ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΘ΄, 22 Σεπτεµβρίου 2020,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

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

Άρθρο 13

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 14

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΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Άρθρο 11
Προσωπικός Αριθµός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Άρθρο 12
Πεδίο εφαρµογής διατάξεων
ηλεκτρονικών εγγράφων

Άρθρο 15
Άρθρο 16

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
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
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Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31
Άρθρο 32
Άρθρο 33

Έκδοση εγγράφων µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας
Διοίκησης
Αιτήσεις φυσικών προσώπων µέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης
Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων
µεταξύ δηµοσίων φορέων και φυσικών
ή νοµικών προσώπων ή νοµικών
οντοτήτων
Προσδιορισµός χρόνου παραλαβής
και υπολογισµός προθεσµιών
κατάθεσης
Αυτοµατοποιηµένη παροχή ψηφιακών
δηµόσιων υπηρεσιών
Ηλεκτρονικές πληρωµές
Ηλεκτρονική καταβολή οφειλών
των δηµοσίων φορέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
Άρθρο 34
Επικοινωνία µεταξύ δηµοσίων φορέων
και φυσικών ή νοµικών προσώπων ή
νοµικών οντοτήτων
Άρθρο 35
Ιστοσελίδες δηµοσίων φορέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
(Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιµότητα των ιστοτόπων και των εφαρµογών για φορητές συσκευές των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα)
Άρθρο 36
Αντικείµενο ψηφιακής προσβασιµότητας (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας
(EE) 2016/2102)
Άρθρο 37
Πεδίο εφαρµογής ψηφιακής προσβασιµότητας (άρθρο 1 παρ. 2, 3, 4 και 5
της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 38
Ορισµοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (EE)
2016/2102)
Άρθρο 39
Απαιτήσεις για την προσβασιµότητα
των ιστότοπων και των εφαρµογών για
φορητές συσκευές (άρθρο 4 της
Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 40
Δυσανάλογη επιβάρυνση (άρθρο 5 της
Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 41
Τεκµήριο συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις προσβασιµότητας (άρθρο 6
της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
Άρθρο 42
Μορφή και περιεχόµενο της δήλωσης
προσβασιµότητας (άρθρο 7 παρ. 1
εδάφια πρώτο, δεύτερο, τρίτο και
τέταρτο και παρ. 2 της Οδηγίας (EE)
2016/2102)
Άρθρο 43
Μητρώο Δηµόσιων Ιστότοπων και
Εφαρµογών
Άρθρο 44
Υποχρέωση δηµοσιοποίησης
στοιχείων
Άρθρο 45
Υποβολή παρατηρήσεων, αιτηµάτων
για παροχή πληροφοριών και
αναφορών (άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο
πέµπτο και άρθρο 9 της Οδηγίας
(EE) 2016/2102)
Άρθρο 46
Επιµόρφωση υπαλλήλων και
ευαισθητοποίηση του κοινού (άρθρο 7
παρ. 4 και 5 της Οδηγίας

Άρθρο 47

(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
Ειδικά σύνολα δεδοµένων υψηλής
αξίας και ρυθµίσεις περί δηµοσίευσης
και περαιτέρω χρήσης (άρθρο 14 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Άρθρο 73
Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και
περαιτέρω χρήση των ανοικτών
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Άρθρο 74

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

Άρθρο 101

Άρθρο 102

Άρθρο 103
Άρθρο 104

Άρθρο 105

Άρθρο 106
Άρθρο 107

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

Άρθρο 108

- Επικύρωση των αντιγράφων
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
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Άρθρο 119

Διαχείριση δορυφορικών τροχιών
και συσχετισµένων συχνοτήτων
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ Γενική Άδεια
Άρθρο 120
Γενική Άδεια δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(άρθρο 12 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 121
Όροι που συνοδεύουν τη γενική άδεια
και τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοφάσµατος και πόρων αριθµοδότησης,
και ειδικές υποχρεώσεις (άρθρο 13
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 122
Δηλώσεις για τη διευκόλυνση της
άσκησης των δικαιωµάτων εγκατάστασης ευκολιών και των δικαιωµάτων
διασύνδεσης (άρθρο 14 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 123
Στοιχειώδης κατάλογος δικαιωµάτων
που προκύπτουν από τη γενική άδεια
(άρθρο 15 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 124
Διοικητικές επιβαρύνσεις (άρθρο 16
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 125
Λογιστικός διαχωρισµός και οικονοµικές εκθέσεις (άρθρο 17 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 126
Τροποποίηση δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων (άρθρο 18 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 127
Περιορισµός ή ανάκληση δικαιωµάτων
(άρθρο 19 Οδηγίας (ΕΕ) 1972/2018)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV Παροχή πληροφοριών, έρευνες
και µηχανισµός διαβούλευσης
Άρθρο 128
Αίτηµα παροχής πληροφοριών προς
τις επιχειρήσεις (άρθρο 20 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 129
Απαιτούµενες πληροφορίες βάσει της
γενικής άδειας, όσον αφορά τα
δικαιώµατα χρήσης και τις ειδικές
υποχρεώσεις (άρθρο 21 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 130
Γεωγραφικές έρευνες αναπτύξεων
δικτύου (άρθρο 22 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 131
Μηχανισµός διαβούλευσης και
διαφάνειας (άρθρο 23 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 132
Διαβούλευση των ενδιαφερόµενων
µερών (άρθρο 24 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 133
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
(άρθρο 25 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 134
Επίλυση διαφοράς µεταξύ επιχειρήσεων (άρθρο 26 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 135
Επίλυση διασυνοριακών διαφορών
(άρθρο 27 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 136
Συντονισµός ραδιοφάσµατος µεταξύ
κρατών µελών (άρθρο 28 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ III ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Άρθρο 137
Κυρώσεις (άρθρο 29 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 138
Συµµόρφωση προς τους όρους της
γενικής άδειας ή των δικαιωµάτων
χρήσης ραδιοφάσµατος και πόρων

αριθµοδότησης και συµµόρφωση προς
τις ειδικές υποχρεώσεις (άρθρο 30
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 139
Δικαίωµα δικαστικής προσφυγής
(άρθρο 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ I
Άρθρο 140
Εδραίωση της εσωτερικής αγοράς
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο
32 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 141
Διαδικασία για τη συνεκτική εφαρµογή
των διορθωτικών µέτρων (άρθρο 33
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 142
Διατάξεις εφαρµογής (άρθρο 34
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ II Συνεκτική εκχώρηση ραδιοφάσµατος
Άρθρο 143
Διαδικασία αξιολόγησης από
οµοτίµους (άρθρο 35 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 144
Εναρµονισµένη εκχώρηση ραδιοφάσµατος (άρθρο 36 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 145
Κοινή διαδικασία αδειοδότησης για τη
χορήγηση µεµονωµένων δικαιωµάτων
χρήσης ραδιοφάσµατος (άρθρο 37
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ III Διαδικασίες εναρµόνισης
Άρθρο 146
Διαδικασίες εναρµόνισης (άρθρο 38
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 147
Τυποποίηση (άρθρο 39 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ V ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Άρθρο 148
Ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών
(άρθρο 40 Οδηγίας (ΕΕ) 2918/1972)
Άρθρο 149
Εφαρµογή και επιβολή (άρθρο 41
Οδηγίας (ΕΕ) 2918/1972)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ I ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι Τέλη
Άρθρο 150
Τέλη δικαιωµάτων χρήσης (άρθρο 42
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IΙ Πρόσβαση σε ιδιοκτησίες / χώρους
Άρθρο 151
Δικαιώµατα διέλευσης (άρθρο 43
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 152
Συνεγκατάσταση και µερισµός
στοιχείων των δικτύων και συναφών
ευκολιών για παρόχους δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 44
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ Πρόσβαση σε ραδιοφάσµα
Άρθρο 153
Διαχείριση ραδιοφάσµατος για δίκτυα
και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (άρθρο 45 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 154
Άδεια για τη χρήση ραδιοφάσµατος
(άρθρο 46 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
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)
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Άρθρο 158

Ανανέωση δικαιωµάτων χρήσης
εναρµονισµένου ραδιοφάσµατος
(άρθρο 50 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 159
Μεταβίβαση ή χρονοµίσθωση
µεµονωµένων δικαιωµάτων χρήσης
ραδιοφάσµατος (άρθρο 51 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 160
Ανταγωνισµός (άρθρο 52 Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972)
Άρθρο 161
Συγχρονισµός των εκχωρήσεων
(άρθρο 53 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 162
Συγχρονισµός των εκχωρήσεων για
συγκεκριµένες ζώνες 5G (άρθρο 54
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 163
Διαδικασία για τον περιορισµό του
αριθµού των προς παροχή
δικαιωµάτων χρήσης ραδιοφάσµατος
(άρθρο 55 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV Ανάπτυξη και χρήση εξοπλισµού
ασύρµατου δικτύου
Άρθρο 164
Πρόσβαση σε ασύρµατα τοπικά δίκτυα
(άρθρο 56 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 165
Ανάπτυξη και λειτουργία σηµείων
ασύρµατης πρόσβασης µικρής
εµβέλειας (άρθρο 57 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 166
Τεχνικοί κανόνες σχετικά µε τα
ηλεκτροµαγνητικά πεδία (άρθρο 58
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ II ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι Γενικές διατάξεις, αρχές πρόσβασης
Άρθρο 167
Γενικό πλαίσιο για την πρόσβαση και
τη διασύνδεση (άρθρο 59 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 168
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων (άρθρο 60 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ II Πρόσβαση και διασύνδεση
Άρθρο 169
Εξουσίες και καθήκοντα της Ε.Ε.Τ.Τ.
και άλλων αρµόδιων αρχών όσον
αφορά την πρόσβαση και τη
διασύνδεση (άρθρο 61 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 170
Συστήµατα υπό όρους πρόσβασης
και λοιπές ευκολίες (άρθρο 62
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ Ανάλυση της αγοράς και σηµαντική
ισχύς στην αγορά
Άρθρο 171
Επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στην
αγορά (άρθρο 63 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 172
Διαδικασία ταυτοποίησης και ορισµού
αγορών (άρθρο 64 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 173
Διαδικασία ταυτοποίησης διακρατικών
αγορών (άρθρο 65 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 174
Διαδικασία ταυτοποίησης διακρατικής
ζήτησης (άρθρο 66 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 175
Διαδικασία ανάλυσης της αγοράς
(άρθρο 67 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV Διορθωτικά µέτρα που επιβάλλονται

σε επιχειρήσεις µε σηµαντική
ισχύ στην αγορά
Άρθρο 176
Επιβολή, τροποποίηση ή άρση
υποχρεώσεων (άρθρο 68 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 177
Υποχρέωση διαφάνειας (άρθρο 69
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 178
Υποχρέωση αµεροληψίας (άρθρο 70
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 179
Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισµού
(άρθρο 71 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 180
Πρόσβαση σε τεχνικά έργα (άρθρο 72
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 181
Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης
ειδικών στοιχείων δικτύου και
συναφών ευκολιών (άρθρο 73 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 182
Υποχρεώσεις ελέγχου τιµών και
κοστολόγησης (άρθρο 74 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 183
Τέλη τερµατισµού (άρθρο 75
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 184
Ρυθµιστική αντιµετώπιση νέων
στοιχείων δικτύου πολύ υψηλής
χωρητικότητας (άρθρο 76 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 185
Λειτουργικός διαχωρισµός (άρθρο 77
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 186
Εθελούσιος διαχωρισµός από
καθετοποιηµένη επιχείρηση (άρθρο 78
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 187
Διαδικασία δεσµεύσεων (άρθρο 79
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 188
Επιχειρήσεις µόνον χονδρικής
(άρθρο 80 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 189
Μετάβαση από τις παραδοσιακές
υποδοµές (άρθρο 81 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 190
Κατευθυντήριες γραµµές του BEREC
για δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (άρθρο 82 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ V Ρυθµιστικός έλεγχος των λιανικών
υπηρεσιών
Άρθρο 191
Ρυθµιστικοί έλεγχοι των λιανικών
υπηρεσιών (άρθρο 83 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ I ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Άρθρο 192
Οικονοµικά προσιτή Καθολική
Υπηρεσία (άρθρο 84 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 193
Παροχή οικονοµικά προσιτής
Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 85
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 194
Διαθεσιµότητα της Καθολικής
Υπηρεσίας (άρθρο 86 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 195
Καθεστώς των υφιστάµενων
καθολικών υπηρεσιών (άρθρο 87
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 196
Έλεγχος δαπανών (άρθρο 88
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Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
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)
Άρθρο 197

ΕΝΟΤΗΤΑ III ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Άρθρο 206
Εξαίρεση ορισµένων πολύ µικρών
επιχειρήσεων (άρθρο 98 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 207
Μη διακριτική µεταχείριση (άρθρο 99
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 208
Διασφάλιση θεµελιωδών δικαιωµάτων
(άρθρο 100 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 209
Προβλέψεις για την προστασία των
τελικών χρηστών (άρθρο 101 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 210
Απαιτήσεις πληροφοριών για
συµβάσεις (άρθρο 102 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 211
Διαφάνεια, σύγκριση προσφορών και
δηµοσίευση πληροφοριών (άρθρο 103
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 212
Ποιότητα υπηρεσίας σχετικά µε τις
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο
και τις διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες
διαπροσωπικών επικοινωνιών (άρθρο
104 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 213
Διάρκεια και καταγγελία της σύµβασης
(άρθρο 105 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 214
Αλλαγή παρόχου και φορητότητα
αριθµού (άρθρο 106 Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 215
Δεσµοποιηµένες προσφορές
(άρθρο 107 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 216
Διαθεσιµότητα των υπηρεσιών
(άρθρο 108 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
Άρθρο 217
Επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και
ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός έκτακτης
ανάγκης (άρθρο 109 Οδηγίας

Άρθρο 218
Άρθρο 219

Άρθρο 220
Άρθρο 221

Άρθρο 222
Άρθρο 223

(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

Άρθρο 235

Τροποποίηση του καταστατικού της
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
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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.
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12. Διαπιστευτήρια: εχέγγυα, όπως κωδικοί πρόσβασης, που παρουσιάζει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που είναι χρήστης ψηφιακών δηµοσίων υπηρεσιών, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί αυθεντικοποίησή του.
13. Διάταξη δηµιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας:
διατεταγµένο υλικό ή λογισµικό που χρησιµοποιείται για
τη δηµιουργία ηλεκτρονικής σφραγίδας.
14. Διάταξη δηµιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής:
διατεταγµένο υλικό ή λογισµικό που χρησιµοποιείται για
τη δηµιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής.
15. Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση
βούλησης να γίνεται χρήση µιας ψηφιακής δηµόσιας υπηρεσίας, στην υποβολή τυχόν απαιτούµενων προς τούτο δικαιολογητικών και νοµιµοποιητικών εγγράφων και
στην παροχή διαπιστευτηρίων.
16. Εγκεκριµένη διάταξη δηµιουργίας ηλεκτρονικής
σφραγίδας: διάταξη δηµιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας που πληροί κατ’ αναλογία τις οριζόµενες στο Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 απαιτήσεις.
17. Εγκεκριµένη διάταξη δηµιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής: διάταξη δηµιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής που πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος II του
Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014.
18. Εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα: προηγµένη ηλεκτρονική σφραγίδα που δηµιουργείται από εγκεκριµένη διάταξη δηµιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας και η
οποία βασίζεται σε εγκεκριµένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας.
19. Εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστηµένης
παράδοσης: ηλεκτρονική υπηρεσία συστηµένης παράδοσης που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) παρέχεται
από έναν ή περισσότερους εγκεκριµένους παρόχους υπηρεσιών εµπιστοσύνης, β) εξασφαλίζει µε υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης την ταυτοποίηση του αποστολέα, γ)
εξασφαλίζε την ταυτοποίηση του αποδέκτη πριν από την
παράδοση των δεδοµένων, δ) η αποστολή και η λήψη
των δεδοµένων διασφαλίζονται µε προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική σφραγίδα εγκεκριµένου παρόχου υπηρεσιών εµπιστοσύνης κατά
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 ηλε-

κτρονική σφραγίδα του εγκεκριµένου παρόχου υπηρεσιών εµπιστοσύνης ή έχει υπογραφεί µε κάποια άλλη ανάλογη µέθοδο.
22. Εγκεκριµένη υπηρεσία εµπιστοσύνης: υπηρεσία εµπιστοσύνης, η οποία πληροί τις εφαρµοστέες απαιτήσεις που ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014.
23. Εγκεκριµένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας: πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας που εκδίδεται από εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών εµπιστοσύνης
και πληροί τις οριζόµενες στο Παράρτηµα III του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 απαιτήσεις.
24. Εγκεκριµένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής: πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών που εκδίδεται από εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών εµπιστοσύνης
και πληροί τις οριζόµενες στο Παράρτηµα I του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 απαιτήσεις.
25. Εγκεκριµένος πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης:
ο πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης ο οποίος παρέχει
µία ή περισσότερες εγκεκριµένες υπηρεσίες εµπιστοσύνης και έχει αναγνωριστεί ως τέτοιος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
26. Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα:
κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγµατοποιείται µε ή
χωρίς τη χρήση αυτοµατοποιηµένων µέσων, σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η
οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρµογή
ή η µεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η
χρήση, η κοινολόγηση µε διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε
άλλη µορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, ο
περιορισµός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
27. Επικύρωση ηλεκτρονικής υπογραφής ή σφραγίδας:
η διαδικασία ελέγχου και επιβεβαίωσης ότι µια ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα είναι έγκυρη.
28. Επιχειρησιακή λειτουργία πληροφοριακού συστήµατος: η λειτουργία, ενηµέρωση και ανάκτηση πληροφοριών από ένα πληροφοριακό σύστηµα από τους αρµόδιους τελικούς χρήστες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
του πληροφοριακού συστήµατος.
29. Ευρετηρίαση: η δηµιουργία υποδοµής για την ταχεία αναζήτηση πληροφοριών και δεδοµένων σε ένα αρχείο ή συλλογή πληροφορίας και εγγράφων.
30. Ηλεκτρονικά δηµόσια έγγραφα: τα δηµόσια έγγραφα που παράγονται από φορείς του δηµόσιου τοµέα µε
χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ).
31. Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων: το σύνολο των
ενεργειών που πραγµατοποιούνται µε χρήση ΤΠΕ και
που αποσκοπούν στην καταχώριση, πρωτοκόλληση, οργάνωση, ταξινόµηση και συντήρηση των εγγράφων που
δηµιουργήθηκαν από τους φορείς δηµόσιου τοµέα ή των
εγγράφων που περιήλθαν σε αυτούς από τρίτους.
32. Ηλεκτρονική πληρωµή: η καταβολή χρηµατικού ποσού που διενεργείται µε χρήση ΤΠΕ και παρέχει τη δυνατότητα απόδειξης της διενέργειας αυτής, ανεξάρτητα
από το µέσο πληρωµής.
33. Ηλεκτρονική σφραγίδα: δεδοµένα σε ηλεκτρονική
µορφή τα οποία είναι συνηµµένα σε άλλα ηλεκτρονικά
δεδοµένα ή συσχετίζονται λογικά µε άλλα δεδοµένα σε
ηλεκτρονική µορφή, µε σκοπό τη διασφάλιση της προέλευσης και της ακεραιότητάς τους. Η ηλεκτρονική σφραγίδα χρησιµοποιείται από νοµικά πρόσωπα, νοµικές ο-
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ντότητες 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 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 εγκεκρι-

