
7. Οι αρµόδιες για την εφαρµογή του παρόντος Μέρους 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 της Οδηγίας (EE) 2018/1972)
Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
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 αποθηκεύον-
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ται, 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 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 κίν-
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δυνο 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,
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
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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 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
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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 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
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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,
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
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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 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 Μέρους,
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
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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,
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 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Κατά την άσκηση των ρυθµιστικών καθηκόντων που προβλέπονται στο παρόν Μέρος, 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, 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 σταθε-

ρών, 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 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 εφό-
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σον 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 της 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 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 της 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 στο παρόν Μέρος και ιδίως:
α) Ρυθµίζει κάθε θέµα, το οποίο αφορά στον καθορισµό σχετι-
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κών 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 Μέρους.
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.
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 Μέρους, διατηρώντας την αρµοδιότητα 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 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 το παρόν
Μέρος.
θ) Εκδίδει τον Κανονισµό Ακροάσεων, ο οποίος ρυθµίζει τα σχετικά θέµατα για τη διεξαγωγή αυτών σε εφαρµογή των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε το παρόν Μέρος.
ι) Κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές των άλλων κρατών - µελών και στον BEREC τα σχέδια
µέτρων αρµοδιότητάς της που υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους 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
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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.
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 Μέρους, 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 Μέρους. 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 Μέρους.
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.
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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.
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 Μέρους, 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 Μέρους.
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.
λγ) Εκδίδει κανονιστικές ή ατοµικές διοικητικές πράξεις, µε τις
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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, 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 παρόν Μέρος 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 το παρόν Μέρος.
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.
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
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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
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,
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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 (3) 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.
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 το παρόν Μέρος. 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 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 Μέρους 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.
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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 Μέρους 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. 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 εν-
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τοπισµό 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 σοβαρότητά 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.
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
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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 34103800 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.
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 Μέρους, 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 οποιονδήποτε 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.
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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.
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 Μέρους.
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 Μέρους, 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
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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 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
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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.
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 υπο-προγράµµατα
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
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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..
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Άρθρο 120
Γενική άδεια δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών
(άρθρο 12 της 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 το παρόν Μέρος, 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 Μέρους 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 αυτόν καθορίζεται
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 της 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,
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όταν παρέχει το δικαίωµα χρήσης ραδιοφάσµατος ή πόρων αριθµοδότησης.
Άρθρο 122
Δηλώσεις για τη διευκόλυνση της άσκησης
των δικαιωµάτων εγκατάστασης ευκολιών
και των δικαιωµάτων διασύνδεσης
(άρθρο 14 της 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 της 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 της 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, 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
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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 Μέρους 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.
Άρθρο 125
Λογιστικός διαχωρισµός και οικονοµικές εκθέσεις
(άρθρο 17 της 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,
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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 της 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 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 της 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 της 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, 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 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
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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 Μέρους.
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.
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 της 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,
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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.
Άρθρο 130
Γεωγραφικές έρευνες αναπτύξεων δικτύου
(άρθρο 22 της 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 Μέρους 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 Μέρους, τον
βαθµό στον οποίο είναι σκόπιµο να βασίζεται στις πληροφορίες
που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτής της πρόβλεψης.
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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. 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.
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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 της 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 Μέρους.
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 τον
σκοπό αυτόν, οι αρµόδιες αρχές που διενεργούν δηµόσιες διαβουλεύσεις µε περιεχόµενο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος Μέρους, ενηµερώνουν την Ε.Ε.Τ.Τ..
Άρθρο 132
Διαβούλευση των ενδιαφερόµενων µερών
(άρθρο 24 της 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
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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 των
πληροφοριών δηµοσίου ενδιαφέροντος οι οποίες πρέπει να παρέχονται βάσει της παρ. 4 του άρθρου 211.
Άρθρο 133
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
(άρθρο 25 της 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 Μέρους 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 της 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 µπορού-
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σαν 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 το παρόν Μέρος.
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 Μέρους.
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 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Σε περίπτωση διαφοράς στο πλαίσιο του παρόντος Μέρους
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 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η χρήση του ραδιοφάσµατος οργανώνεται στην Ελληνική
Επικράτεια κατά τρόπον ώστε να µην εµποδίζεται κανένα άλλο
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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.
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 της 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.