µένος 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,
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µόνα ή από κοινού µε άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς
και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα.
53. Υπηρεσία εµπιστοσύνης: ηλεκτρονική υπηρεσία, η
οποία συνίσταται: α) στη δηµιουργία, εξακρίβωση και επικύρωση ηλεκτρονικών υπογραφών, ηλεκτρονικών
σφραγίδων ή ηλεκτρονικών χρονοσφραγίδων, ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστηµένης παράδοσης και πιστοποιητικών που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες αυτές, ή β) στη
δηµιουργία, εξακρίβωση και επικύρωση πιστοποιητικών
για επαλήθευση της ταυτότητας ιστοτόπων, ή γ) στη διαφύλαξη ηλεκτρονικών υπογραφών, σφραγίδων ή πιστοποιητικών που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες αυτές.
54. Υποστηρικτικές τεχνολογίες: ΤΠΕ, όπως υλικό υπολογιστή, λογισµικό, εφαρµογές, εργαλεία ανάπτυξης
και βοηθήµατα, για άτοµα µε αναπηρία γενικά ή και εξειδικευµένα για συγκεκριµένους τύπους αναπηρίας.
55. Φορέας πάροχος διαδικτυακής υπηρεσίας (service
provider): ο φορέας του δηµόσιου τοµέα που έχει την αρµοδιότητα διαχείρισης των επιχειρησιακών δεδοµένων,
τα οποία παρέχει σε άλλους φορείς µέσω διαδικτυακών
υπηρεσιών.
56. Φορέας καταναλωτής διαδικτυακής υπηρεσίας
(service consumer): ο φορέας του δηµόσιου τοµέα που
καταναλώνει-αξιοποιεί τα επιχειρησιακά δεδοµένα µέσω
διαδικτυακών υπηρεσιών που διατίθενται από άλλο φορέα πάροχο.
57. Φορείς του δηµόσιου τοµέα: οι φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, τα εκτός
αυτής νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και οι εκτός αυτής δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, ανεξαρτήτως
εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρµογή του.
58. Χρήστες ψηφιακών δηµοσίων υπηρεσιών: τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που χρησιµοποιούν ψηφιακές δηµόσιες υπηρεσίες. Ως χρήστες ψηφιακών δηµοσίων υπηρεσιών νοούνται και οι υπάλληλοι
και λειτουργοί των φορέων δηµόσιου τοµέα που τις χρησιµοποιούν στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων
τους.
59. Χρονοσήµανση: αλληλουχία χαρακτήρων ή στοιχεία που δηλώνουν µε ασφάλεια την ηµεροµηνία και ώρα που έχει λάβει χώρα µία πράξη ή ενέργεια.
60. Ψηφιακή δηµόσια υπηρεσία: οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται από φορέα του δηµόσιου τοµέα εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα και συνίσταται ιδίως
στην παραγωγή, διακίνηση και διαχείριση πληροφοριών,
δεδοµένων και ηλεκτρονικών εγγράφων και στην πραγµατοποίηση συναλλαγών.
61. Υπολογιστικό νέφος: ένα πρότυπο υπηρεσιών που
επιτρέπει την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε µια επεκτάσιµη και ελαστική οµάδα κοινόχρηστων φυσικών ή εικονικών πόρων (όπως διακοµιστών, λειτουργικών συστηµάτων, δικτύων, λογισµικού, εφαρµογών και εξοπλισµού αποθήκευσης). H παροχή της υπηρεσίας γίνεται µε βάση
τις ανάγκες του χρήστη και η διαχείριση των πόρων από
τον πάροχο της υπηρεσίας γίνεται µόνο κατόπιν απαίτησης του χρήστη. Το υπολογιστικό νέφος διακρίνεται σε
δηµόσιο, ιδιωτικό και υβριδικό. Δηµόσιο Υπολογιστικό
νέφος ορίζεται ως ένα µοντέλο νέφους, όπου οι υπηρεσίες είναι δυνητικά διαθέσιµες σε οποιονδήποτε πελάτη
και οι πόροι της υπηρεσίας ελέγχονται από τον πάροχο

της υπηρεσίας. Ένα δηµόσιο νέφος µπορεί να ανήκει, να
το διαχειρίζεται και να λειτουργεί από έναν επιχειρηµατικό, ακαδηµαϊκό ή κυβερνητικό οργανισµό ή από έναν
συνδυασµό των παραπάνω. Η υπολογιστική υποδοµή
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του παρόχου της υπηρεσίας. Ιδιωτικό υπολογιστικό νέφος ορίζεται ως ένα µοντέλο νέφους όπου οι υπηρεσίες χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από έναν µόνο οργανισµό και οι πόροι ελέγχονται από τον εν λόγω οργανισµό. Ένα ιδιωτικό νέφος
µπορεί να ανήκει, να το διαχειρίζεται και να λειτουργεί
από τον ίδιο τον οργανισµό ή από τρίτο µέρος και µπορεί
να υπάρχει στις εγκαταστάσεις ή εκτός εγκαταστάσεων
του οργανισµού. Ο οργανισµός που παρέχει υπηρεσίες ιδιωτικού νέφους µπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση σε
άλλα µέρη. Υβριδικό υπολογιστικό νέφος ορίζεται ως ένα µοντέλο νέφους στο οποίο γίνεται χρήση τουλάχιστον δύο διαφορετικών µοντέλων παροχής υπηρεσιών
υπολογιστικού νέφους. Οι δύο υπηρεσίες παραµένουν
µοναδικές, αλλά συνδέονται µεταξύ τους µε την κατάλληλη τεχνολογία που επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα,
τη φορητότητα των δεδοµένων και τη φορητότητα των
εφαρµογών. Ένα υβριδικό νέφος µπορεί να ανήκει, να
διαχειρίζεται και να λειτουργεί από τον ίδιο τον οργανισµό ή από τρίτο µέρος και µπορεί να βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του οργανισµού ή εκτός των εγκαταστάσεών
του.
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 διακυ-
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βέρνησης 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.
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, τεκµαίρεται ότι έγινε δεκτή η πρόταση έρ-
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γου.
2. Η παρ. 1 δεν εφαρµόζεται στις δράσεις της παρ. 1
του άρθρου 44 του ν. 4635/2019, καθώς και στα έργα και
δράσεις των φορέων που διαχειρίζονται τα κυβερνητικά
νέφη του άρθρου 87.
Άρθρο 7
Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηµατισµού
1. Συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηµατισµού (εφεξής Συντονιστική Επιτροπή), η οποία
έχει ως αποστολή της τον συντονισµό της εφαρµογής
της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού για την αποτελεσµατική υλοποίηση των βασικών παρεµβάσεων της
στο σύνολο του δηµόσιου τοµέα, διατυπώνοντας παράλληλα προτάσεις προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επικαιροποίησή της.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή διακρίνεται σε Ολοµέλεια
και Τµήµατα. Στην Ολοµέλεια, η οποία αποτελείται από
όλους τους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς της Κυβέρνησης, προεδρεύει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µε απόφαση του οποίου ορίζεται ο αναπληρωτής
του. Τα Τµήµατα καθορίζονται ανά τοµείς πολιτικής µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελούνται κατά περίπτωση από Γενικούς ή Ειδικούς
Γραµµατείς, Υπεύθυνους Ψηφιακών Δράσεων του άρθρου 8, επικεφαλής φορέων και οργανισµών του δηµόσιου τοµέα και εµπειρογνώµονες-ιδιώτες, εφόσον κρίνεται
αναγκαίο. Με την απόφαση συγκρότησης των Τµηµάτων
καθορίζεται και ο πρόεδρος αυτών.
3. Η Ολοµέλεια συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του τουλάχιστον µια
φορά το εξάµηνο. Τα Τµήµατα συγκαλούνται από τον
Πρόεδρο της Ολοµέλειας ή τον αναπληρωτή του όποτε
κριθεί απαραίτητο.
4. Στα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής δεν καταβάλλεται αµοιβή ή αποζηµίωση πλην των ιδιωτών-εµπειρογνωµόνων, στους οποίους καταβάλλεται η αµοιβή που
προβλέπεται στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
Άρθρο 8
Εκτελεστικό Δίκτυο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού
1. Συγκροτείται Εκτελεστικό Δίκτυο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού (εφεξής Δίκτυο) ως εκτελεστικός βραχίονας της Συντονιστικής Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηµατισµού. Το Δίκτυο αποτελείται από τους Υπεύθυνους
Ψηφιακών Δράσεων των φορέων του δηµόσιου τοµέα
που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίοι είναι οι ιεραρχικά ανώτεροι προϊστάµενοι
της αρµόδιας για ΤΠΕ υπηρεσίας, η οποία έχει την ευθύνη για τα αντικείµενα της πληροφορικής, των επικοινωνιών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
2. Ο κάθε Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων µεριµνά για
τη λήψη όλων των αναγκαίων οργανωτικών µέτρων για
την τήρηση των αρχών και των υποχρεώσεων που περιγράφονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού και
για τον συντονισµό της υλοποίησης των σχετικών έργων, υπηρεσιών και δράσεων στον φορέα. Ταυτόχρονα,
αποτελεί το σηµείο επαφής του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη και τον συντονισµό
δράσεων ψηφιακού µετασχηµατισµού.

3. Ο κάθε Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων, υπηρεσιών και δράσεων ψηφιακού µετασχηµατισµού του φορέα του, µεριµνά για
την επιτυχή, έγκαιρη και απρόσκοπτη παράδοσή τους,
σύµφωνα µε τον σχετικό προγραµµατισµό και έχει την
ευθύνη για τη διαρκή επικαιροποίηση των πληροφοριών
που αποτυπώνουν την εξέλιξη των έργων, υπηρεσιών
και δράσεων ψηφιακού µετασχηµατισµού του φορέα του
σε κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα που τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης, υποβάλλει
προτάσεις βελτίωσης και αποτυπώνει πιθανούς κινδύνους και εµπόδια σχετικά µε την επιτυχή ολοκλήρωση
των δράσεων, καθώς και στοιχεία σχετικά µε την επίτευξη των στόχων και των βασικών δεικτών επίδοσης που έχουν τεθεί για κάθε δράση.
4. Ως Κεντρικός Συντονιστής του Δικτύου, ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ένας
εκ των Γενικών Γραµµατέων του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ο οποίος µεριµνά για τη συνεχή, ορθή
και πλήρη ενηµέρωση του κεντρικού πληροφοριακού συστήµατος που αποτυπώνει την εξέλιξη των δράσεων του
ψηφιακού µετασχηµατισµού.
Άρθρο 9
Υπηρεσίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία
1. Σε κάθε Υπουργείο ορίζεται, µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού, Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η
οποία δύναται να έχει οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο
και η οποία έχει ως αποστολή τον συντονισµό όλων των
δράσεων ψηφιακού µετασχηµατισµού του Υπουργείου
και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων. Αν στο Υπουργείο υπάρχουν πάνω από µια υπηρεσίες µε αρµοδιότητες σχετικές µε ΤΠΕ και την ψηφιακή διακυβέρνηση, ο αρµόδιος Υπουργός ορίζει µε απόφασή του µία εξ
αυτών ως Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο προϊστάµενος της υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι
ο υπεύθυνος ψηφιακών δράσεων του άρθρου 8.
2. Στην Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπάγονται όλες οι αρµοδιότητες που σχετίζονται µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ και γενικότερα τον συντονισµό της υλοποίησης δράσεων 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
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οικείους Οργανισµούς των Υπουργείων.
4. Στα Υπουργεία στα οποία υπάγονται οι Ένοπλες Δυνάµεις ή τα σώµατα ασφαλείας, η διάρθρωση και οργανωτική δοµή των Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
καθορίζονται µε κοινή απόφαση, των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και των οικείων Υπουργών.
5. Με µέριµνα του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, σε
κάθε εποπτευόµενο φορέα που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, συστήνεται ενιαία διοικητική µονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στη διοικητική µονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπάγονται όλες οι υφιστάµενες οργανικές µονάδες του φορέα µε αρµοδιότητες σχετικές µε τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την απλούστευση των διαδικασιών και γενικότερα την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σύµφωνα µε τις αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηµατισµού. Σε περίπτωση που οι ως άνω µονάδες υφίστανται στους φορείς ως Γενικές Διευθύνσεις, αυτές εξακολουθούν να
λειτουργούν στο επίπεδο αυτό, ενσωµατώνοντας τυχόν
αρµοδιότητες των προηγούµενων εδαφίων που δεν έχουν.
Άρθρο 10
Ετήσιος διαγωνισµός και απονοµή βραβείων ψηφιακής
διακυβέρνησης
1. Καθιερώνονται ετήσια βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης για φορείς του δηµόσιου τοµέα ή δηµοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή
εφαρµόσει, συλλογικά ή µεµονωµένα, την ανάπτυξη αποτελεσµατικών, καινοτόµων και πρωτοπόρων διαδικασιών ψηφιοποίησης και απλούστευσης των διοικητικών
διαδικασιών, ψηφιακής προσβασιµότητας, ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας, ψηφιακής βελτίωσης της απόδοσης του δηµόσιου
τοµέα ή ενίσχυσης της δηµόσιας λογοδοσίας και διαφάνειας, βελτίωσης του ψηφιακού µετασχηµατισµού της επιχειρηµατικότητας ή του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και εν γένει δράσεις που υποστηρίζουν τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας.
2. Τα βραβεία απονέµονται σε ετήσιο Διαγωνισµό Ψηφιακής Διακυβέρνησης που λαµβάνει χώρα το πρώτο
τρίµηνο του επόµενου έτους από το έτος αναφοράς.
Σκοπός του διαγωνισµού είναι η προώθηση του ψηφιακού µετασχηµατισµού της χώρας και της δηµόσιας διοίκησης µέσα από την ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών
για την εξυπηρέτηση των φυσικών ή 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 (Gcloud). 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 διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα που ορίζεται
στο προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται σύµφωνα µε την
παρ. 6 του άρθρου 107. Με την διαδικασία αυτή χορηγείται ο Π.Α. και σε όσα φυσικά πρόσωπα έχει χορηγηθεί
Α.Φ.Μ. ή/και Α.Μ.Κ.Α..
6. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επεξεργάζονται τον
Π.Α., µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., µε µόνο και αποκλειστικό σκοπό την επα-

14
λήθευση 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 εί-

τε την εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή του αρµόδιου για την έκδοση του αντιγράφου οργάνου, γ) την ένδειξη «ακριβές αντίγραφο» και δ) τα στοιχεία του οργάνου που υπέγραψε το έγγραφο ως τελικώς υπογράφων.
5. Τα ψηφιοποιηµένα ηλεκτρονικά αντίγραφα εκδίδονται από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µέσω ψηφιοποίησης ή αναπαραγωγής µε χρήση ΤΠΕ έντυπων δηµόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν στο πλαίσιο
της άσκησης των αρµοδιοτήτων τους. Τα ψηφιοποιηµένα
ηλεκτρονικά αντίγραφα φέρουν: α) εγκεκριµένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα β) είτε την εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα του φορέα είτε την εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή του οργάνου που κάνει την ψηφιοποίηση ή αναπαραγωγή µε χρήση ΤΠΕ σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο και γ) βεβαίωση ταύτισής τους µε
το έντυπο έγγραφο. Σε περίπτωση καταστροφής έντυπων εγγράφων µετά από την έκδοση των αντίστοιχων
ψηφιοποιηµένων ηλεκτρονικών αντιγράφων, στο πρωτόκολλο καταστροφής µνηµονεύονται τα ειδικότερα στοιχεία που αναφέρονται στην παραγωγή και αρχειοθέτηση
του ψηφιοποιηµένου ηλεκτρονικού αντιγράφου.
6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης, πιστοποιητικά
και βεβαιώσεις κάθε είδους µπορούν να εκδίδονται µε
χρήση είτε προηγµένης ή εγκεκριµένης ηλεκτρονικής υπογραφής είτε προηγµένης ή εγκεκριµένης ηλεκτρονικής σφραγίδας.
Άρθρο 14
Κύρος και αποδεικτική ισχύς των ηλεκτρονικών δηµοσίων εγγράφων
1. Τα πρωτότυπα ηλεκτρονικά δηµόσια έγγραφα της
παρ. 3 και τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις της παρ. 6
του άρθρου 13 έχουν την ίδια νοµική και αποδεικτική ισχύ µε τα δηµόσια έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά
από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, από τα δικαστήρια
όλων των βαθµών 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
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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 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 δια-
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κίνηση 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 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.
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Άρθρο 23
Κανόνες για την παροχή νέων ψηφιακών δηµόσιων
υπηρεσιών και την τροποποίηση ψηφιακών δηµόσιων
υπηρεσιών
1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν, κατά τον
σχεδιασµό νέων ψηφιακών δηµόσιων υπηρεσιών και σε
κάθε περίπτωση πριν από την παροχή αυτών, καθώς και
κατά την τροποποίηση ψηφιακών δηµόσιων υπηρεσιών,
να υποβάλουν προς αξιολόγηση και έγκριση στην Υπηρεσία Συντονισµού ΕΨΠ της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
(Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετική αίτηση για την παροχή νέων ψηφιακών δηµόσιων υπηρεσιών ή την τροποποίηση ψηφιακών δηµόσιων υπηρεσιών. Η αίτηση αποσκοπεί στην αξιολόγηση
εκ µέρους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
της τήρησης των κανόνων της προσβασιµότητας, των απαραίτητων τεχνικών µέτρων, της ενιαίας εικόνας και
ταυτότητας της Δηµόσιας Διοίκησης, καθώς και ευρύτερα της τήρησης των κανόνων για την ΕΨΠ.
2. Η απόφαση έγκρισης της Υπηρεσίας Συντονισµού
ΕΨΠ εκδίδεται εντός ενός (1) µηνός από την παραλαβή
της αίτησης, άλλως εντός της ίδιας προθεσµίας η αίτηση
αποστέλλεται από την ανωτέρω Υπηρεσία στους αιτούµενους φορείς για συµπλήρωση ή διόρθωση και για επανυποβολή. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω
προθεσµίας χωρίς καµία ενέργεια εκ µέρους της Υπηρεσίας Συντονισµού ΕΨΠ, η πρόταση της δηµιουργίας νέας ψηφιακής δηµόσιας υπηρεσίας ή η πρόταση τροποποίησης ψηφιακής δηµόσιας υπηρεσίας θεωρείται εγκεκριµένη.
Άρθρο 24
Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών µέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
1. Ο χρήστης της ΕΨΠ αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται µέσα από αυτήν, αφού προηγουµένως προβεί σε αυθεντικοποίηση. Η αυθεντικοποίηση γίνεται µετά από επιλογή του χρήστη µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
β) Με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστηµάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (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:
α) Μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. 1178/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet» (Β΄ 1916).
β) Με φυσική παρουσία του φυσικού προσώπου στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
γ) Με τη χρήση εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που παρέχει διασφάλιση ισοδύναµη µε τη φυσική παρουσία. Η
ταυτοποίηση αυτή µπορεί να διενεργείται µέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών του άρθρου 17
του ν. 4704/2020 (Α΄ 133).
Άρθρο 26
Θυρίδες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δηµόσιας
Διοίκησης
1. Στην ΕΨΠ τηρούνται θυρίδες χρηστών και θυρίδες
φορέων. Για την πρόσβαση στη θυρίδα απαιτείται η
προηγούµενη αυθεντικοποίηση.
2. Στις θυρίδες των χρηστών τηρούνται τα έγγραφα
που εκδίδουν τα φυσικά πρόσωπα µέσα από την ΕΨΠ,
καθώς και τα δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται από τους
φορείς του δηµόσιου τοµέα κατόπιν αίτησης των φυσικών προσώπων. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα µπορούν
να αποστέλλουν δηµόσια έγγραφα στη θυρίδα του χρήστη µετά από αίτησή του. Η αποστολή του προηγούµενου εδαφίου επέχει θέση επίδοσης µε τις προϋποθέσεις
της παρ. 4 του άρθρου 29. Τα έγγραφα του πρώτου εδαφίου αποθηκεύονται προσωρινά στις θυρίδες των χρηστών για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών και µετά
από επιλογή των χρηστών µπορούν να παραµένουν αποθηκευµένα στις θυρίδες τους για χρονικό διάστηµα έως
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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.
Άρθρο 27
Έκδοση εγγράφων µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό
του ατοµικά ή ως νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου (χρήστης) δύναται να εκδίδει έγγραφα µέσω της
ΕΨΠ. Στην έννοια του χρήστη περιλαµβάνονται και τα
φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως δικαστικοί συµπαραστάτες.
2. Για την έκδοση εγγράφων µέσω της ΕΨΠ απαιτείται
η προηγούµενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 24.
3. Τα έγγραφα της παρ. 1 φέρουν µοναδικό αναγνωριστικό αριθµό επαλήθευσης και προηγµένη ή εγκεκριµένη
ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα,
καθώς και από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες:
α) Ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούµενα µε χρήση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και µε ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.
β) Ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη
διαδικτυακή εφαρµογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και µε ισχύ αντιγράφου.
4. Η επαλήθευση του περιεχοµένου του εγγράφου από
τον λήπτη γίνεται µέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης
που παρέχεται από την ΕΨΠ µε τη χρήση του µοναδικού
αναγνωριστικού αριθµού επαλήθευσης.
Άρθρο 28
Αιτήσεις φυσικών προσώπων µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
1. Τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 27 µπορούν να
αιτούνται την έκδοση δηµοσίων εγγράφων από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µέσω της ΕΨΠ.
2. Για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία απαιτείται
η προηγούµενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 24.
3. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα, στον οποίο απευθύνεται η αίτηση, οφείλει να ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο για τη δυνατότητα
διορθωτικής ή συµπληρωµατικής υποβολής αίτησης και