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 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί και επιβλέπει τη συµµόρφωση µε
τις διατάξεις του παρόντος Μέρους 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 Μέρους, 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 Μέρους 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.
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
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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 Μέρους 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 Μέρους 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 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
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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 της 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.
ΕΝΟΤΗΤΑ IV
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ I
Άρθρο 140
Εδραίωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών
επικοινωνιών
(άρθρο 32 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του παρόντος Μέρους, 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 Επι-
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τροπή 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 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 της 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.
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 της 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 της 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
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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.
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 της 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 της 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
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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..
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ III
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ
Άρθρο 146
Διαδικασίες εναρµόνισης
(άρθρο 38 της 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 της 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
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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.
ΕΝΟΤΗΤΑ V
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Άρθρο 148
Ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών
(άρθρο 40 της 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).
Άρθρο 149
Εφαρµογή και επιβολή
(άρθρο 41 της 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 της 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 Μέρους.
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 Μέρους, 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 το παρόν
Μέρος.
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ / ΧΩΡΟΥΣ
Άρθρο 151
Δικαιώµατα διέλευσης
(άρθρο 43 της 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
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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 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
Μέρους.
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
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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 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 Μέρους. 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 υποχρέ-
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ωση 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 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 της 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 δι-
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κτύου 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.
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 της 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.
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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:
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 χρή-
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στη 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 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 υπόψη 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
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ασφάλεια της ζωής. Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα µέτρα αυτά δύνανται να 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 της 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 αυτόν, 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 την
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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 της 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 παραγράφου από τις επιχειρήσεις εξακολουθεί να
υπόκειται στο δίκαιο περί ανταγωνισµού.
Άρθρο 156
Χορήγηση µεµονωµένων δικαιωµάτων χρήσης
ραδιοφάσµατος
(άρθρο 48 της 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 άρθρου 163 και
τυχόν άλλων κανόνων που διασφαλίζουν την αποδοτική χρήση
των εν λόγω πόρων σύµφωνα µε το παρόν Μέρος.
2. Με την επιφύλαξη ειδικών κριτηρίων και διαδικασιών, που
ορίζονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή την
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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.
Άρθρο 157
Διάρκεια ισχύος δικαιωµάτων
(άρθρο 49 της 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 ραδιοφάσµα-
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τος 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 αυτόν, 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.
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
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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 της 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 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 προ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΘ’ - 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

σαρµόζει 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 της 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,
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 δυνατόν, 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 δικαιω-
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µάτων, 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 της 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 το παρόν Μέρος και την Οδηγία (ΕΕ)
2018/1972.
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,
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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 της 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 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 της 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 24,2527,5 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.
Άρθρο 163
Διαδικασία για τον περιορισµό του αριθµού των προς παροχή δικαιωµάτων χρήσης ραδιοφάσµατος
(άρθρο 55 της 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 διε-
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νεργεί 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 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.
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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 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.
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Άρθρο 165
Ανάπτυξη και λειτουργία σηµείων ασύρµατης
πρόσβασης µικρής εµβέλειας
(άρθρο 57 της 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 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 της 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 της 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 της 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.
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
αυτόν, 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 της 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
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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 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 δυνατόν 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 147 ή
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

18763

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
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,
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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 το παρόν Μέρος και ιδίως, µε τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 131 και 140.
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 της 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ
Άρθρο 171
Επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην αγορά
(άρθρο 63 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Στις περιπτώσεις που η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται από το παρόν
Μέρος 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.
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 το
παρόν Μέρος, 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 αυτόν 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 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
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 Μέρους δεν περιορίζουν τον ορισµό σχετικών
αγορών, βάσει του δικαίου του ανταγωνισµού.
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Άρθρο 173
Διαδικασία ταυτοποίησης διακρατικών αγορών
(άρθρο 65 της 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, διατήρηση, τροποποίηση ή άρση των ρυθµιστικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 175 του
παρόντος Μέρους. 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 της 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 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώνει κατά πόσο η επιβολή των ρυθµιστικών
υποχρεώσεων που καθορίζονται στο παρόν Μέρους 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 στο
παρόν Μέρος 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,
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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.
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 καθόλη 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 πεν-
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ταετούς 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 ορίζει η παρ.
5, µπορεί να αιτηθεί τη 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 της 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 Μέρους 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, συµπε-