τις έννοµες συνέπειες της διορθωτικής ή συµπληρωµατικής υποβολής.
4. Τα δικαιολογητικά, δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, που
απαιτούνται:
α) είτε αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τον φορέα
του δηµόσιου τοµέα, εφόσον τα έγγραφα αυτά τηρούνται ήδη σε ηλεκτρονικό αρχείο ή µε οποιονδήποτε τρόπο σε φορέα του δηµόσιου τοµέα. Ο φορέας που διαθέτει τα έγγραφα αυτά επιβεβαιώνει την ακρίβεια και την ισχύ τους. Για τον σκοπό αυτόν τεκµαίρεται ότι παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόµενο µε
την υποβολή της αίτησής του,
β) είτε αναζητούνται από τον φορέα του δηµόσιου τοµέα κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των 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 ενδιαφερό-
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µενος έχει προηγουµένως επιλέξει την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα που επιδίδουν ή κοινοποιούν έγγραφα σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες µε χρήση ΤΠΕ υποχρεούνται να αντλούν
τα στοιχεία επικοινωνίας των ανωτέρω προσώπων από
το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών.
4. Η επίδοση ή κοινοποίηση µε χρήση ΤΠΕ δηµοσίου
εγγράφου στις περιπτώσεις της παρ. 3 διενεργείται µέσω συστήµατος, το οποίο επιτρέπει την εξακρίβωση του
ακριβούς χρόνου, κατά τον οποίο έλαβε χώρα η αποστολή, παραλαβή και η πρόσβαση στο περιεχόµενο του εν
λόγω εγγράφου, η οποία συνεπάγεται έναρξη των έννοµων συνεπειών και των προθεσµιών, όπως ιδίως αυτές
που αφορούν την άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων. Τεκµαίρεται ότι το πρόσωπο που είναι αποδέκτης του εγγράφου αποκτά πρόσβαση στο περιεχόµενο του εγγράφου
το αργότερο δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την επίδοση ή κοινοποίηση αυτού, εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει τη συνδροµή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόµενο του εγγράφου ή εφόσον αυτή η αδυναµία οφείλεται σε λόγους που αφορούν στον φορέα του δηµόσιου τοµέα.
5. Η αποστολή των εγγράφων της παρ. 1 σε έντυπη
µορφή είναι δυνατή µόνο κατόπιν αιτήµατος των φυσικών ή νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων.
6. Από τη διάταξη της παρ. 1 εξαιρούνται τα έγγραφα
που αφορούν κρατικά ή άλλα απόρρητα ή έχουν χαρακτηριστεί ως εµπιστευτικά έγγραφα ή για τα οποία προβλέπεται από τον νόµο απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων. Ο φορέας του δηµόσιου τοµέα υποχρεούται να
ενηµερώνει εγκαίρως και µε τον πλέον πρόσφορο κάθε
φορά τρόπο τον ενδιαφερόµενο, εάν τα έγγραφα εµπίπτουν σε µία από τις εξαιρέσεις του προηγούµενου εδαφίου.
Άρθρο 30
Προσδιορισµός χρόνου παραλαβής και υπολογισµός
προθεσµιών κατάθεσης
1. Ο προσδιορισµός του χρόνου παραλαβής δηµόσιων
ή ιδιωτικών εγγράφων που διακινούνται ηλεκτρονικά γίνεται από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα αποκλειστικά
ως εξής:
α) είτε µε χρήση της εγκεκριµένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστηµένης παράδοσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 51,
β) είτε µε χρήση αυτόµατης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης παραλαβής,
γ) είτε µε χρήση µη αυτόµατης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης παραλαβής.
2. Με την αυτόµατη ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής, το πληροφοριακό σύστηµα του φορέα αποστέλλει
στο πρόσωπο που υπέβαλε το ηλεκτρονικό δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο αυτοµατοποιηµένο µήνυµα παραλαβής
µε εγκεκριµένη χρονοσφραγίδα, στο οποίο αναφέρονται
τουλάχιστον ο ακριβής χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, ως χρόνος υποβολής θεωρείται ο χρόνος της ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της παραλαβής, ο οποίος αναγράφεται στην εγκεκριµένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.

3. Με την µη αυτόµατη ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής, ο φορέας καταχωρίζει αυθηµερόν ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα το ηλεκτρονικό δηµόσιο
ή ιδιωτικό έγγραφο που έλαβε στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και αποστέλλει αµελλητί µε χρήση ΤΠΕ, ιδίως µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στο πρόσωπο που υπέβαλε το
έγγραφο αποδεικτικό υποβολής, στο οποίο αναφέρονται
τουλάχιστον ο ακριβής χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, ως χρόνος υποβολής θεωρείται ο χρόνος καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ο οποίος αναγράφεται στο αποδεικτικό υποβολής.
4. Οι ως άνω φορείς υποχρεούνται να παρέχουν κάθε
πληροφόρηση σχετικά µε τη διαθέσιµη σε αυτούς µέθοδο προσδιορισµού χρόνου παραλαβής ηλεκτρονικών εγγράφων, κατά τα ανωτέρω οριζόµενα στις παρ. 1 έως 3.
Η πληροφόρηση του προηγούµενου εδαφίου γίνεται µε
κάθε πρόσφορο τρόπο και ιδίως στον οικείο δικτυακό τόπο.
5. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, όταν
προβλέπεται προθεσµία για την ηλεκτρονική υποβολή
αιτήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων, η προθεσµία αυτή λήγει την δωδέκατη νυχτερινή
ώρα Ελλάδας της ηµέρας κατά την οποία παρέρχεται η
προθεσµία ή της επόµενης εργάσιµης εάν η καταληκτική
ηµέρα είναι κατά νόµο εξαιρετέα ή αργία. Σε περίπτωση
εκπρόθεσµης ηλεκτρονικής υποβολής ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται αµελλητί και µε τον πλέον πρόσφορο
τρόπο για τον εκπρόθεσµο χαρακτήρα της υποβολής.
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).
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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 οµοιόµορφη εικόνα και ταυτότητα και (γ) να µην
παρέχουν απευθείας ψηφιακές δηµόσιες υπηρεσίες, οι
οποίες παρέχονται αποκλειστικά µέσω της ΕΨΠ. Από τις
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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 κυ-

βερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που δεν παρέχουν υπηρεσίες βασικές για το κοινό ή υπηρεσίες που εξειδικεύονται στην κάλυψη των αναγκών των ατόµων µε αναπηρίες ή προορίζονται για τα άτοµα αυτά.
3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρµόζονται στο περιεχόµενο των ιστότοπων και των εφαρµογών για φορητές συσκευές που ακολουθούν: (α) µορφοτύπους αρχείων γραφείου που δηµοσιεύθηκαν πριν από
τις 23 Σεπτεµβρίου 2018, εκτός αν το περιεχόµενο αυτό
είναι αναγκαίο για τις ενεργές διοικητικές διαδικασίες
των αρµοδιοτήτων που ασκούνται από τον οικείο οργανισµό του δηµόσιου τοµέα, (β) προεγγεγραµµένα µέσα µε
διάσταση χρόνου (prerecorded time based media) που δηµοσιεύθηκαν πριν από τις 23 Σεπτεµβρίου 2020, (γ) µέσα
µε διάσταση χρόνου σε ζωντανή µετάδοση (live timebased media), (δ) επιγραµµικούς χάρτες (online maps)
και υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται αναγκαίες πληροφορίες µε προσβάσιµο ψηφιακό τρόπο
για χάρτες που προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης, (ε)
περιεχόµενο τρίτων που ούτε χρηµατοδοτείται ούτε επιχορηγείται ούτε αναπτύσσεται από τον οικείο οργανισµό
του δηµόσιου τοµέα ούτε είναι υπό τον έλεγχό του, (στ)
αναπαραγωγές αντικειµένων συλλογών κληρονοµιάς
που δεν µπορεί να γίνουν πλήρως προσβάσιµα, λόγω είτε: στα. της ασυµβατότητας των απαιτήσεων προσβασιµότητας είτε µε τη συντήρηση του οικείου αντικειµένου
είτε µε την αυθεντικότητα της αναπαραγωγής, στβ. της
µη διαθεσιµότητας αυτοµατοποιηµένων και οικονοµικά
αποδοτικών λύσεων που θα µπορούσαν εύκολα να εξάγουν το κείµενο χειρογράφων ή άλλων αντικειµένων
συλλογών κληρονοµιάς και να το µετατρέψουν σε µορφή περιεχοµένου συµβατή µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας, (ζ) το περιεχόµενο εξωδικτύων (extranets) και
ενδοδικτύων (intranets), δηλαδή ιστότοπων αποκλειστικά διαθέσιµων σε µια κλειστή οµάδα ατόµων και όχι στο
ευρύ κοινό, περιεχόµενο το οποίο δηµοσιεύθηκε πριν από την 23η Σεπτεµβρίου 2019, εωσότου οι συγκεκριµένοι ιστότοποι υποστούν ουσιαστική αναθεώρηση, (η) το
περιεχόµενο των ιστότοπων και των εφαρµογών για φορητές συσκευές που χαρακτηρίζονται ως αρχεία
(archived), υπό την έννοια ότι αυτά περιέχουν αποκλειστικά περιεχόµενο που ούτε είναι αναγκαίο για ενεργές
διοικητικές διαδικασίες ούτε επικαιροποιείται ούτε είναι
πλέον ενεργό µετά την 23η Σεπτεµβρίου 2019. Η αµιγώς
τεχνική 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
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τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, εφόσον οι ενώσεις
αυτές έχουν συσταθεί για τον συγκεκριµένο σκοπό της
κάλυψης αναγκών γενικού συµφέροντος που δεν έχουν
βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα.
2. «Εφαρµογές για φορητές συσκευές»: το λογισµικό
εφαρµογών που σχεδιάζεται και αναπτύσσεται από οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα ή για λογαριασµό τους
από τρίτους για χρήση, από το ευρύ κοινό, υπαλλήλους
και εργαζοµένους στους οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα, σε φορητές συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα και
ταµπλέτες. Οι εφαρµογές για φορητές συσκευές δεν περιλαµβάνουν το λογισµικό που ελέγχει τις εν λόγω συσκευές (λειτουργικά συστήµατα για φορητές συσκευές)
ή το ίδιο το λογισµικό.
3. «Πρότυπο»: το πρότυπο, σύµφωνα µε το σηµείο 1
του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 (EEL
316).
4. «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: το ευρωπαϊκό πρότυπο σύµφωνα µε το στοιχείο β΄ του σηµείου 1 του άρθρου 2 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.
5. «Εναρµονισµένο πρότυπο»: το εναρµονισµένο πρότυπο, σύµφωνα µε το στοιχείο γ΄ του σηµείου 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.
6. «Μέσα µε διάσταση χρόνου» (time-based media): τα
µέσα µίας από τις εξής µορφές: αποκλειστικά ήχου, αποκλειστικά βίντεο, ήχου και βίντεο, συνδυασµό ήχου ή και
βίντεο µε διαδραστικότητα.
7. «Αντικείµενα πολιτιστικών συλλογών»: τα αγαθά
που µπορεί να ανήκουν στο Δηµόσιο ή σε ιδιώτη, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό, καλλιτεχνικό, αρχαιολογικό, αισθητικό, επιστηµονικό ή τεχνικό ενδιαφέρον και αποτελούν µέρος συλλογών που συντηρούνται από πολιτιστικά ιδρύµατα, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία και µουσεία.
8. «Δεδοµένα µέτρησης»: τα ποσοτικά αποτελέσµατα
της δραστηριότητας παρακολούθησης που διενεργείται,
προκειµένου να διαπιστωθεί η συµβατότητα των ιστότοπων και των εφαρµογών για φορητές συσκευές των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας του άρθρου 39. Καλύπτουν τόσο ποσοτικές πληροφορίες σχετικά µε το δείγµα ιστότοπων και εφαρµογών για φορητές συσκευές που ελέγχονται όπως,
ιδίως, αριθµό ιστότοπων και εφαρµογών δυνητικά µε τον
αριθµό επισκεπτών και χρηστών τους, καθώς και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά µε το επίπεδο προσβασιµότητας.
9. «Άτοµα µε αναπηρίες» (Α.µεΑ.): τα άτοµα µε µακροχρόνιες σωµατικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες, σε αλληλεπίδραση µε διάφορα εµπόδια, ιδίως θεσµικά, περιβαλλοντικά ή εµπόδια
κοινωνικής συµπεριφοράς, µπορεί να 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.
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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.
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 ε-
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φαρµογών για φορητές συσκευές οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 37 και το άρθρο 40.
2. Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα αποφαίνονται
για τα αιτήµατα της παρ. 1 µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες
από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση υποβάλλεται σε αναρµόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή τη
διαβιβάζει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες στον αρµόδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία αρχίζει από την
περιέλευση της αίτησης στην αρµόδια υπηρεσία.
3. Αν η αίτηση δεν µπορεί να διεκπεραιωθεί στην προβλεπόµενη από την παρ. 2 προθεσµία, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας, ειδικά αιτιολογηµένης, η αρµόδια υπηρεσία, το αργότερο µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, γνωστοποιεί
µε κάθε πρόσφορο µέσο στον αιτούντα τους λόγους της
καθυστέρησης, καθώς και κάθε χρήσιµη πληροφορία.
4. Οι αιτήσεις της παρ. 1 και οι αποφάσεις της παρ. 2
κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση, µε µέριµνα των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, στη Γενική Γραµµατεία
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5. Ειδικά για ζητήµατα δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες, εφαρµόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 72
του ν. 4488/2017 (Α΄ 137) περί του πλαισίου προαγωγής
για την εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες.
Άρθρο 46
Επιµόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση
του κοινού
(άρθρο 7 παρ. 4 και 5 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
1. Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα µεριµνούν για
την κατάρτιση και την επιµόρφωση του προσωπικού τους
σε θέµατα προσβασιµότητας των δικτυακών τόπων και
των εφαρµογών για φορητές συσκευές. Η εκπόνηση, η
διαχείριση και ο συντονισµός προγραµµάτων κατάρτισης
και επιµόρφωσης του προηγούµενου εδαφίου διενεργούνται από το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία µε την
Ε.Σ.Α.µεΑ., ύστερα από σχετικό αίτηµα οργανισµού του
δηµόσιου τοµέα.
2. Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα ενηµερώνουν και
ευαισθητοποιούν, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους,
τους υπαλλήλους και τους εργαζοµένους τους, καθώς
και το κοινό, σχετικά µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας
του άρθρου 39, τα οφέλη για τους χρήστες και τους ιδιοκτήτες ιστότοπων και εφαρµογών για φορητές συσκευές, καθώς και για τη δυνατότητα υποβολής αναφορών σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 47
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
(άρθρο 7 παρ. 3 και άρθρο 8 της Οδηγίας (EE)
2016/2102)
1. Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης είναι αρµόδια για την παρακολούθηση
της συµµόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρµογών

για φορητές συσκευές των οργανισµών του δηµόσιου
τοµέα προς τις απαιτήσεις προσβασιµότητας του άρθρου
39.
2. (α) Η µεθοδολογία παρακολούθησης είναι διαφανής, συγκρίσιµη και εύχρηστη, διατίθεται και αναπαράγεται επί τη βάσει των κανόνων του ανοιχτού λογισµικού,
καθώς και των ανοιχτών προτύπων και µορφότυπων.
(β) Σε κάθε περίπτωση, τηρείται η µεθοδολογία παρακολούθησης που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις.
3. Μέχρι τον καθορισµό της µεθοδολογίας παρακολούθησης µε εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η µεθοδολογία αυτή µπορεί να λαµβάνει υπόψη εκθέσεις εµπειρογνωµόνων και περιλαµβάνει: (α) την περιοδικότητα της παρακολούθησης, καθώς και τη δειγµατοληψία των ιστότοπων και των εφαρµογών για φορητές
συσκευές που υπόκεινται σε παρακολούθηση, (β) σε επίπεδο ιστότοπου, τη δειγµατοληψία των ιστοσελίδων και
του περιεχοµένου τους, (γ) σε επίπεδο εφαρµογών για
φορητές συσκευές, το προς εξέταση περιεχόµενο, λαµβανοµένων υπόψη της στιγµής της αρχικής θέσης σε
λειτουργία της εφαρµογής και των µεταγενέστερων λειτουργικών ενηµερώσεων, (δ) την περιγραφή του τρόπου
µε τον οποίο πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς η συµµόρφωση ή η παράλειψη συµµόρφωσης στις απαιτήσεις
προσβασιµότητας του άρθρου 39, µε άµεση παραποµπή,
κατά περίπτωση, στις σχετικές περιγραφές του εναρµονισµένου προτύπου ή, ελλείψει αυτού, στις τεχνικές
προδιαγραφές της παρ. 2 του άρθρου 41 ή στο ευρωπαϊκό πρότυπο της παρ. 3 του άρθρου 41, (ε) σε περίπτωση
εντοπισµού αδυναµιών συµµόρφωσης των οργανισµών
του δηµόσιου τοµέα, µηχανισµό για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε τη συµµόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιµότητας του άρθρου 39, σε µορφή
που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους οργανισµούς
του δηµόσιου τοµέα για τη διόρθωση των αδυναµιών αυτών, (στ) τις κατάλληλες ρυθµίσεις, συµπεριλαµβανοµένων, εφόσον απαιτούνται, παραδειγµάτων και καθοδήγησης, για αυτόµατες και χειροκίνητες δοκιµές και για δοκιµές χρηστικότητας, σε συνδυασµό µε τις παραµέτρους
δειγµατοληψίας, κατά τρόπο συµβατό µε την περιοδικότητα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων.
4. Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διευκολύνει την εφαρµογή των απαιτήσεων προσβασιµότητας του άρθρου 39 σε τύπους ιστότοπων και εφαρµογών για φορητές συσκευές, πέραν των προβλεποµένων
στην παρ. 1 του άρθρου 37, και ειδικότερα σε ιστότοπους και εφαρµογές για φορητές συσκευές των οποίων
η λειτουργία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής διατάξεων
που ισχύουν για την προσβασιµότητα. Στο πλαίσιο αυτό
η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, σε συνεργασία µε επιστηµονικούς, ερευνητικούς και άλλους σχετικούς φορείς, ορίζει κατευθυντήριες οδηγίες και συντάσσει οδηγούς εφαρµογής της προσβασιµότητας για ιστότοπους, µορφότυπους αρχείων γραφείου, προεγγεγραµµένα µέσα µε
διάσταση χρόνου και εφαρµογές για φορητές συσκευές
των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα.
5. Έως την 23η Δεκεµβρίου 2021 και στη συνέχεια ανά
τριετία, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπο-
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βάλλει 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

26
πάροχο υπηρεσιών εµπιστοσύνης, µε τα οποία: α) καθίσταται δυνατή η χρήση υπηρεσιών εµπιστοσύνης από
τον κάτοχο αυτού και β) ταυτοποιείται ο κάτοχος του πιστοποιητικού µέσω της επιβεβαίωσης του ονόµατος ή
του ψευδωνύµου του.
2. Το περιεχόµενο και οι απαιτήσεις των εγκεκριµένων
πιστοποιητικών ορίζονται στον Κανονισµό eIDAS και τα
Παραρτήµατα αυτού.
3. Η ισχύς του πιστοποιητικού άρχεται από την ηµεροµηνία που αναγράφεται πάνω σε αυτό και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από την καταχώριση των δεδοµένων του κατόχου, κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του άρθρου 57, στη βάση δεδοµένων που τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης.
4. Η ισχύς του πιστοποιητικού λήγει: α) µε την παρέλευση της ηµεροµηνίας λήξης που αναγράφεται πάνω
σε αυτό, ή β) κατόπιν ανάκλησης του πιστοποιητικού
σύµφωνα µε το άρθρο 55.
Άρθρο 54
Αναστολή ισχύος πιστοποιητικού
1. Ο πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης έχει δικαίωµα
να αναστείλει την ισχύ ενός εγκεκριµένου πιστοποιητικού σε περίπτωση που υφίστανται ενδείξεις ότι: α) λανθασµένα δεδοµένα ενσωµατώθηκαν στο πιστοποιητικό ή
β) είναι πιθανό το ιδιωτικό κλειδί του κατόχου που ανταποκρίνεται στο ενσωµατωµένο στο πιστοποιητικό δηµόσιο κλειδί να χρησιµοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεση
του κατόχου.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης υποχρεούται
να αναστείλει άµεσα την ισχύ ενός εγκεκριµένου πιστοποιητικού στις εξής περιπτώσεις:
α) Κατόπιν αίτησης του κατόχου του εγκεκριµένου πιστοποιητικού ή του νοµίµως εξουσιοδοτηµένου από αυτόν προσώπου.
β) Κατόπιν αίτησης της Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον συντρέχει
µία από τις περιπτώσεις της παρ. 1.
γ) Κατόπιν αίτησης δικαστικών αρχών σε περίπτωση
προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης ή κύριας ανάκρισης.
δ) Σε περίπτωση που απόφαση ασφαλιστικών µέτρων
ή προσωρινή διαταγή διατάσσει την αναστολή ισχύος, ύστερα από κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ή της
διαταγής στον πάροχο υπηρεσιών εµπιστοσύνης.
3. Ο πάροχος ενηµερώνει τον κάτοχο του εγκεκριµένου πιστοποιητικού αµέσως µετά από την αναστολή ισχύος, η οποία καταχωρίζεται στη βάση δεδοµένων που
τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης.
4. Η χρήση του εγκεκριµένου πιστοποιητικού µετά από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της αναστολής συνεπάγεται την ακυρότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών ή
των ηλεκτρονικών σφραγίδων που τέθηκαν για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η αναστολή. Το εγκεκριµένο πιστοποιητικό, η ισχύς του οποίου έχει ανασταλεί, έχει ως
συνέπεια την προσωρινή µη ισχύ του πιστοποιητικού για
όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η αναστολή.
5. Η αναστολή ισχύς εγκεκριµένου πιστοποιητικού αίρεται είτε κατόπιν αίτησης ενός εκ των προσώπων της
παρ. 2 και µε την καταχώριση αυτής στη βάση δεδοµένων που τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης είτε
σε περίπτωση ανάκλησης ή παύσης ισχύος της απόφα-

σης ασφαλιστικών µέτρων ή της προσωρινής διαταγής
που διέταξε την αναστολή ισχύος είτε σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης, οπότε κατά περίπτωση το
πιστοποιητικό διατηρεί την ισχύ του ή ανακαλείται.
Άρθρο 55
Ανάκληση πιστοποιητικού
1. Ο πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης υποχρεούται
να προβεί σε άµεση ανάκληση ενός εγκεκριµένου πιστοποιητικού στις εξής περιπτώσεις:
α) Κατόπιν αίτησης του κατόχου του εγκεκριµένου πιστοποιητικού ή του νοµίµως εξουσιοδοτηµένου από αυτόν προσώπου.
β) Εφόσον διαπιστωθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ότι το εγκεκριµένο πιστοποιητικό περιέχει ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες ως προς τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΕ)
910/2014.
γ) Σε περίπτωση εγκεκριµένου πιστοποιητικού η έκδοση του οποίου βασίστηκε σε ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες.
δ) Σε περίπτωση τερµατισµού των εργασιών του παρόχου υπηρεσιών εµπιστοσύνης, εκτός εάν, πριν την ηµεροµηνία παύσης των εργασιών, άλλος εγκεκριµένος πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης αναλάβει τη συνέχιση
της λειτουργίας του µέρους της υπηρεσίας που απαιτείται.
ε) Σε περίπτωση απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας, κήρυξης σε αφάνεια ή σε περίπτωση θανάτου του
κατόχου του εγκεκριµένου πιστοποιητικού, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή σε περίπτωση λύσης ή κήρυξης σε πτώχευση, εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Σε
κάθε περίπτωση, το πιστοποιητικό δηµιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και το πιστοποιητικό δηµιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας είναι αµεταβίβαστα.
στ) Σε περίπτωση που τελεσίδικη δικαστική απόφαση
διατάσσει την ανάκληση, ύστερα από κοινοποίηση της
σχετικής απόφασης στον πάροχο υπηρεσιών εµπιστοσύνης.
ζ) Αν από τη σύµβαση µεταξύ του παρόχου υπηρεσιών
εµπιστοσύνης και του κατόχου του εγκεκριµένου πιστοποιητικού απορρέει σχετική προς τούτο υποχρέωση ή δικαίωµα ενός εκ των συµβαλλοµένων µερών.
η) Σε περίπτωση που υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι τα δεδοµένα δηµιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής ή
ηλεκτρονικής σφραγίδας του κατόχου του εγκεκριµένου
πιστοποιητικού έχουν γίνει γνωστά ή χρησιµοποιούνται
από τρίτους.
θ) Σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδοµένα δηµιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής ή ηλεκτρονικής σφραγίδας του παρόχου υπηρεσιών εµπιστοσύνης έχουν γίνει
γνωστά σε τρίτους.
ι) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία που περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο πιστοποιητικό τροποποιηθούν.
2. Ο πάροχος ενηµερώνει τον κάτοχο του εγκεκριµένου πιστοποιητικού αµέσως µετά από την ανάκληση, η οποία καταχωρίζεται στη βάση δεδοµένων που τηρεί ο
πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης. Εγκεκριµένο πιστοποιητικό που έχει ανακληθεί δεν είναι δυνατόν να επανατεθεί σε ισχύ.

27
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.

στοσύνης 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 56
Διοικητικές κυρώσεις

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.

1. Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων που διέπουν τις υπηρεσίες εµπιστοσύνης, η Ε.Ε.Τ.Τ. µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφασή της και ύστερα από προηγούµενη ακρόαση των ενδιαφεροµένων, δύναται να επιβάλει
ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης µία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) Σύσταση.
β) Πρόστιµο έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
γ) Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση σοβαρών και επανειληµµένων παραβάσεων.
2. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών. Πριν από
την κοινοποίηση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν δηµοσιοποιεί την
απόφαση ή τµήµα αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και µε οποιονδήποτε τρόπο.
3. Στην περίπτωση επιβολής της διοικητικής κυρώσεως
του προστίµου, εάν ο υπόχρεος για την καταβολή του το
καταβάλλει εντός τριάντα (30) ηµερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ.,
το πρόστιµο µειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 του επιβληθέντος ποσού.
4. Τα πρόστιµα που προβλέπονται στο παρόν εισπράττονται στο όνοµα και για λογαριασµό της Ε.Ε.Τ.Τ. και αποδίδονται σε αυτήν.
Άρθρο 57
Μέθοδοι ταυτοποίησης
1. Πριν από την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εµπιστοσύνης, ο πάροχος υπηρεσιών εµπιστοσύνης προβαίνει µε κατάλληλα µέσα στην εξακρίβωση της ταυτότητας και των ειδικών χαρακτηριστικών του αιτούντος
(ταυτοποίηση). Τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου δύναται να διενεργεί και τρίτος δυνάµει σύµβασης µε
τον πάροχο υπηρεσιών εµπιστοσύνης. Η δυνατότητα
ταυτοποίησης από τρίτο ενεργοποιείται µετά από την ενηµέρωση προς την Ε.Ε.Τ.Τ. σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 24 του Κανονισµού eIDAS.
2. Η ταυτοποίηση διενεργείται µε µία από τις αναφερόµενες στην παρ. 1 του άρθρου 24 του Κανονισµού eIDAS µεθόδους. Ειδικότερα, ο πάροχος υπηρεσιών εµπι-

Άρθρο 58
Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δηµοσίου
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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 α-

ποστολής 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 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
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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, διευθύνεται ή επο-

πτεύεται 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,
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9) «σύνολα δεδοµένων υψηλής αξίας»: έγγραφα, η
περαιτέρω χρήση των οποίων συνδέεται µε σηµαντικά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονοµία,
κυρίως λόγω της καταλληλότητάς τους για τη δηµιουργία υπηρεσιών και εφαρµογών προστιθέµενης αξίας καθώς και νέων, ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, αλλά και λόγω του πλήθους των δυνητικών αποδεκτών των υπηρεσιών και των εφαρµογών προστιθέµενης
αξίας που βασίζονται στα εν λόγω σύνολα δεδοµένων,
10) «περαιτέρω χρήση»: η χρήση από φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή άλλες ενώσεις προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα: (α) εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή
φορέων του δηµόσιου τοµέα, για εµπορικούς ή µη εµπορικούς σκοπούς, εκτός του αρχικού σκοπού, στο πλαίσιο
της δηµόσιας αποστολής, για τον οποίο εκδόθηκαν τα
έγγραφα, (β) εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή δηµόσιων επιχειρήσεων κατά την έννοια της περ. 3, για εµπορικούς ή µη εµπορικούς σκοπούς, εκτός του αρχικού
σκοπού παροχής υπηρεσιών γενικού συµφέροντος για
τον οποίο εκδόθηκαν τα έγγραφα.
Η ανταλλαγή εγγράφων (α) µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα κατά την άσκηση της δηµόσιας αποστολής
τους, (β) µεταξύ δηµόσιων επιχειρήσεων κατά την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών γενικού
συµφέροντος και (γ) µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα και δηµόσιων επιχειρήσεων, δεν συνιστά περαιτέρω
χρήση,
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, συµπεριλαµβανοµένων των βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, τα µουσεία και τα αρχεία έχουν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, είναι περαιτέρω χρησιµοποιήσιµα για εµπορικούς ή µη εµπορικούς σκοπούς σύµφωνα µε τα άρθρα 63 έως 70. Από τα ανωτέρω έγγραφα
εξαιρούνται εκείνα που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του πρώτου εδαφίου και που τρίτος είχε, αρχικά,
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, των οποίων το διάστηµα προστασίας δεν έχει λήξει.
4. Η ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων
των φορέων των παρ. 1 έως 3 αποκλείεται µόνο στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 59 και πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς από τον φορέα που τα κατέχει.
Άρθρο 62
Επεξεργασία αιτήσεων περαιτέρω χρήσης
(άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Αν δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 61, κάθε
ενδιαφερόµενος δύναται να υποβάλει αίτηµα για τη χορήγηση εγγράφων προς περαιτέρω χρήση. Τα αιτήµατα
υποβάλλονται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική µορφή στην
υπηρεσία, η οποία έχει εκδώσει ή έχει στην κατοχή της
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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.
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, καθί-
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στανται διαθέσιµα για περαιτέρω χρήση σε µηχαναγνώσιµη µορφή, µέσω κατάλληλων διεπαφών προγραµµατισµού εφαρµογών (APIs) και, κατά περίπτωση, ως µαζική
τηλεφόρτωση.
8. Η περαιτέρω χρήση των εγγράφων που διαθέτουν οι
φορείς του παρόντος Κεφαλαίου υπόκειται στον περιορισµό ότι το περιεχόµενό τους δεν πρέπει να αλλοιωθεί
ούτε να διαστρεβλωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο, καθώς
και ότι πρέπει να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και στην ηµεροµηνία τελευταίας επικαιροποίησής τους. Οι περιορισµοί αυτοί γνωστοποιούνται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά µέσα στον αιτούντα κατά τη χορήγηση του εγγράφου.
9. Οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου δεν φέρουν ευθύνη για τις περιπτώσεις µη ορθής περαιτέρω χρήσης
των εγγράφων.
10. Οι φορείς του παρόντος Κεφαλαίου υποχρεούνται
να λαµβάνουν µέτρα για την παροχή δυνατότητας περαιτέρω χρήσης εγγράφων από άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 36 έως 47.
Άρθρο 64
Αρχές που διέπουν τη χρέωση
(άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Η περαιτέρω χρήση των εγγράφων γίνεται καταρχήν δωρεάν. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η ανάκτηση του οριακού κόστους για την αναπαραγωγή, παροχή και διάδοση των εγγράφων, την ανωνυµοποίηση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των µέτρων που
λαµβάνονται για την προστασία των εµπορικά εµπιστευτικών πληροφοριών µέσω επιβολής τελών στους ενδιαφεροµένους.
2. Κατ’ εξαίρεση, η παρ. 1 δεν εφαρµόζεται:
(α) στους φορείς του δηµόσιου τοµέα, για τους οποίους προβλέπεται να καλύπτουν οι ίδιοι ένα ουσιώδες µέρος του κόστους εκτέλεσης της δηµόσιας αποστολής
τους από ίδια έσοδα,
(β) σε βιβλιοθήκες, συµπεριλαµβανοµένων των βιβλιοθηκών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µουσεία και αρχεία,
(γ) σε δηµόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια της περ.
3 του άρθρου 60.
3. 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 εµπορι-

κά εµπιστευτικών πληροφοριών.
5. Όταν οι βιβλιοθήκες, συµπεριλαµβανοµένων των βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, τα µουσεία και τα αρχεία επιβάλλουν τέλη, τα συνολικά έσοδα
από τη διάθεση και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης, αποθήκευσης των δεδοµένων, συντήρησης, εκκαθάρισης δικαιωµάτων και,
κατά περίπτωση, το κόστος ανωνυµοποίησης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και των µέτρων που λαµβάνονται για την προστασία των εµπορικά εµπιστευτικών πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένης µιας εύλογης
απόδοσης της επένδυσης. Το ύψος των τελών υπολογίζεται µε βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια
της ετήσιας λογιστικής περιόδου και σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται στους οικείους φορείς.
6. Σε κάθε περίπτωση, η περαιτέρω χρήση: (α) των συνόλων δεδοµένων υψηλής αξίας, ο κατάλογος των οποίων καθορίζεται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 14
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024, υπό την επιφύλαξη των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 72 και (β) των ερευνητικών
δεδοµένων, είναι δωρεάν.
Άρθρο 65
Υποχρέωση ενηµέρωσης
(άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να ενηµερώνουν εγγράφως τους αιτούντες έγγραφα για περαιτέρω χρήση σχετικά µε τη δυνατότητα άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 62 και την προθεσµία αυτής σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που
τους επηρεάζουν.
Άρθρο 66
Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση
εγγράφων
(άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
1. Η περαιτέρω χρήση εγγράφων που βρίσκονται στην
κατοχή των φορέων του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπόκειται σε όρους, εκτός αν οι όροι αυτοί είναι αντικειµενικοί, αναλογικοί, δεν εισάγουν διακρίσεις και επιβάλλονται αιτιολογηµένα για την εξυπηρέτηση σκοπών γενικού συµφέροντος, µε τη µορφή χορήγησης άδειας ή µε
άλλους τρόπους. Οι όροι που επιβάλλονται δεν µπορεί
να οδηγούν σε περιορισµό ή στρέβλωση του ανταγωνισµού.
2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου για την περαιτέρω χρήση εγγράφων προβλέπεται η χορήγηση άδειας, οι
φορείς του παρόντος Κεφαλαίου, δηµιουργούν, όπου
αυτό είναι δυνατό, και αναρτούν πρότυπα τυποποιηµένων αδειών µε δυνατότητα ηλεκτρονικής τους επεξεργασίας 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 αντιµε-
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τωπίζουν 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 Διακυ-