ριλαµβανοµένων των συµφωνιών συνεπένδυσης, που επηρεάζουν
την ανταγωνιστική δυναµική.
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 της 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 τον 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 Μέρους.
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 της 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
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.
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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 της 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 της 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.
Άρθρο 181
Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών
στοιχείων δικτύου και συναφών ευκολιών
(άρθρο 73 της 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
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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,
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
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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 της 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.
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.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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 το παρόν Μέρος.
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 της 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 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 της 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 συµµορ-
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φώνεται 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 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 επιχεί-
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ρηση 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 της 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
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

18770

(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 της 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 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 Μέρους.
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
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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 της 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.
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
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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.
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 της 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
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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.
Άρθρο 189
Μετάβαση από τις παραδοσιακές υποδοµές
(άρθρο 81 της 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 της 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
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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 της 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:
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 της 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 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 της 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
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µε χαµηλό εισόδηµα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν επιχειρήσεις που προσφέρουν τιµολογιακές επιλογές που καλύπτουν τις ανάγκες 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 της 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 κατά τρόπο που
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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 της 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.
Άρθρο 196
Έλεγχος δαπανών
(άρθρο 88 της 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
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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
Κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας
(άρθρο 89 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
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 αυτόν, 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 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 της 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 ηλεκτρο-
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νικών επικοινωνιών, εφόσον, βάσει του υπολογισµού του καθαρού κόστους που αναφέρεται στο άρθρο 197 του παρόντος Μέρους, 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 της 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.
Άρθρο 200
Πρόσθετες υποχρεωτικές υπηρεσίες
(άρθρο 92 της 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 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκδίδει, µετά από
σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης
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(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 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 το παρόν Μέρος. 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.
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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 της 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 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 το
παρόν Μέρος.
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
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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 της 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 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 της 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.
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Άρθρο 205
Πρόσβαση σε αριθµούς και υπηρεσίες
(άρθρο 97 της 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.
ΕΝΟΤΗΤΑ III
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Άρθρο 206
Εξαίρεση ορισµένων πολύ µικρών επιχειρήσεων
(άρθρο 98 της 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 της 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 της 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
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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.
Άρθρο 209
Προβλέψεις για την προστασία των τελικών χρηστών
(άρθρο 101 της 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 της 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 κα-
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ταναλωτικά 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.
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 της 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
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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:
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 διαπροσωπι-
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κών 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 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 της 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 της 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 τερµατικό εξοπλισµό, όπως δροµολογητή ή µόντεµ, και δεν
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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.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. µε απόφασή της µπορεί να καθορίσει άλλες µεθόδους υπολογισµού του ποσού της αποζηµίωσης, υπό την προ-
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ϋπόθεση 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 της 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 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 αλλα-
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γής 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 καθόλη 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 της 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.
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 της 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 αυτόν να ζητά από τις επιχειρήσεις
την παροχή σχετικών πληροφοριών.
Άρθρο 217
Επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και ενιαίος
ευρωπαϊκός αριθµός έκτακτης ανάγκης
(άρθρο 109 της 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.
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
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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».
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.
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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 της 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 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.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 219
Ισότιµη πρόσβαση και επιλογές για τελικούς χρήστες µε αναπηρίες
(άρθρο 111 της 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 της 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 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 της 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 της 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 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.
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Άρθρο 223
Παροχή πρόσθετων ευκολιών
(άρθρο 115 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

ται σε στελέχη των φορέων του δηµόσιου τοµέα για την παροχή
των ανωτέρω υπηρεσιών ταυτοποίησης και κάθε ειδικότερο ή τεχνικό ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας.»

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
Eλληνικής Eπικράτειας.

Άρθρο 227
Ζητήµατα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 224
Αριθµοί Προγραµµάτων (LCN) για περιεχόµενο
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής
Με απόφαση του Υπουργού, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, µετά από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
(ΕΣΡ), ορίζονται αριθµητικά εύρη τιµών ή/και τιµές Αριθµού Προγράµµατος (Logical Channel Number, LCN) και κανόνες απόδοσης αυτών, ανά κατηγορία περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής, για τους δηµόσιους και ιδιωτικούς
παρόχους περιεχοµένου, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) και της απόδοσης LCN που
έχει ήδη πραγµατοποιηθεί µε τις µε αριθµό 1/2017 (Β’ 4123) και
1/2019 (Β’ 22) Προκηρύξεις του ΕΣΡ.
Άρθρο 225
Οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Στο π.δ. 40/2020 (Α’ 85) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 13 προστίθεται περ. ιστ’, η οποία
έχει ως εξής:
«(ιστ) τη µέριµνα για θέµατα προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 226
Λειτουργία του Κεντρικού Συστήµατος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
Η παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ταυτοποίησης ως Αρχή
Εγγραφής σε εγκεκριµένους παρόχους υπηρεσιών εµπιστοσύνης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Κανονισµού
(ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014 (ΕΕ L 257), για την υλοποίηση του
Κεντρικού Συστήµατος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων. Με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι
ως άνω οργανικές µονάδες, η διαδικασία παροχής υπηρεσιών
ταυτοποίησης, τα εντεταλµένα γραφεία, οι ρόλοι που αποδίδον-

1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4053/2012 (Α’ 44)
προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Η καθολική υπηρεσία περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής
επί µέρους υπηρεσίες: α) Την περισυλλογή, µεταφορά, διαλογή
και διανοµή ταχυδροµικών αντικειµένων βάρους έως 2 χιλιογράµµων. β) Την περισυλλογή, µεταφορά, διαλογή και διανοµή
ταχυδροµικών δεµάτων βάρους το πολύ 20 χιλιογράµµων, µε τη
δυνατότητα θέσπισης ειδικών ρυθµίσεων για την κατ’ οίκον διανοµή τέτοιων δεµάτων, κατόπιν αποφάσεως της Ε.Ε.Τ.Τ.. γ) Τις
υπηρεσίες των συστηµένων και των αποστολών µε δηλωµένη
αξία. Οι υπηρεσίες που εµπίπτουν στην καθολική υπηρεσία καθορίζονται βάσει των αναγκών των χρηστών, των τεχνολογικών
εξελίξεων και της ανάπτυξης των δυνάµεων της αγοράς. Οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόµενο της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να λαµβάνει υπόψη την απαραίτητη περίοδο προσαρµογής
του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ή/και ανάκτησης ενδεχόµενου κόστους. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έπειτα από γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ., ορίζονται οι
υπηρεσίες που εµπίπτουν στην καθολική υπηρεσία και µπορεί να
εγκρίνονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών σε άτοµα τυφλά ή µε σοβαρά προβλήµατα
όρασης. Η καθολική υπηρεσία δεν περιλαµβάνει οποιεσδήποτε
υπηρεσίες, των οποίων οι τιµές ή/και οι όροι µε τους οποίους
προσφέρονται αυτές έχουν αποτελέσει αντικείµενο µεµονωµένης διαπραγµάτευσης ή εµπορικής συµφωνίας ή ειδικής προσφοράς στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών ή άλλου είδους
αναθέσεων στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να αποτυπώνει διακριτά τις εν λόγω υπηρεσίες στο κοστολογικό του
σύστηµα, το οποίο εγκρίνεται από την Ε.Ε.Τ.Τ..»
2. Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 4053/2012 προστίθενται παρ.
11 και 12 ως εξής:
«11. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να
παρέχει δυνατότητα ιχνηλάτησης όλων των ταχυδροµικών αντικειµένων της καθολικής υπηρεσίας ως πρόσθετη ειδική διαχείριση. Η υπηρεσία ιχνηλάτησης των ταχυδροµικών αντικειµένων
περιλαµβάνει τουλάχιστον: α) Μία (1) σάρωση του ταχυδροµικού
αντικειµένου κατά την κατάθεσή του σε κατάστηµα, αγροτικό
διανοµέα, πρακτορείο ή θυρίδα Κέντρου Διαλογής. β) Μία (1) σάρωση κατά την επίδοση του ταχυδροµικού αντικειµένου στη διεύθυνση του παραλήπτη. Η υπηρεσία ιχνηλάτησης δύναται να
προσφέρεται µε βεβαίωση επίδοσης του ταχυδροµικού αντικειµένου στη διεύθυνση του παραλήπτη, η οποία θα είναι διαθέσιµη
µε ηλεκτρονικά µέσα. Η υπηρεσία ιχνηλάτησης ενός ταχυδροµικού αντικειµένου για το διασυνοριακό ταχυδροµείο εξαρτάται
από τη δυνατότητα υποστήριξης της υπηρεσίας αυτής στη χώρα
προορισµού του αντικειµένου.
12. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να
παρέχει τη δυνατότητα διάθεσης ηλεκτρονικού γραµµατοσήµου.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4053/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Ορίζεται µεταβατικό στάδιο για την αποζηµίωση της καθολικής υπηρεσίας των ετών 2013 έως και 2021. Για το µεταβατικό
στάδιο, ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.)
υποβάλλει στην Ε.Ε.Τ.Τ. τον υπολογισµό του καθαρού κόστους
παροχής της καθολικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015
έως τις 30 Ιουνίου 2017, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021,
σύµφωνα µε το άρθρο 9 της µε αρ. 697/129/18.7.2013 απόφασης
της Ε.Ε.Τ.Τ. (Β’ 2016). Η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στη συνέχεια σε
έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και επαληθεύει, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις, το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας των ανωτέρω ετών στο µέτρο
που αυτό υφίσταται. Από το επαληθευµένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
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των ετών 2013 έως και 2021 ο Κρατικός Προϋπολογισµός καλύπτει έως το ποσό των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000)
ευρώ ανά έτος, ως Υπηρεσία Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος
(ΥΓΟΣ). Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου δύναται να κατατεθεί στον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) πριν
από την οριστική επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής
της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. για τα
έτη 2017 και 2018, εφόσον η Αρχή εκτιµά, ότι το σχετικό κόστος
υπερβαίνει σαφώς το ποσό των δεκαπέντε εκατοµµυρίων
(15.000.000) ευρώ. Για το έτος 2019 το ανωτέρω ποσό µπορεί
να κατατεθεί στον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας πριν
από την επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. για το έτος
αυτό, εφόσον η Αρχή προβλέπει, βάσει των κοστολογικών-οικονοµικών στοιχείων παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους 2019, σε συνδυασµό µε