βέρνησης 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
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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 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 Κοινοβου-

λίου 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, συµπεριλαµβανοµένων των βιβλιοθηκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, τα µουσεία και τα αρχεία. Για τους
εν λόγω φορείς, τα σύνολα δεδοµένων υψηλής αξίας
διατίθενται σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 64.
4. Τα σύνολα δεδοµένων υψηλής αξίας των φορέων
του δηµόσιου τοµέα, τα οποία προσδιορίζονται κατά την
παρ. 44 του άρθρου 107, διατίθενται σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 64, κατά παρέκκλιση από την αρχή
της δωρεάν διαθεσιµότητας.
Άρθρο 73
Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση
των ανοικτών δεδοµένων
1. Εντός των δύο (2) πρώτων µηνών κάθε ηµερολογιακού έτους ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση σχετικά µε την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, από τους φορείς του παρόντος Κεφαλαίου.
Πριν από την υποβολή της κατά το πρώτο εδάφιο, η έκθεση τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση για διάστηµα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµερών.
2. Η έκθεση της παρ. 1 συζητείται σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής.
3. Η έκθεση της παρ. 1 αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr).
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Άρθρο 74
Ένδικα βοηθήµατα
Αιτήσεις ακύρωσης που ασκούνται κατά ατοµικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται στην αρµοδιότητα του Τριµελούς Διοικητικού Εφετείου που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Άρθρο 75
Αντικείµενο ψηφιακής διαφάνειας
Αντικείµενο του παρόντος Κεφαλαίου είναι η ρύθµιση
της υποχρέωσης ανάρτησης των νόµων, των προεδρικών διαταγµάτων, και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 76 πρόσωπα και όργανα στο
Διαδίκτυο, καθώς και η δηµιουργία των προϋποθέσεων
και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δηµοσιότητας αυτών.
Άρθρο 76
Πεδίο εφαρµογής ψηφιακής διαφάνειας
1. Οι ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται σε νόµους, προεδρικά διατάγµατα, αποφάσεις και
πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό
Συµβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Υπηρεσιακοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς, Συντονιστές Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και Εκτελεστικοί Γραµµατείς
Περιφερειών, τα όργανα διοίκησης νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι ανεξάρτητες διοικητικές
αρχές, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο, καθώς
και τα όργανα των φορέων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού. Οι ρυθµίσεις
του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται επίσης και σε
πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία
τα αναφερόµενα στην παρούσα όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν µεταβιβάσει
αρµοδιότητα, καθώς και οποιοδήποτε όργανο έχει από
τον νόµο την αρµοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται στις ρυθµίσεις του νόµου αυτού.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου (α) ως
φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα νοούνται: (αα) τα
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις
εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού
τους, (αβ) οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί που
προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), (β)
ως φορείς των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού νοούνται τα αιρετά όργανα
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις
των Ο.Τ.Α..
3. Στο διαδίκτυο αναρτώνται: (α) νόµοι που εκδίδονται

και δηµοσιεύονται κατά το Σύνταγµα, (β) πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου της παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος, (γ) τα προεδρικά διατάγµατα, δ) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα µε εξαίρεση τις 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

36
έργου στο Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, (ιε)
το σύνολο των συµβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόµους, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόµων και οι αποφάσεις έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, (ιστ) περιλήψεις
διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και
ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, (ιζ) πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή σε φορείς των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 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 Υπουρ-

γείων 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 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
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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 υποστήριξη της ανάρτησης νόµων και πράξεων στο Διαδίκτυο. Στα µέλη των οµάδων αυτών δεν καταβάλλεται αµοιβή ή αποζηµίωση. Οι οµάδες διοίκησης έργου συγκροτούνται εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση
του παρόντος και η σύνθεσή τους κοινοποιείται στον οικείο δικτυακό τόπο. Οι οµάδες διοίκησης έργου των φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
και δευτέρου βαθµού συγκροτούνται τριάντα (30) ηµέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους
φορείς αυτούς κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.
2. Η Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης είναι αρµόδια για τον επιχειρησιακό συντονισµό και τη διαχείριση της εφαρµογής του Προγράµµατος «Διαύγεια» στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου. H Γενική Γραµ-

µατεία 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).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Άρθρο 85
Πολιτική υπολογιστικού νέφους
1. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), το Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και
η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) προµηθεύονται κατά προτεραιότητα συνολικά για τους φορείς του δηµοσίου τοµέα υπηρεσίες
υπολογιστικού νέφους έναντι οποιωνδήποτε άλλων τεχνολογικών λύσεων, µε σκοπό την αποθήκευση δεδοµένων, τη φιλοξενία πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών των φορέων του δηµοσίου τοµέα, την παροχή υπηρεσιών νέφους προς τους φορείς του δηµοσίου
τοµέα, καθώς και την επιτέλεση των αρµοδιοτήτων τους,
καθώς και τον σχεδιασµό και την παραγωγική λειτουργία
τεχνολογικών υποδοµών και των πληροφοριακών συστηµάτων.
2. Κάθε νέο πληροφοριακό σύστηµα των φορέων του
δηµοσίου τοµέα πρέπει να συνοδεύεται από µελέτη ταξινόµησης των δεδοµένων (data classification), η οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικά στις µελέτες ανάλυσης και
σχεδιασµού του έργου. Για τα 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
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φορείς του δηµόσιου τοµέα γίνεται µε τη χρήση υπολογιστικών υποδοµών νέφους (cloud computing) και σε κάθε περίπτωση µέσα από τις κεντρικές υποδοµές Κυβερνητικού Νέφους Δηµοσίου Τοµέα (G-Cloud) ή του Κυβερνητικού Νέφους Τοµέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RΕCloud) ή του Κυβερνητικού Νέφους Τοµέα Υγείας (HCloud) του άρθρου 87.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρµόδιο για τη χάραξη της πολιτικής χρήσης των υπολογιστικών υποδοµών νέφους από τους φορείς του δηµόσιου
τοµέα και τον καθορισµό των κριτηρίων για την επιλογή
τεχνικών και µεθόδων για την χρήση των υπηρεσιών νέφους.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για την οποία ισχύει το
άρθρο 37 του ν. 4389/2016 στους ακαδηµαϊκούς και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και στους ερευνητικούς και
τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.
Άρθρο 87
Κυβερνητικά νέφη
1. Ως Κυβερνητικό Νέφος Δηµόσιου Τοµέα (G-Cloud)
νοείται το σύνολο των ψηφιακών υποδοµών που διαχειρίζεται η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) είτε αφορούν
ψηφιακές υποδοµές εντός της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., είτε αφορούν το ιδιωτικό νέφος της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είτε αφορούν
δηµόσιο υπολογιστικό νέφος που διαχειρίζεται η
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..
2. Ως Κυβερνητικό Νέφος Τοµέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) νοείται το σύνολο των ψηφιακών υποδοµών που διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών
Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) είτε αφορούν ψηφιακές υποδοµές εντός του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. είτε αφορούν το ιδιωτικό νέφος του Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. είτε αφορούν δηµόσιο υπολογιστικό νέφος που διαχειρίζεται το
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε..
3. Ως Κυβερνητικό Νέφος Τοµέα Υγείας (H-Cloud) νοείται το σύνολο των ψηφιακών υποδοµών που διαχειρίζεται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) είτε αφορούν ψηφιακές υποδοµές εντός της Η.ΔΙ.Κ.Α. είτε αφορούν το ιδιωτικό νέφος της
Η.ΔΙ.Κ.Α. είτε αφορούν δηµόσιο υπολογιστικό νέφος
που διαχειρίζεται η Η.ΔΙ.Κ.Α..
4. Στο Κυβερνητικό Νέφος Δηµόσιου Τοµέα πρέπει υποχρεωτικά να εγκατασταθούν έως την 1η.01.2022 όλες
οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρµογές και τα κεντρικά
πληροφοριακά συστήµατα που διατηρούν όλα τα Υπουργεία, εκτός των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και
Θρησκευµάτων, τα Ν.Π.Δ.Δ. εκτός των Νοσοκοµείων και
των Κέντρων Υγείας, οι ανεξάρτητες αρχές και η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (Κ.Τ.Π. Α.Ε.) και αφορούν σε
συναλλαγές µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες και τη δηµόσια διοίκηση. Οι υποδοµές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) των ανωτέρω φορέων µεταφέρονται και περιέρχονται στην κυριότητα της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τον σκοπό αυτό. Η Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συµφωνηµένου επιπέδου (Service Level Agreement - SLA) στους ανωτέρω φορείς.

5. Στο Κυβερνητικό Νέφος Τοµέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) πρέπει υποχρεωτικά να εγκατασταθούν έως την 1η.1.2023 όλες οι ηλεκτρονικές εφαρµογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, των εποπτευόµενων φορέων του, καθώς και οι εφαρµογές και υπηρεσίες που προσφέρονται από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συµφωνηµένου επιπέδου (Service Level Agreement
- SLA) στους ανωτέρω φορείς.
6. Στο Κυβερνητικό Νέφος Τοµέα Υγείας (H-Cloud)
πρέπει υποχρεωτικά να εγκατασταθούν έως την
1η.1.2023 όλες οι ηλεκτρονικές εφαρµογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου Υγείας, των Νοσοκοµείων και των Κέντρων Υγείας, που αφορούν σε επεξεργασία ιατρικών δεδοµένων, καθώς και σε
συναλλαγές ιατρικής φύσεως πολιτών. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συµφωνηµένου επιπέδου (Service Level Agreement - SLA) στους ανωτέρω φορείς.
7. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 6 δεν εφαρµόζονται
στα διαβαθµισµένα συστήµατα του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπλέον, οι διατάξεις των
παρ. 1 έως 6 δεν εφαρµόζονται στα συστήµατα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
8. Για την προώθηση της χρήσης του Cloud από την ελληνική δηµόσια διοίκηση, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει και υλοποιεί µια ψηφιακή αγορά
(digital marketplace) υπηρεσιών και εφαρµογών Cloud
στην οποία εγγράφονται οι φορείς του δηµοσίου τοµέα
και οι πάροχοι υπηρεσιών Cloud, οι οποίοι αναρτούν ιδίως τις παρεχόµενες υπηρεσίες Cloud, τις τεχνικές λεπτοµέρειες και τα κόστη προµηθειών.
9. Τα Κυβερνητικά Νέφη Δηµόσιου Τοµέα (G-Cloud),
Τοµέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (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 τηρείται µητρώο των πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδοµών και συστηµάτων, του λογισµικού των φορέων του δηµοσίου τοµέα, καθώς και των κα-
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τηγοριών 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 Συστηµά-

των Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) δηµιουργείται
και τηρείται Μητρώο Διαλειτουργικότητας µε σκοπό τη
διαρκή καταγραφή και αποτύπωση των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) φορέων του δηµοσίου τοµέα.
Το Μητρώο Διαλειτουργικότητας αξιοποιείται κατ’ ελάχιστον για τα εξής: (α) την εφαρµογή ενιαίου τεχνολογικού πλαισίου και προτύπων διαλειτουργικότητας, (β) τον
σχεδιασµό και την παραγωγική λειτουργία νέων διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) των φορέων του δηµόσιου τοµέα, (γ) τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων του δηµόσιου τοµέα, (δ)
τον τεχνικό σχεδιασµό σύνθετων διαδικτυακών υπηρεσιών µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).
2. Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα που αναπτύσσουν
διαδικτυακές υπηρεσίες στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους υποχρεούνται να προβαίνουν στην καταχώριση στο
Μητρώο Διαλειτουργικότητας κάθε διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχουν από την ένταξή τους σε παραγωγική
λειτουργία. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. συντονίζει τις ενέργειες των
φορέων και µεριµνά για την ορθή και συνεχή καταχώριση από κάθε υπόχρεο φορέα των πληροφοριών που αφορούν στις διαδικτυακές υπηρεσίες.
3. Η καταχώριση κάθε διαδικτυακής υπηρεσίας ολοκληρώνεται µε την απόδοση από τις αρµόδιες υπηρεσίες
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., µοναδικού κωδικού αριθµού, ο οποίος
αποτελεί την ταυτότητα κάθε διαδικτυακής υπηρεσίας
στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας και την κατηγοριοποίησή της σε συγκεκριµένο τοµέα ανάλογα µε το είδος
των διακινούµενων δεδοµένων.
Άρθρο 90
Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
1. Στη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και τηρείται Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών µε σκοπό την καταγραφή, την αποτύπωση και µοντελοποίηση των ψηφιακών ή φυσικών διοικητικών διαδικασιών του δηµόσιου τοµέα, καθώς και την
καταγραφή και αποτύπωση των απαιτούµενων στοιχείων
και πληροφοριών αυτών και κατ’ ελάχιστο: (α) το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία
και τα επιµέρους στάδια αυτής, (β) τις αρµόδιες υπηρεσίες διεκπεραίωσης της διαδικασίας και των επιµέρους
σταδίων αυτής, (γ) 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
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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.
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

42
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.
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
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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 ραδιοσυχνοτήτων στις χαµηλές (Low, L, <1GHz), στις µεσαίες (Medium, M, 1 GHz6GHz) 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 ακόλου-

θους 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:
«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 υ-
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πάγονται 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:
«Άρθρο 4
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι του έργου είναι οι µόνιµοι κάτοικοι των
Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο
Παράρτηµα του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορεί να τροποποιείται το
Παράρτηµα και να ρυθµίζεται κάθε σχετικό µε την εφαρµογή του θέµα.
2. Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγµατοποιείται ανά νοικοκυριό και σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην απόφαση της
παρ. 2 του άρθρου 9.»
4. Το άρθρο 5 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 5
Πάροχοι του έργου, υποχρεώσεις αυτών και
παρεχόµενες υπηρεσίες
1. Οι πάροχοι που συµµετέχουν στην υλοποίηση του
έργου µπορεί να είναι:
α) αδειοδοτηµένοι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,
β) αδειοδοτηµένοι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Οι πάροχοι του έργου υποχρεούνται να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των δικαιούχων στα προγράµµατα:
α) των ελληνικών τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε
προϋποθέσεις νόµιµης λειτουργίας,
β) των ελληνικών τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης
λήψης περιφερειακής εµβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόµιµης λειτουργίας και προβάλλονται από αυτούς.
3. Στην περίπτωση επιλογής από τους δικαιούχους του
έργου της τεχνολογίας επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής για την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 2, και σε
περίπτωση που ο Δηµόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας
«Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία»
(ΕΡΤ Α.Ε.) δεν έχει ακόµα αναπτύξει πλήρως το δίκτυό
του στη συγκεκριµένη ΠΕΤΚ για αντικειµενικούς λόγους
αναγόµενους ιδίως στη γεωµορφολογία της, ο πάροχος
του Έργου διευκολύνει την ΕΡΤ, σε συνεννόηση µαζί
της, σχετικά µε προβλέψεις σε υποδοµές (ιδίως οικίσκο,
ρευµατοδότηση, ιστό) ώστε να εκπέµπονται και τα προγράµµατά της.
4. Στην περίπτωση επιλογής από τους δικαιούχους του
έργου της τεχνολογίας δορυφορικής ευρυεκποµπής ή
της απόκτησης των υπηρεσιών της παρ. 2, µέσω σταθερής ή κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, οι
ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθµοί ελεύθερης λήψης εθνικής
εµβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόµιµης λειτουργίας, συµπεριλαµβανοµένου του Δηµόσιου
Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεό-
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ραση 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 6
Επιχορήγηση δικαιούχου
1. Η υλοποίηση του έργου πραγµατοποιείται µε δηµόσια επιχορήγηση των δικαιούχων.
2. Η δηµόσια επιχορήγηση των δικαιούχων:
α) Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηµατικό όριο στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α., ανά δικαιούχο νοικοκυριό, το οποίο κατανέµεται
ως ακολούθως: εκατόν δέκα (110) ευρώ για τις υπηρεσίες πρόσβασης της παρ. 2 του άρθρου 5, και σαράντα
(40) ευρώ για την εγγύηση του χορηγούµενου εξοπλισµού, καθ’ όλη την οκταετή διάρκεια της πρόσβασης,
που προβλέπεται κατά την παρ. 6 του άρθρου 5,
β) χορηγείται εφάπαξ σε κάθε δικαιούχο νοικοκυριό,
γ) χρησιµοποιείται µία µόνο φορά από το δικαιούχο
νοικοκυριό,
δ) παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει δωρεάν τις υπηρεσίες πρόσβασης της παρ. 2 του άρθρου 5, καθώς και εγγύηση για τον εξοπλισµό καθ’ όλη
τη διάρκεια της πρόσβασης, που προβλέπεται κατά την
παρ. 6 του άρθρου 5.
3. Για την απόκτηση των υπηρεσιών πρόσβασης της
παρ. 2 του άρθρου 5, οι δικαιούχοι έχουν δικαίωµα επιλογής του παρόχου της αρεσκείας τους.»
6. Το άρθρο 7 του ν. 4563/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Προϋπολογισµός και χρηµατοδότηση
1. Ο προϋπολογισµός του έργου καθορίζεται και τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών και περιλαµβάνει:
α) το ποσό της επιχορήγησης δικαιούχου για το σύνο-