το επαληθευµένο ετήσιο καθαρό κόστος παροχής της καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας για τα έτη 2013 έως και 2017, ότι το
σχετικό κόστος θα υπερβεί για το έτος 2019 το ποσό των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ. Για το έτος 2020 το ανωτέρω ποσό µπορεί να κατατεθεί στον Φορέα Παροχής Καθολικής
Υπηρεσίας, κατόπιν αιτήµατός του προς τη Γενική Γραµµατεία
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, πριν από την επαλήθευση του καθαρού κόστους
παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας από την
Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον η Αρχή προβλέπει, βάσει των κοστολογικών οικονοµικών στοιχείων παροχής της καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους 2020, σε συνδυασµό µε το ετήσιο καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας για τα έτη 2013 έως και 2017, ότι το σχετικό
κόστος θα υπερβεί για το έτος 2020 το ποσό των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ. Εάν το αίτηµα υποβληθεί πριν την
παρέλευση του πρώτου τριµήνου του έτους, τότε η Ε.Ε.Τ.Τ. λαµβάνει υπόψη της για την πρόβλεψη τα κοστολογικά - οικονοµικά
στοιχεία παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας του
προηγούµενου έτους. Για το έτος 2021 το ανωτέρω ποσό ή
µέρος αυτού µπορεί να κατατεθεί και εντός του έτους 2020 στον
Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, κατόπιν αιτήµατός του
προς τη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πριν από την επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας από την Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον η Αρχή προβλέπει,
βάσει των κοστολογικών - οικονοµικών στοιχείων παροχής της
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας του χρονικού διαστήµατος
Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020, σε συνδυασµό µε το ετήσιο καθαρό
κόστος παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας για τα
έτη 2013 έως και 2018, ότι το σχετικό κόστος θα υπερβεί για το
έτος 2021 το ποσό των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000)
ευρώ. Εάν, ωστόσο, το αίτηµα υποβληθεί πριν την παρέλευση
του πρώτου τριµήνου του έτους 2021, τότε η Ε.Ε.Τ.Τ. λαµβάνει
υπόψη της για την πρόβλεψη τα κοστολογικά - οικονοµικά στοιχεία παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας του προηγούµενου έτους. Το ποσό αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο
Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσής του, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Η
νέα Σύµβαση ανάθεσης παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) θα ισχύει αναδροµικά από την
ηµεροµηνία λήξης της προηγούµενης, ήτοι από 19.4.2015.»
4. Η παρ. 1 ισχύει από 1ης.1.2021 και η παρ. 2 ισχύει από
1ης.7.2021.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 228
Δηµοσίευση πληροφοριών
(άρθρο 120 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποβάλλει στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίγραφο του παρόντος Μέρους 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, 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 Μέρους 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 229
Κοινοποίηση και παρακολούθηση
(άρθρο 121 της 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 Μέρους 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 230
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. Δηµόσιες διαβουλεύσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Τ. στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος, λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
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.
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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.
Άρθρο 231
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’, λδ’,
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.
3095/6.3.2018 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 το παρόν
Μέρος καταργείται.
Άρθρο 232
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
αποχώρησή 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
Ε.Ε.Τ.Τ. δικηγόρους ή/και από εξωτερικό δικηγόρο για την υπεράσπισή τους ή για ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο για τον σκοπό
αυτόν, µε την επιφύλαξη ότι η δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει
το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης
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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 233
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 πληροφρίες 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.
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 234
Τροποποίηση του καταστατικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε Τροποποιήσεις του άρθρου 33 του ν. 3614/2007