λο 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.»
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
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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.»
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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 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.»
Άρθρο 101
Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών δηµόσιων εγγράφων
Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
1. Στο άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
(π.δ. 503/1985, Α΄ 182) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Την ίδια ισχύ έχουν και τα ηλεκτρονικά δηµόσια
έγγραφα των παρ. 3 και 6 του άρθρου 13 του 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, υποχρεούνται εντός τεσσάρων (4) µηνών να γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία Συντονισµού
ΕΨΠ τις ψηφιακές δηµόσιες υπηρεσίες που παρέχουν
και να επικαιροποιήσουν τον τρόπο αυθεντικοποίησης
των χρηστών των ψηφιακών δηµοσίων υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 24.
3. Η αναιτιολόγητη µη διεκπεραίωση ηλεκτρονικού εγγράφου συνιστά επιβαρυντική περίσταση για την επιµέτρηση της πειθαρχικής ποινής του πειθαρχικού παραπτώµατος της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθ. 107 του ν.
3528/2007 (Α΄ 26).
Άρθρο 106
Λοιπές µεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 31 του
άρθρου 107 ισχύει ο υπό στοιχεία 837/1Β/30.11.2017 Κανονισµός Παροχής Υπηρεσιών Εµπιστοσύνης της ΕΕΤΤ
(Β΄ 4396), µε την επιφύλαξη του άρθρου 108.
2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΠΕΔ του άρθρου 58, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουρ-
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γού 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 20162021 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 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 διαγωνι-
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σµού.
6. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ύστερα από γνωµοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζονται τα µέτρα,
οι εγγυήσεις και οι µηχανισµοί ασφαλείας για την πρόληψη και την αντιµετώπιση των κινδύνων για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των φυσικών προσώπων, η διαδικασία χορήγησης του Προσωπικού Αριθµού, και ιδίως οι υπηρεσίες διεκπεραίωσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και οι υπηρεσίες ελέγχου αυτών, οι
λόγοι αναστολής του, το χρονοδιάγραµµα που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 11, η διαδικασία έκδοσης
του Π.Α., οι όροι και η διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης ταυτότητας των φυσικών προσώπων
προς τους φορείς του δηµόσιου τοµέα και για την αντιστοίχιση των Π.Α. µε τους αναγνωριστικούς αριθµούς
των µητρώων (ειδικούς τοµεακούς αριθµούς) των φορέων του δηµόσιου τοµέα, ιδίως Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α., τα ειδικότερα ζητήµατα για την τήρηση του Μητρώου Προσωπικού Αριθµού, τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα που τηρεί η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα που
τηρούν οι φορείς του δηµοσίου τοµέα που επεξεργάζονται τον Π.Α. µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., καθώς και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 11. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
υποχρεούται να διενεργήσει πριν από την έκδοση του
προεδρικού διατάγµατος την εκτίµηση αντικτύπου της επεξεργασίας στην προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται τα τεχνικά θέµατα, τα πρότυπα και οι ελάχιστες προδιαγραφές µορφής και αναγκαίων στοιχείων
των ηλεκτρονικών δηµόσιων εγγράφων, οι διαδικασίες
που απαιτούνται σε περίπτωση που ένα ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο ή ένα σχέδιο εγγράφου προσυπογράφεται από περισσότερους υπαλλήλους-λειτουργούς διάφορων ιεραρχικών βαθµίδων, οι διαδικασίες, οι τεχνικές και
κάθε ειδικότερο θέµα για την ψηφιοποίηση και καταστροφή έντυπων εγγράφων, ο χρόνος αποθήκευσης των
ηλεκτρονικών εγγράφων και η διαγραφή αυτών, οι εξαιρέσεις από την εφαρµογή του άρθρου 13 σε ειδικές περιπτώσεις, καθώς και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του
άρθρου 13.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι διαδικασίες για την ισχύ των εκτυπώσεων της παρ. 4 του άρθρου 14, οι διαδικασίες για την επικύρωση της εκτύπωσης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. ή δικηγόρο, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα
για την εφαρµογή του άρθρου 14.
9. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται οι διαδικασίες για την επικύρωση της εκτύπωσης ηλεκτρονικού ιδιωτικού εγγράφου, καθώς και
κάθε τεχνικό και λεπτοµερειακό θέµα για την εφαρµογή
του άρθρου 15.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για τη λειτουργία των συστηµάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) κάθε φορέα
και τον τρόπο αυθεντικοποίησης για τη χρήση τους.

11. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα κοινά πρότυπα διασύνδεσης και
διαλειτουργικότητας των συστηµάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.), οι διαδικασίες και τα σχέδια διασύνδεσης µε το κεντρικό σύστηµα ηλεκτρονικής
διακίνησης εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.), η ηµεροµηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Κ.Σ.Η.Δ.Ε., καθώς
και κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του άρθρου
18.
12. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα ζητήµατα που αναφέρονται στη συγκρότηση, τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση, διατήρηση, ευρετηρίαση και αναζήτηση ηλεκτρονικών εγγράφων και
αρχείων και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα µέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής
διαχείρισης-αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων
και δεδοµένων, οι κατευθύνσεις για τα µέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας, κάθε θέµα για την κατάθεση
φυσικών αρχείων, ηλεκτρονικών εγγράφων ή ψηφιοποιηµένων ηλεκτρονικών αντιγράφων και τον χρόνο αρχειοθέτησης αυτών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτική τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
13. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
γνώµη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, ορίζονται οι µέθοδοι, οι διαδικασίες και τα
µέσα µε τα οποία καθίστανται ανώνυµα τα δεδοµένα
προσωπικού χαρακτήρα, οι µέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων και δεδοµένων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
14. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης
της παρ. 1 του άρθρου 23 και της έγκρισης αυτής, καθορίζονται τα απαραίτητα τεχνικά µέτρα για τις πλατφόρµες µέσω των οποίων παρέχονται οι ψηφιακές δηµόσιες
υπηρεσίες και ορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής του άρθρου 23.
15.Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτοµερειακά ζητήµατα που αναφέρονται στην ταυτοποίηση και
την έκδοση διαπιστευτηρίων από τη Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), η διαδικασία για την έκδοση διαπιστευτηρίων, οι όροι και οι διαδικασίες για την αυθεντικοποίηση
των χρηστών, η διαδικασία παροχής εξουσιοδότησης από τον χρήστη σε τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αιτήσεων για λογαριασµό του χρήστη και ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή των άρθρων 24 και 25.
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
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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 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 δια-

δικασίες, 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
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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 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 Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρµόδιου υπουργού µπορούν να προσδιορίζονται οι φορείς του δηµόσιου τοµέα,
οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση να καθιστούν
τα σύνολα δεδοµένων υψηλής αξίας που εκδίδουν ή κατέχουν διαθέσιµα δωρεάν, εφόσον η δωρεάν διάθεση
συνόλων δεδοµένων υψηλής αξίας από αυτούς θα είχε
σηµαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισµό τους ενόψει
της υποχρέωσής τους να παράγουν έσοδα για την κάλυψη σηµαντικού µέρους των δαπανών σε σχέση µε την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων τους. Η διάρκεια της ανωτέρω εξαίρεσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος της οικείας εκτελεστικής πράξης
που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1024.
45. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων στα άρθρα των διατάξεων για τα ανοικτά δεδοµένα, µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα, καθώς και ζητήµατα τεχνικού
ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα ή διαδικαστικά ζητήµατα
για την εφαρµογή της αρχής της ανοικτής διάθεσης και
περαιτέρω χρήσης εγγράφων του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τα άρθρα 59 έως 70. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι κανόνες, τα πρότυπα, τα µέσα και οι προδιαγραφές για τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου για τα ανοικτά δεδοµένα µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr) και του Μητρώου Ανοικτών
Δεδοµένων του Δηµοσίου.
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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 Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης και µετά από αιτιολογηµένο
αίτηµα του ενδιαφερόµενου φορέα του δηµοσίου τοµέα.
Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα
που αφορούν την πολιτική υπολογιστικού νέφους για
τους φορείς του δηµόσιου τοµέα.
53. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρ-

νησης 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.
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60. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής των δικτυακών τόπων στο Μητρώο Δικτυακών Τόπων του άρθρου
91 και ρυθµίζονται οι απαραίτητες λεπτοµέρειες για τη
συντήρηση και τακτική επικαιροποίηση του Μητρώου Δικτυακών Τόπων και η διασύνδεσή του άλλα Μητρώα του
Δηµόσιου Τοµέα.
61. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης το χρονικό διάστηµα των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 92 δύναται να παρατείνεται για άλλα δέκα (10) έτη.
Με αποφάσεις του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
µπορούν να παραχωρούνται δικαιώµατα χρήσης σε τµήµατα ζωνών ραδιοσυχνοτήτων των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 92 για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, που δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες, σε εταιρείες που επιθυµούν να αναπτύξουν πιλοτικά δίκτυα,
προϊόντα ή/και υπηρεσίες που λειτουργούν σε υποδοµές
5G ή σχετικές µε αυτές στην Ελλάδα, εφόσον στις προτάσεις τους, που έχουν ήδη επιλεγεί για επένδυση από
την Εταιρεία του άρθρου 93, περιλαµβάνεται αίτηµα για
παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης τµήµατος ραδιοφάσµατος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία του άρθρου 93 ενηµερώνει κατά περίπτωση τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος, µε απόφασή του παραχωρεί το εν λόγω δικαίωµα χρήσης στη συγκεκριµένη εταιρεία, καθορίζοντας το οικείο τµήµα φασµατικής ζώνης και το χρονικό διάστηµα της παραχώρησης, δύναται
δε να αρνηθεί µόνο αν συντρέχει λόγος εθνικής ασφαλείας ή άµυνας ή άλλος ειδικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος.
62. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης παραχωρείται το δικαίωµα χρήσης σε τµήµατα ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 92, σε πανεπιστήµια ή/και σε ερευνητικά κέντρα
της ηµεδαπής που επιθυµούν να αναπτύξουν πιλοτικά δίκτυα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες σε υποδοµές 5G, καθορίζοντας το οικείο τµήµα φασµατικής ζώνης και το χρονικό διάστηµα της παραχώρησης, δύναται δε να αρνηθεί
µόνο αν συντρέχει λόγος εθνικής ασφαλείας ή άµυνας ή
άλλος ειδικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος. Με όµοια
απόφαση ορίζεται η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από πανεπιστήµια ή/και ερευνητικά κέντρα για την παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης κατά την
παρούσα παράγραφο και την παρ. 5 του άρθρου 92.
63. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
των φορέων της παρ. 8 του άρθρου 92 για τη συµµετοχή
τους στα πιλοτικά προγράµµατα της ανωτέρω παραγράφου, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
64. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του µοναδικού µετόχου της Εταιρείας «Συµµετοχές 5G Α.Ε.», κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου της, το µετοχικό της κεφάλαιο µπορεί να αυξηθεί µέσω της έκδοσης
ονοµαστικών µετοχών, τις οποίες αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου η Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε..
65. Με απόφαση της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. καταρτίζεται το
καταστατικό της Εταιρείας «Συµµετοχές 5G Α.Ε.», µε το
οποίο ρυθµίζονται τα θέµατα που προβλέπονται στη νοµοθεσία για τις ανώνυµες εταιρείες και καταχωρίζεται
στο Γ.Ε.ΜΗ..
66. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε την
διαδικασία αυθεντικοποίησης των φυσικών προσώπων,
τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα ασφαλείας και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου

96.
67. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα
ζητήµατα σχετικά µε την κατάργηση της διακίνησης, µέσω τηλεοµοιοτυπίας (FAX), εγγράφων, διοικητικών και
µη.
68. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να παρατείνεται η έναρξη εφαρµογής της
παρ. 1 του άρθρου 99. Με όµοια απόφαση µπορεί να παρατείνεται η έναρξη εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου
99, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση των φορέων του δηµοσίου τοµέα, για λόγους που έγκεινται σε έλλειψη της
αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής για τη χρήση άλλων
µέσων ΤΠΕ ή για τεχνικούς λόγους, να ορίζονται οι απαιτήσεις και τα τεχνικά ζητήµατα για τη χρήση τηλεοµοιοτυπίας από τους ανωτέρω φορείς, καθώς και άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
69. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορεί να παραταθεί η ηµεροµηνία µεταφοράς
των πλατφορµών και υπερσυνδέσµων της παρ. 1 του άρθρου 105.
70. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού µπορούν να
µεταβάλονται οι προθεσµίες της παρ. 7 του άρθρου 106.
Άρθρο 108
Καταργούµενες διατάξεις
Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι
κάτωθι διατάξεις:
1. Η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977
(Α΄ 268).
2. Το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α΄ 290).
3. Τα άρθρα 1 έως 13 και το άρθρο 20 του ν. 3448/2006
(Α΄ 57).
4. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 3613/2007
(Α΄ 263).
5. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10Α και 10Β του
ν. 3861/ 2010 (Α΄ 112).
6. Τα άρθρα 1 έως 37 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).
7. 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.
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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
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ακεραιότητα ή το απόρρητο των εν λόγω δικτύων και υπηρεσιών, των δεδοµένων που αποθηκεύονται, µεταδίδονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ή των συναφών
υπηρεσιών που προσφέρονται ή είναι προσβάσιµες µέσω
των εν λόγω δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
3) «γενική άδεια»: το νοµικό πλαίσιο που θεσπίζεται µε
το παρόν και διασφαλίζει δικαιώµατα για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και θεσπίζει ειδικές υποχρεώσεις ανά τοµέα που είναι δυνατόν
να εφαρµόζονται σε όλους ή συγκεκριµένους τύπους δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο,
4) «γεωγραφικός αριθµός»: ο αριθµός ο οποίος περιλαµβάνεται στο εθνικό σχέδιο αριθµοδότησης, µέρος
της ακολουθίας των ψηφίων του οποίου έχει γεωγραφική σηµασία και χρησιµοποιείται για τη δροµολόγηση
κλήσεων προς τον φυσικό τόπο του σηµείου τερµατισµού δικτύου,
5) «δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: το
δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο χρησιµοποιείται, εξ ολοκλήρου ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
που υποστηρίζουν τη µεταφορά πληροφοριών µεταξύ
σηµείων τερµατισµού δικτύου,
6) «διακρατικές αγορές»: οι αγορές που προσδιορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 65 και καλύπτουν την Ε.Ε. ή
σηµαντικό µέρος της, ευρισκόµενο σε περισσότερα από
ένα κράτη - µέλη,
7) «διασύνδεση»: ο ειδικός τύπος πρόσβασης που εφαρµόζεται µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης δηµόσιων
δικτύων µέσω φυσικής και λογικής ζεύξης δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται από την ίδια ή διαφορετική επιχείρηση, προκειµένου
να παρέχεται στους χρήστες µιας επιχείρησης η δυνατότητα να επικοινωνούν µε χρήστες της ίδιας ή άλλης επιχείρησης ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλη επιχείρηση όταν οι υπηρεσίες αυτές
παρέχονται από τα εµπλεκόµενα µέρη ή από άλλα µέρη
που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο,
8) «διασύνδεση προγραµµατισµού εφαρµογών»
(«Δ.Π.Ε.»): η διασύνδεση λογισµικού µεταξύ των εξωτερικών εφαρµογών, που διαθέτουν οι ραδιοτηλεοπτικοί
φορείς και οι πάροχοι υπηρεσιών, και του προηγµένου
ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισµού για ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες,
9) «δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: τα συστήµατα µετάδοσης, είτε βασίζονται σε χωρητικότητα µόνιµων
υποδοµών ή κεντρικής διαχείρισης είτε όχι, και, κατά περίπτωση, ο εξοπλισµός µεταγωγής ή δροµολόγησης και
οι λοιποί πόροι, περιλαµβανοµένων µη ενεργών στοιχείων δικτύου, που επιτρέπουν τη µεταφορά σηµάτων µέσω
καλωδίου, ραδιοσηµάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτροµαγνητικού µέσου, περιλαµβανοµένων των δορυφορικών
δικτύων, των σταθερών (µεταγωγής δεδοµένων µέσω
κυκλωµάτων και πακετοµεταγωγής, περιλαµβανοµένου
του διαδικτύου) και κινητών δικτύων, των συστηµάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον χρησιµοποιούνται για τη
µετάδοση σηµάτων, των δικτύων που χρησιµοποιούνται
για ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές, καθώς και των δικτύων
καλωδιακής τηλεόρασης, ασχέτως του τύπου των µεταφερόµενων πληροφοριών,
10) «δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας»: είτε δίκτυο

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αποτελείται εξ ολοκλήρου από στοιχεία οπτικών ινών, τουλάχιστον µέχρι το
σηµείο διανοµής στην τοποθεσία εξυπηρέτησης, είτε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι ικανό να σηµειώνει, υπό τις συνήθεις συνθήκες ωρών αιχµής, παρόµοιες επιδόσεις δικτύου όσον αφορά το διαθέσιµο εύρος
ζώνης ανερχόµενης και κατερχόµενης ζεύξης, την ανθεκτικότητα, τις σχετικές µε τα σφάλµατα παραµέτρους,
καθώς και τον χρόνο αναµονής και τη διακύµανσή του· οι
επιδόσεις δικτύου είναι δυνατό να θεωρούνται παρόµοιες ασχέτως εάν η εµπειρία του τελικού χρήστη ποικίλλει
εξαιτίας των εγγενώς διαφορετικών χαρακτηριστικών
του µέσου διά του οποίου το δίκτυο συνδέεται τελικά µε
το σηµείο τερµατισµού δικτύου,
11) «εναρµονισµένο ραδιοφάσµα»: το ραδιοφάσµα για
το οποίο έχουν καθοριστεί εναρµονισµένες προϋποθέσεις σχετικά µε τη διαθεσιµότητα και την αποτελεσµατική χρήση του µέσω τεχνικού µέτρου εφαρµογής σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Απόφασης (ΕΕ) 676/2002/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης
Μαρτίου 2002, σχετικά µε ένα κανονιστικό πλαίσιο για
την πολιτική του ραδιοφάσµατος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (L 108),
12) «επιβλαβείς παρεµβολές»: οι παρεµβολές που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή άλλων υπηρεσιών ασφάλειας ή που, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, υποβαθµίζουν σοβαρά, εµποδίζουν ή επανειληµµένα διακόπτουν µια ραδιοεπικοινωνιακή υπηρεσία, η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους
διεθνείς, ενωσιακούς ή εθνικούς κανονισµούς,
13) «επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης»: οι επικοινωνίες
µέσω υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών µεταξύ
του τελικού χρήστη και του κέντρου λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (Public Safety Answering Point,
«P.S.A.P.») µε στόχο να ζητηθεί και να ληφθεί βοήθεια
έκτακτης ανάγκης από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης,
14) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί ή ζητά διαθέσιµη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς που δεν εµπίπτουν στο
πεδίο της εµπορικής, επιχειρηµατικής, βιοτεχνικής ή επαγγελµατικής του δραστηριότητας,
15) «κατανοµή ραδιοφάσµατος»: ο καθορισµός δεδοµένης ζώνης ραδιοφάσµατος προς χρήση ενός ή περισσότερων τύπων ραδιοεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κατά
περίπτωση, υπό ειδικές συνθήκες,
16) «κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης» ή «PSAP»: η φυσική τοποθεσία όπου λαµβάνονται αρχικά οι
επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
17) «κλήση»: η σύνδεση που πραγµατοποιείται µέσω
διαθέσιµης στο κοινό υπηρεσίας διαπροσωπικών επικοινωνιών που επιτρέπει αµφίδροµη επικοινωνία οµιλίας σε
πραγµατικό χρόνο,
18) «κοινή χρήση ραδιοφάσµατος ή «µεριζόµενη χρήση ραδιοφάσµατος»: η πρόσβαση από δύο ή περισσότερους χρήστες για τη χρήση των ίδιων ζωνών ραδιοφάσµατος σύµφωνα µε καθορισµένη συµφωνία κοινής χρήσης (µερισµού), που έχει επιτραπεί βάσει γενικής άδειας, µεµονωµένων δικαιωµάτων χρήσης ραδιοφάσµατος
ή συνδυασµού αυτών, συµπεριλαµβανοµένων ρυθµιστικών προσεγγίσεων όπως η άδεια µεριζόµενης πρόσβασης µε στόχο τη διευκόλυνση της κοινής χρήσης µιας
ζώνης ραδιοφάσµατος, µε την προϋπόθεση δεσµευτικής
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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 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
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που υπάρχουν σε εθνικά ή διεθνή σχέδια αριθµοδότησης, ή η οποία δεν παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας
µε αριθµό ή αριθµούς που υπάρχουν σε εθνικά ή διεθνή
σχέδια αριθµοδότησης,
35) «υπηρεσία έκτακτης ανάγκης»: η υπηρεσία, που αναγνωρίζεται ως τέτοια από το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και η οποία παρέχει άµεση και ταχεία συνδροµή σε καταστάσεις όπου υπάρχει, ιδίως, άµεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωµατική ακεραιότητα, την ατοµική ή δηµόσια υγεία ή την ασφάλεια, την ιδιωτική ή δηµόσια περιουσία ή για το περιβάλλον, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο,
36) «υπηρεσία φωνητικών επικοινωνιών»: υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιµη στο κοινό για τη
δηµιουργία και τη λήψη, άµεσα ή έµµεσα, εθνικών κλήσεων ή εθνικών και διεθνών κλήσεων, µέσω αριθµού ή αριθµών που υπάρχουν σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο αριθµοδότησης,
37) «υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι αµοιβής και µε
τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα απευθείας διαπροσωπικής και διαδραστικής ανταλλαγής πληροφοριών µέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών µεταξύ πεπερασµένου αριθµού προσώπων, κατά την οποία τα πρόσωπα
που αρχίζουν την επικοινωνία ή συµµετέχουν σε αυτήν
καθορίζουν τον αποδέκτη ή τους αποδέκτες της και δεν
περιλαµβάνουν υπηρεσίες, µε τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα διαπροσωπικής και διαδραστικής επικοινωνίας,
απλώς ως έλασσον χαρακτηριστικό που συνδέεται άρρηκτα µε άλλη υπηρεσία,
38) «υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθµών»: οι υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών που
συνδέονται µε δηµόσια εκχωρούµενους πόρους αριθµοδότησης, δηλαδή µε αριθµό ή αριθµούς που υπάρχουν
σε εθνικά ή διεθνή σχέδια αριθµοδότησης, ή που παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας µε αριθµό ή αριθµούς
που υπάρχουν σε εθνικά ή διεθνή σχέδια αριθµοδότησης,
39) «υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι αµοιβής µέσω
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των οποίων η
παροχή περιλαµβάνει, µε εξαίρεση τις υπηρεσίες που
παρέχουν περιεχόµενο µεταδιδόµενο µε χρήση δικτύων
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που ασκούν
έλεγχο επί του περιεχοµένου, τις ακόλουθες υπηρεσίες:
(α) «υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο», όπως ορίζεται
στο άρθρο 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2015 για τη θέσπιση µέτρων σχετικά µε την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της
Οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα
δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Κανονισµού
(ΕΕ) 531/2012 για την περιαγωγή σε δηµόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (L 310), (β) υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών και (γ) υπηρεσίες
που συνίστανται, εν όλω ή εν µέρει, στη µεταφορά σηµάτων όπως οι υπηρεσίες µετάδοσης που χρησιµοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών µεταξύ µηχανών και για
την ευρυεκποµπή,
40) «υπηρεσίες πλήρους συνοµιλίας»: οι υπηρεσίες
συνοµιλίας σε πραγµατικό χρόνο µε χρήση πολυµέσων

που παρέχουν αµφίδροµη συµµετρική µεταφορά βίντεο
κίνησης σε πραγµατικό χρόνο, καθώς και κειµένου και
φωνής σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ δύο χρηστών που
βρίσκονται σε δύο ή περισσότερες τοποθεσίες,
41) «φορέας εκµετάλλευσης»: η επιχείρηση που παρέχει ή της επιτρέπεται να παρέχει ένα δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή µια συναφή ευκολία,
42) «χρήστης»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
χρησιµοποιεί ή ζητά διαθέσιµη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
B. Λοιποί ορισµοί
1) «αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων»: η
δηµόσια αρχή που είναι αρµόδια για την ανάθεση της
σύµβασης υλοποίησης των δηµόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και κάθε άλλης σύµβασης παραχώρησης της τεχνικής, επιχειρησιακής και εµπορικής
διαχείρισης των δικτύων αυτών κατά το διάστηµα της
λειτουργίας τους,
2) «αποκλειστικά δικαιώµατα»: τα δικαιώµατα που χορηγούνται σε µία και µόνο επιχείρηση µέσω νοµοθετικών, κανονιστικών ή άλλων διοικητικών πράξεων για την
παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την
ανάληψη δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός δεδοµένης γεωγραφικής περιοχής,
3) «απονοµή µίας ραδιοσυχνότητας ή µίας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων ή ενός ραδιοηλεκτρικού διαύλου (καναλιού)»: εγγραφή µίας δεδοµένης ραδιοσυχνότητας ή
µίας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων ή ενός καθορισµένου ραδιοηλεκτρικού διαύλου σε ένα σχέδιο υιοθετηµένο, προκειµένου αυτό να χρησιµοποιηθεί από µία υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, σύµφωνα µε καθορισµένες προϋποθέσεις,
4) «δήλωση εργασιών εκσκαφής»: η δήλωση για την εγκατάσταση ευκολιών, η οποία απαιτεί και την εκτέλεση
εργασιών εκσκαφής,
5) «δηµόσια αγροτικά δίκτυα»: δηµόσια υποδοµή ευρυζωνικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που περιορίζεται στις υποεξυπηρετούµενες περιοχές και η ανάπτυξη της οποίας χρηµατοδοτείται µε δηµόσιους πόρους
στο πλαίσιο του εγκεκριµένου από την Ε.Ε. καθεστώτος
ενίσχυσης µε αριθµό Απόφασης SA. 32866 (2011/Ν) Ελλάδα της 11.11.2011 (C 252/2012),
6) «διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
που παρέχονται σε χρήστες ή τελικούς χρήστες ή καταναλωτές,
7) «διαδροµή όδευσης»: η διαδροµή, την οποία προτίθεται να ακολουθήσει ο πάροχος δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την οποία ζητεί τα
δικαιώµατα διέλευσης, καθώς και η διαδροµή για την οποία έχουν χορηγηθεί δικαιώµατα διέλευσης στον πάροχο δηµοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
8) «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα δύο ή περισσότερων συστηµάτων ή εφαρµογών να ανταλλάσσουν
πληροφορίες και να χρησιµοποιούν αµοιβαία τις πληροφορίες αυτές,
9) «διαχειριστής δηµόσιου αγροτικού δικτύου»: η εταιρεία ειδικού σκοπού, στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση-λειτουργία του δικτύου, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους του καθεστώτος και των κανονιστικών κειµέ-
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νων 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 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 δικαιωµά-
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των διέλευσης,
29) «σταθµός ραδιοεπικοινωνιών»: ένας ή περισσότεροι σταθµοί ή δέκτες ή συνδυασµός ποµπών και δεκτών,
µετά των πρόσθετων συσκευών που είναι αναγκαίοι σε
ορισµένη τοποθεσία για τη διεξαγωγή µίας υπηρεσίας
ραδιοεπικοινωνίας,
30) «τέλη διέλευσης»: τα τέλη που επιβάλλονται εφάπαξ για τις εργασίες κατασκευής ή επεκτάσεως υποδοµής δικτύου,
31) «τέλη χρήσεως δικαιώµατος διέλευσης»: τα τέλη
που καταβάλλονται περιοδικά, ως αντιστάθµισµα για την
εκ µέρους του κυρίου της υποδοµής δικτύου, άσκηση
του δικαιώµατος διέλευσης,
32) «υπαίθρια µονάδα δικτύου (καµπίνα - cabinet)»: η
κατασκευή υπαίθριας, ενδεικτικών διαστάσεων
1,70x0,80 x1,80 µέτρα (ΜχΠχΥ), η οποία εγκαθίσταται
σε σταθερή βάση και περιλαµβάνει, ιδίως τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, µετρητή ρεύµατος, καλώδια, υλικό τερµατισµού
καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσωρευτές, εξοπλισµό
πληροφορικής, αυτοµατισµούς και χρησιµοποιείται ως εξοπλισµός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
33) «υπηρεσία ασύρµατης ευρυεκποµπής»: η υπηρεσία
ραδιοεπικοινωνίας, στην οποία οι εκποµπές προορίζονται για λήψη από το κοινό. Η υπηρεσία αυτή µπορεί να
περιλαµβάνει εκποµπές ήχου, εκποµπές τηλεόρασης ή
άλλους τύπους εκποµπής,
34) «υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας»: η υπηρεσία που
περιλαµβάνει τη µετάδοση, την εκποµπή και τη λήψη ραδιοκυµάτων για ειδικούς σκοπούς τηλεπικοινωνίας,
35) «υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη» ή «ερασιτεχνική υπηρεσία»: η υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως
σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία και
τις τεχνικές διερευνήσεις που διεξάγονται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα νοµίµως εξουσιοδοτηµένα,
που ενδιαφέρονται για τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονοµικό ενδιαφέρον,
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 σταθερών, κινητών και ασύρµατων δικτύων,
καθώς και τη χρήση τους, από όλους τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις της Ε.Ε.,
β) προάγουν τον ανταγωνισµό στην παροχή δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών, συµπεριλαµβανοµένου του αποδοτικού ανταγωνισµού όσον αφορά στις υποδοµές, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών,
γ) συµβάλλουν στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς
αίροντας τα εναποµένοντα εµπόδια και προωθώντας
συνθήκες σύγκλισης για τις επενδύσεις και την παροχή
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ε.Ε., διαµορφώνοντας
κοινούς κανόνες και προβλέψιµες ρυθµιστικές προσεγγίσεις, ευνοώντας την αποτελεσµατική, αποδοτική και συντονισµένη χρήση του ραδιοφάσµατος, την ανοικτή καινοτοµία, τη δηµιουργία και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών
δικτύων, την παροχή, διαθεσιµότητα και διαλειτουργικότητα των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών και τη διατερµατική συνδεσιµότητα,
δ) προάγουν τα συµφέροντα των πολιτών της Ε.Ε.,
διασφαλίζοντας τη συνδεσιµότητα και την εκτεταµένη
διαθεσιµότητα και χρήση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, συµπεριλαµβανοµένων των σταθερών, κινητών
και ασύρµατων δικτύων, και των υπηρεσιών 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.
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3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η
Ε.Ε.Τ.Τ. επικουρούν, κατά περίπτωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν αυτή καταρτίζει κριτήρια αναφοράς και εκθέσεις σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των µέτρων
που έχουν ληφθεί προς επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στην παρ. 2.
4. Προς επίτευξη των στόχων πολιτικής που αναφέρονται στην παρ. 2 και εξειδικεύονται στην παρούσα παράγραφο, η Ε.Ε.Τ.Τ. και οι λοιπές αρµόδιες αρχές, µεταξύ
άλλων:
α) προάγουν τη ρυθµιστική προβλεψιµότητα µέσω της
διασφάλισης συνεπούς ρυθµιστικής προσέγγισης κατά
τη διάρκεια ενδεδειγµένων περιόδων ανασκόπησης και
µέσω της συνεργασίας µεταξύ τους, µε το BEREC, την
οµάδα για την πολιτική ραδιοφάσµατος («RSPG») και
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
β) διασφαλίζουν ότι, σε παρόµοιες περιπτώσεις, δεν
γίνεται διάκριση στην αντιµετώπιση των παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
γ) εφαρµόζουν το δίκαιο της Ε.Ε. µε τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, στον βαθµό που αυτό συνάδει µε την επίτευξη των στόχων της παρ. 2,
δ) προωθούν αποτελεσµατικές επενδύσεις και καινοτοµίες των νέων και ενισχυµένων υποδοµών, συνυπολογίζοντας τη µέριµνα ότι οποιαδήποτε υποχρέωση πρόσβασης λαµβάνει δεόντως υπόψη τους κινδύνους που αναλαµβάνουν οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν την
επένδυση και επιτρέποντας διάφορες ρυθµίσεις για τη
συνεργασία µεταξύ επενδυτών και φορέων που ζητούν
πρόσβαση, προκειµένου να επιµεριστεί ο επενδυτικός
κίνδυνος µε ταυτόχρονη διασφάλιση του ανταγωνισµού
στην αγορά και της αρχής της µη εισαγωγής διακρίσεων,
ε) συνυπολογίζουν δεόντως τις ποικίλες συνθήκες όσον αφορά τις υποδοµές, τον ανταγωνισµό, την κατάσταση των τελικών χρηστών και ιδίως των καταναλωτών
στις διάφορες γεωγραφικές ζώνες του ίδιου κράτους µέλους, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών υποδοµών υπό τη διαχείριση φυσικών προσώπων για µη κερδοσκοπικό σκοπό,
στ) επιβάλλουν εκ των προτέρων ρυθµιστικές υποχρεώσεις στον βαθµό που είναι αναγκαίος, ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσµατικός και βιώσιµος ανταγωνισµός
προς όφελος των τελικών χρηστών, και χαλαρώνουν ή
αίρουν τις υποχρεώσεις αυτές εφόσον πληρούται αυτή η
προϋπόθεση.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. και οι λοιπές αρµόδιες αρχές ενεργούν κατά τρόπο αµερόληπτο, αντικειµενικό, διαφανή και αναλογικό, χωρίς να εισάγουν διακρίσεις.
Άρθρο 112
Στρατηγικός σχεδιασµός και συντονισµός
της πολιτικής του ραδιοφάσµατος
(άρθρο 4 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 κρατώνµελών 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 σχετικών αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρο-
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νικών 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 υπόκει-

νται 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 κρατώνµελών.
ια) Συνεργάζεται µε το BEREC και µε τις αντίστοιχες
Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές των υπόλοιπων κρατών µελών της Ε.Ε. ή τρίτων κρατών, καθώς και µε κοινοτικούς,
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς, συνάπτοντας και σχετικές συµφωνίες συνεργασίας όπου κρίνεται απαραίτητο,
σε θέµατα αρµοδιότητας της. Επίσης, συνεργάζεται µε
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη σε αυτό για την εκπροσώπηση
της χώρας σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και κοινοτικούς οργανισµούς.
ιβ) Διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήµατος του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δηµόσιες διαβουλεύσεις για θέµατα των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε
τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας περί
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με απόφασή της δύναται
να καθορίζει κάθε σχετική λεπτοµέρεια για τη διαδικασία
διενέργειας των ως άνω διαβουλεύσεων.
ιγ) Ασκεί κάθε αρµοδιότητα σχετική µε τις γενικές άδειες και εκδίδει κανονισµούς µε τους οποίους ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα και ιδίως η διαδικασία υποβολής
Δήλωσης Καταχώρισης, ο καθορισµός όρων παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής άδειας, η τροποποίηση
των όρων αυτών, η επιβολή τελών και η τροποποίηση
τους.
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
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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.
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 οποίες ρυθµίζεται κάθε διαδικασία και θέµα
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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), κα-

θώς 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 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 κα-
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θορίζονται 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, σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ως προς
τα θέµατα αρµοδιότητά του, συµπεριλαµβανοµένης και
της καταχώρησης διαστηµικών αντικειµένων σε µητρώοαρχείο, 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,
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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.
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 Διακυβέρ-
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νησης.
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 εντοπισµό της πηγής πρόκλησης των ως άνω
παρεµβολών η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να διατάσσει την άρση
αυτών, ενηµερώνοντας σχετικώς τον καταγγέλλοντα. Οι
καταγγελίες αξιολογούνται και ελέγχονται κατά προτεραιότητα µε βάση τη 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 37703800 MHz στην ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 3410-3470 MHz.
Η εν λόγω σύµβαση σύµπραξης τροποποείται υποχρεωτικά το αργότερο µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου 2020. Η µετακίνηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι (6) µηνών από την ανακήρυξη των υπερθεµατιστών του διαγωνισµού για τη χορήγηση φάσµατος 5G στη φασµατική
περιοχή 3410-3800 MHz που θα διεξαχθεί από την
Ε.Ε.Τ.Τ.. Το ανώτατο κόστος µετακίνησης προσδιορίζεται µε µελέτη που εκπονείται από την αναθέτουσα αρχή
του έργου δηµόσιων αγροτικών δικτύων ή ανεξάρτητο
µελετητή επιλογής της. Ο επιλεγµένος διαχειριστής δηµόσιων αγροτικών δικτύων οφείλει να συνεργάζεται µε
την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω µετακίνησης, προβαίνοντας σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια συµπεριλαµβανοµένης, µεταξύ άλλων, της τήρησης του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης, όπως ορίζεται στο παρόν και εξειδικεύεται από την αναθέτουσα αρχή, και στη διενέργεια όλων των απαιτούµενων ενεργει-
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ών αναφορικά µε την τροποποίηση της σύµβασης σύµπραξης. Η µη τήρηση από τον επιλεγµένο διαχειριστή
των ανωτέρω υποχρεώσεων για την υλοποίηση της µετακίνησης επισύρει την επιβολή από την Ε.Ε.Τ.Τ. διοικητικών κυρώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 138.
Το κόστος µετακίνησης δεν βαρύνει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τον εθνικό ή ενωσιακό προϋπολογισµό και θα καλυφθεί από ιδιωτικούς πόρους, µέσω ξεχωριστής σύµβασης µεταξύ των υπερθεµατιστών και του επιλεγµένου
διαχειριστή των δηµόσιων αγροτικών δικτύων. Η συµµετοχή κάθε υπερθεµατιστή στο κόστος µετακίνησης υπολογίζεται αναλογικά βάσει του τιµήµατος που θα καταβάλλει για το φάσµα που θα του χορηγηθεί στη φασµατική περιοχή 3410-3800 ΜΗz.
Το σχέδιο της ξεχωριστής αυτής σύµβασης συντάσσεται από την αναθέτουσα αρχή του έργου δηµόσιων αγροτικών δικτύων και προσαρτάται, µαζί µε τη σχετική
διαδικασία υπογραφής, ως Παράρτηµα στο Τεύχος Προκήρυξης της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη διάθεση του φάσµατος 5G
στη φασµατική περιοχή 3410-3800 MHz.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στους υπερθεµατιστές του διαγωνισµού για τη χορήγηση φάσµατος 5G στην φασµατική
περιοχή 3410-3800 ΜΗz είναι η προηγούµενη υπογραφή
των σχετικών συµβάσεων µεταξύ των υπερθεµατιστών
και του επιλεγµένου διαχειριστή των δηµόσιων αγροτικών δικτύων εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1)
µηνός από την ανακήρυξη των υπερθεµατιστών.
Σε οποιαδήποτε άλλη γεωγραφική περιοχή για την οποία δεν βρίσκεται σε ισχύ σχετικό δικαίωµα χρήσης,
φάσµα που είχε δεσµευθεί από το Ελληνικό Δηµόσιο µε
σκοπό την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µέσω των δηµόσιων αγροτικών δικτύων, αποδεσµεύεται.
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 δικαιώµα-