Στο άρθρο 1 «Σκοπός» του καταστατικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε, όπως
κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε το άρθρο 33 του ν.
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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 Μ.Ο.Δ. 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 Μ.Ο.Δ. 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 Μ.Ο.Δ.
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:
«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 Μ.Ο.Δ. 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 τον 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
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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
πληροφοριακών συστηµάτων σε Δικαιούχους ΕΠ.
Κάθε δράση που υλοποιεί η Μ.Ο.Δ. 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, kαθώς και ΟΤΑ α’ και β’ 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 Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ως αναθέτουσα αρχή δύναται να παρέχει νοµική υποστήριξη είτε στην
έδρα τους είτε εξ αποστάσεως για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Για λόγους επιτάχυνσης της υλοποίησης των
συγχρηµατοδοτούµενων έργων, η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων
υπηρεσιών για την υποστήριξη των ανωτέρω φορέων εκ µέρους
της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. από πόρους της τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο
του σκοπού της, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4412/2016, αυτοτελώς ανά διακαιούχο ή/και πράξη».
Άρθρο 235
Έκτακτα προσωρινά µέτρα για την Περιφέρεια Αττικής ως
προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου
εργασίας για την αποσυµφόρηση των µέσων µαζικής µεταφοράς και του τόπου εργασίας
Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19, τίθενται οι εξής κανόνες ως
προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας:
α) Σε εργαζόµενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού
τοµέα εφαρµόζεται υποχρεωτικά σύστηµα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους µπορεί
να παρασχεθεί µε αυτό το σύστηµα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθµού αυτών των εργαζοµένων. Για την ορθή τήρηση
του παρόντος οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζοµένων
τους, για τους οποίους µπορεί να εφαρµοστεί το µέτρο αυτό και
για το σύνολο του οριζόµενου χρονικού διαστήµατος στο παρόν,
συµπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ της παρ. 2 του άρθρου
4 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’55),
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του προηγούµενου
εδαφίου επιβάλλεται πρόστιµο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην
επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώµα
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β) Το ωράριο εργασίας των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα υποχρεωτικά προσαρµόζεται κατά
την έναρξη και λήξη του µε τρόπο ώστε ανά µισή ώρα και εντός
διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόµενοι σε
σχέση µε την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.
Για το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του παρόντος αναστέλλεται
η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύ-
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στηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων. Σε κάθε περίπτωση
συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’ 94), καθώς
και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου
υπεργασίας και νόµιµης υπερωριακής απασχόλησης πριν την
πραγµατοποίησή τους στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ως άνω
προσαρµογή του ωραρίου των εργαζοµένων δεν µεταβάλλει το
είδος της σύµβασης εργασίας των εργαζοµένων αυτών.
γ) Το παρόν ισχύει, εντός της Περιφέρειας Αττικής, από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως έως
τις 4 Οκτωβρίου 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας είναι δυνατόν: γα) η ισχύς του παρόντος
να παραταθεί για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ή και να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Επικράτειας, γβ) να διαφοροποιηθεί το ποσοστό της περ. α) και γγ) να καθορισθούν άλλα
ειδικότερα ζητήµατα για την εφαρµογή του παρόντος.

18787

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 236
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 237
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιµέρους διατάξεις του.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
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ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 21.10’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Τετάρτη 23 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικός έλεγχος, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
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