τος χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παρ. 1 κατά τη
διάρκεια της περιόδου διαχείρισης και εφόσον κριθεί, ότι
η αξιοποίηση των συγκεκριµένων συχνοτήτων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µέσω των δηµόσιων αγροτικών δικτύων, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης µε απόφασή του µπορεί να αποδεσµεύσει οριστικά
τις ζώνες συχνοτήτων της παρ. 1 πριν την παρέλευση
του διαστήµατος της εικοσιπενταετίας της ίδιας παραγράφου.
6. Τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοφάσµατος της παρ. 1
δεν είναι δυνατόν να µεταβιβαστούν ή να µισθωθούν από τους διαχειριστές δηµόσιου αγροτικού δικτύου σε
τρίτους.
7. Το δικαίωµα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παρ.
1 αφορά αποκλειστικά και µόνο τη χρήση ραδιοφάσµατος για την ανάπτυξη υποδοµής ασύρµατης πρόσβασης
στον τελικό χρήστη, περιοριστικά στις υποεξυπηρετούµενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, που καλύπτονται από τα δηµόσια αγροτικά δίκτυα και ορίζονται σε
αυτό. Το δικαίωµα αυτό δεν προορίζεται για την ανάπτυξη δικτύων κορµού. Δεν επιτρέπεται η χρήση του δικαιώµατος χρήσης των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων της παρ. 1
που χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή έργου δηµόσιων αγροτικών δικτύων στον διαχειριστή δηµόσιων αγροτικών δικτύων για την παροχή υπηρεσιών εκτός των
υποεξυπηρετούµενων περιοχών.
8. Κάθε διαχειριστής δηµοσίου αγροτικού δικτύου οφείλει να εξαντλεί κάθε τεχνικό µέτρο για την αποφυγή
πρόκλησης επιβλαβών παρεµβολών στα δίκτυα άλλων
νόµιµων χρηστών του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων.
9. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι η αρµόδια αρχή για την υποστήριξη
της αναθέτουσας αρχής έργου δηµόσιων αγροτικών δικτύων στον καθορισµό των τεχνικών και λειτουργικών όρων για την εφαρµογή του γεωγραφικού περιορισµού
των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοφάσµατος της παρ. 1 που
απονέµονται στους διαχειριστές, σύµφωνα µε τις παρ. 7
και 8 του παρόντος άρθρου.
10. Ο διαχειριστής δηµόσιου αγροτικού δικτύου υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τα οριζόµενα στην Απόφαση (ΕK) 2008/411/EK της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου
2008, σχετικά µε την εναρµόνιση της ζώνης συχνοτήτων
3400 - 3800 MHz για επίγεια συστήµατα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα (L 144). Περαιτέρω, η Ε.Ε.Τ.Τ. µε αποφάσεις της
µπορεί να ορίζει επιπλέον τεχνικούς και λειτουργικούς
περιορισµούς στη χρήση της εν λόγω ζώνης ραδιοσυχνοτήτων, µε σκοπό την αποφυγή πρόκλησης επιβλαβών
παρεµβολών από ή σε άλλους νόµιµους χρήστες του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων.
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.
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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 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 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 συναρτώ-
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νται 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 Τα-

χυδροµείων, µε αναπληρωτή το προερχόµενο από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας στην επιτροπή µέλος. Η θητεία της επιτροπής είναι τριετής. Όλα τα µέλη της επιτροπής πρέπει να είναι διαπιστευµένα για χειρισµό διαβαθµισµένου υλικού χαρακτηριζοµένου ως άκρως απορρήτου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί διαβάθµισης ασφαλείας, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης
της περιουσιακής τους κατάστασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), και απαγορεύεται κατά
τη διάρκεια της θητείας τους η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας που
σχετίζεται µε διαστηµικά θέµατα. Μέχρι τη συγκρότηση
της ανωτέρω επιτροπής, η Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων αναλαµβάνει το χειρισµό των
ανωτέρω ειδικότερων θεµάτων της επιτροπής και την εισήγησή τους στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ορίζονται οι διαδικαστικές λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής
αιτήµατος για την υποστήριξη πρότασης της περ. Γ..
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 Επι-
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κοινωνιών, 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, 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.
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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
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.
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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, 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 σύµφω-

να 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.
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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 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 περίπτω-
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ση κατάθεσης µιας καταγγελίας ή όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει
άλλους λόγους να αµφισβητεί τη συµµόρφωση µε έναν
όρο ή σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει αυτοβούλως
έρευνα,
γ) τη διεξαγωγή διαδικασιών και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης,
δ) τη δηµοσίευση συγκριτικών επισκοπήσεων της ποιότητας και της τιµής των υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών,
ε) την αντιπαραβολή σαφώς καθορισµένων στατιστικών στοιχείων, εκθέσεων ή µελετών,
στ) τη διεξαγωγή αναλύσεων της αγοράς για τους
σκοπούς του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένων
των στοιχείων σχετικά µε τις αγορές του επόµενου σταδίου ή αγορές λιανικής που συνδέονται ή σχετίζονται µε
τις αγορές που υπόκεινται σε ανάλυση αγοράς,
ζ) τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης και της αποτελεσµατικής διαχείρισης του ραδιοφάσµατος και των
πόρων αριθµοδότησης,
η) την αξιολόγηση των µελλοντικών εξελίξεων στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο
στις υπηρεσίες χονδρικής που διατίθενται σε ανταγωνιστές, στην εδαφική κάλυψη, στη διαθέσιµη για τους τελικούς χρήστες συνδεσιµότητα ή στον ορισµό περιοχών
δυνάµει του άρθρου 130,
θ) τη διεξαγωγή γεωγραφικών ερευνών,
ι) την ανταπόκριση σε αιτιολογηµένα αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται από τον BEREC.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις περ. α΄, β΄ και
δ΄ έως ι΄ δεν απαιτούνται εκ των προτέρων ή ως προϋπόθεση για την είσοδο στην αγορά.
2. Όσον αφορά τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοφάσµατος, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 αφορούν ιδίως την αποτελεσµατική και αποδοτική χρήση αυτού, καθώς και τη συµµόρφωση µε τυχόν υποχρεώσεις
κάλυψης και ποιότητας υπηρεσιών που συνοδεύουν τα
δικαιώµατα χρήσης ραδιοφάσµατος και τον έλεγχό
τους.
3. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτεί από τις επιχειρήσεις να παρέχουν πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην παρ. 1, τις
ενηµερώνει σχετικά µε τον ειδικό σκοπό για τον οποίο
θα χρησιµοποιηθούν.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ δεν επαναλαµβάνει αιτήµατα παροχής
πληροφοριών που έχουν ήδη υποβληθεί από τον
BEREC, δυνάµει του άρθρου 40 του Κανονισµού (ΕΕ)
2018/1971, όταν ο BEREC έχει θέσει στη διάθεσή της
τις πληροφορίες που έλαβε.
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 Διακυβέρ-

νησης 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.
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 ταχύ-
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τητας 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.
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 τελι-
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κών χρηστών, ιδίως των καταναλωτών, και των τελικών
χρηστών µε αναπηρίες, των κατασκευαστών και των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για θέµατα που άπτονται των δικαιωµάτων του συνόλου των τελικών χρηστών και των καταναλωτών, περιλαµβανοµένης της ισοδύναµης πρόσβασης και της επιλογής για τους τελικούς χρήστες µε αναπηρίες, όσον αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι διαθέσιµες στο κοινό, ιδίως όταν έχουν
σηµαντικές επιπτώσεις στην αγορά.
Οι αρµόδιες αρχές σε συντονισµό, κατά περίπτωση, µε
την Ε.Ε.Τ.Τ. θεσπίζουν µηχανισµό διαβούλευσης, προσβάσιµο σε τελικούς χρήστες µε αναπηρίες, ώστε στις
αποφάσεις τους για θέµατα που αφορούν τον τελικό
χρήστη και τα δικαιώµατα του καταναλωτή όσον αφορά
διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών να λαµβάνονται δεόντως υπόψη τα συµφέροντα
των καταναλωτών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2. Τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να αναπτύσσουν
υπό την καθοδήγηση των αρµόδιων αρχών σε συντονισµό, κατά περίπτωση, µε την Ε.Ε.Τ.Τ., µηχανισµούς οι οποίοι προβλέπουν τη συµµετοχή των καταναλωτών, των
οργανώσεων χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών και
αποβλέπουν στη βελτίωση της γενικής ποιότητας της
παροχής υπηρεσιών, µεταξύ άλλων µε την ανάπτυξη και
την παρακολούθηση κωδίκων συµπεριφοράς και προτύπων λειτουργίας.
3. Με την επιφύλαξη διατάξεων σύµφωνων µε το ενωσιακό δίκαιο που προάγουν στόχους πολιτικής για τον
πολιτισµό και τα µέσα επικοινωνίας, όπως η πολιτιστική
και γλωσσική ποικιλοµορφία και η πολυφωνία των µέσων
επικοινωνίας, οι αρµόδιες αρχές σε συντονισµό, κατά
περίπτωση, µε την Ε.Ε.Τ.Τ. µπορούν να προωθούν τη συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τοµέων που
ενδιαφέρονται για την προαγωγή νόµιµου περιεχοµένου
στα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η συνεργασία αυτή µπορεί να περιλαµβάνει και συντονισµό 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 µπορούσαν να συµβάλλουν καλύτερα στην
έγκαιρη επίλυσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 111. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενηµερώνει
το συντοµότερο δυνατό τα ενδιαφερόµενα µέρη για την
απόφασή της αυτή, εκθέτοντας και τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της. Αν η διαφορά δεν έχει επιλυθεί
µετά την παρέλευση τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος στην Ε.Ε.Τ.Τ. και το αιτούν µέρος
κατά το διάστηµα αυτό δεν έχει προσφύγει σχετικώς σε
δικαστήριο, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλαµβάνεται της διαφοράς κατόπιν αιτήµατος ενός από τα µέρη και εκδίδει δεσµευτική απόφαση εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών.
3. Κατά την επίλυση µιας διαφοράς, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαµβάνει αποφάσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων τους οποίους θέτει το άρθρο 111. Οι υποχρεώσεις
που µπορεί να επιβάλει η Ε.Ε.Τ.Τ. σε µια επιχείρηση, στο
πλαίσιο της επίλυσης διαφοράς, συµµορφώνονται µε 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.
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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 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 συντονι-

σµό 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
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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 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
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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
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
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τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεπής εφαρµογή της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 σε όλα τα κράτη µέλη. Προς
τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται ιδίως µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τον BEREC για τον προσδιορισµό των τύπων των µέσων και των διορθωτικών µέτρων που ενδείκνυνται για συγκεκριµένες καταστάσεις που επικρατούν
στην ελληνική αγορά.
3. Εάν δεν προβλέπεται άλλως σε συστάσεις ή κατευθυντήριες γραµµές που θεσπίζονται κατ΄ εφαρµογή του
άρθρου 142, µετά την ολοκλήρωση της δηµόσιας διαβούλευσης, αν απαιτείται, βάσει του άρθρου 131, εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ. προτίθεται να λάβει µέτρο το οποίο:
α) εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 169,
172, 175, 176 ή 191, και
β) είναι πιθανόν να επηρεάσει στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κρατών - µελών, δηµοσιεύει το σχέδιο
µέτρου και το κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον
BEREC και στις εθνικές ρυθµιστικές αρχές άλλων κρατών - µελών, ταυτοχρόνως, µαζί µε την αιτιολόγηση για
το µέτρο, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 128. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. αναµένει τα σχόλια των ανωτέρω εντός ενός
µήνα και αντίστοιχα σε περίπτωση που κοινοποιηθεί
στην Ε.Ε.Τ.Τ. σχέδιο µέτρου εθνικής ρυθµιστικής αρχής
άλλου κράτους - µέλους, η Ε.Ε.Τ.Τ. διαβιβάζει εντός ενός µήνα τυχόν σχόλιά της, σε εφαρµογή της παρ. 3 του
άρθρου 32 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972. Η µηνιαία αυτή
προθεσµία δεν µπορεί να παραταθεί.
4. Το σχέδιο µέτρου που αναφέρεται στην παρ. 3 δεν
εκδίδεται επί δύο περαιτέρω µήνες, εφόσον το εν λόγω
µέτρο αποσκοπεί:
α) στον καθορισµό σχετικής αγοράς που διαφέρει από
εκείνες που ορίζονται στη σύσταση η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 172 ή
β) στον καθορισµό επιχείρησης ως κατέχουσας, είτε
µεµονωµένα είτε από κοινού µε άλλες επιχειρήσεις σηµαντικής ισχύος στην αγορά, βάσει της παρ. 3 ή 4 του
άρθρου 175, και είναι πιθανόν να επηρεάσει τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κρατών - µελών, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισηµάνει στην Ε.Ε.Τ.Τ., ότι θεωρεί πως το σχέδιο µέτρου θα δηµιουργούσε φραγµό
στην εσωτερική αγορά ή εάν έχει σοβαρές αµφιβολίες
ως προς τη συµβατότητά του µε το ενωσιακό δίκαιο και ιδίως µε τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 111.
Η εν λόγω προθεσµία δύο µηνών δεν παρατείνεται.
5. Στις περιπτώσεις που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει
απόφαση σύµφωνα µε το στοιχείο α΄ της παρ. 6 του άρθρου 32 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, ζητώντας από την
Ε.Ε.Τ.Τ. να αποσύρει σχέδιο µέτρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. τροποποιεί ή αποσύρει το σχέδιο µέτρου εντός εξαµήνου από
την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Σε περίπτωση που το σχέδιο µέτρου τροποποιείται, η Ε.Ε.Τ.Τ. διοργανώνει δηµόσια διαβούλευση,
σύµφωνα µε το άρθρο 131, και επανακοινοποιεί το τροποποιηµένο σχέδιο µέτρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σύµφωνα µε την παρ. 3.
6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαµβάνει ιδιαιτέρως υπόψη της τα σχόλια των άλλων εθνικών ρυθµιστικών αρχών, του BEREC
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, εκτός από τις περιπτώσεις που 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 Ευρω-

παϊκή 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.
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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 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 κα-

θορίζονται 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 ακόλουθα κριτήρια:
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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 Οδη-

γίας (ΕΕ) 2018/1972, εφαρµόζονται τα πρότυπα ή προδιαγραφές που θεσπίζονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης.
Ελλείψει αυτών των προτύπων ή προδιαγραφών, εφαρµόζονται διεθνή πρότυπα ή συστάσεις που εγκρίνουν η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών, η Ευρωπαϊκή
Διάσκεψη των Ταχυδροµικών και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισµών (CEPT), ο Διεθνής Οργανισµός Τυποποίησης
(ISO) ή η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC).
Εφόσον, υφίστανται διεθνή πρότυπα, οι αρµόδιοι εθνικοί φορείς ενθαρρύνουν τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Τυποποίησης να χρησιµοποιούν τα εν λόγω πρότυπα ή τα σχετικά στοιχεία τους, ως βάση για τα πρότυπα που καταρτίζουν, εκτός εάν τα διεθνή πρότυπα ή τα
σχετικά τους στοιχεία είναι αναποτελεσµατικά.
Τυχόν πρότυπα ή προδιαγραφές που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου 39 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972
ή στην παρούσα παρ. δεν παρεµποδίζουν την πρόσβαση,
όπως ενδέχεται να απαιτείται δυνάµει της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972, όπου αυτό είναι εφικτό.
Με αποφάσεις του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά τον λόγο της αρµοδιότητας καθενός από αυτούς, µπορεί να ανατίθεται στον Ελληνικό
Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ή σε άλλους Οργανισµούς Τυποποίησης κάθε έργο που είναι αναγκαίο για
την εφαρµογή της ανωτέρω τυποποίησης. Το κόστος του
έργου βαρύνει το αποθεµατικό της Ε.Ε.Τ.Τ..
3. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για καµία από τις στοιχειώδεις απαιτήσεις, τις προδιαγραφές διεπαφής ή τα εναρµονισµένα πρότυπα, στα οποία εφαρµόζεται το
π.δ. 98/2017.
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) κοινο-

83
ποιεί 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 προθε-

σµίες 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

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ / ΧΩΡΟΥΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ I
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Άρθρο 151
Δικαιώµατα διέλευσης
(άρθρο 43 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

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.

1. Οι πάροχοι δηµόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώµατα εγκατάστασης ευκολιών επί,
υπό ή υπέρ χώρων που ανήκουν στο Δηµόσιο, σε Ο.Τ.Α.
σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα ίδια δικαιώµατα έχουν, αλλά µόνο σχετικά µε τους δηµόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που δεν παρέχουν δηµόσια δίκτυα. Οι φορείς, που είναι αρµόδιοι για την παραχώρηση των δικαιωµάτων αυτών, τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
2. Οι φορείς, που είναι αρµόδιοι για τη χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, ενεργούν βάσει απλών, αποτελεσµατικών,
διαφανών και προσιτών στο κοινό διαδικασιών που εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις και χωρίς καθυστέρηση,
σύµφωνα µε τις αρχές της αµεροληψίας και της διαφάνειας κατά τον καθορισµό των προϋποθέσεων για τα δικαιώµατα αυτά.
3. Οι δηµόσιες αρχές, κατά την παραχώρηση ενοχικών
ή περιορισµένων εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε δηµόσια
ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα των Ο.Τ.Α., ή τη διάθεση της ελεύθερης χρήσης ή την παράδοση ή την παραχώρηση της κατοχής δηµοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων των Ο.Τ.Α., ή και των σχετικών δικαιωµάτων πρόσβασης προς και από δηµόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα των Ο.Τ.Α. σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου µε σύµβαση παραχώρησης, µεριµνούν ώστε κατά την περίοδο παραχώρησης
να µην περιορίζεται η δυνατότητα των παρόχων δηµοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να ζητούν δικαιώµατα διέλευσης, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχουν εναλλακτικές βιώσιµες δυνατότητες για τους παρόχους δηµοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
4. Αν δηµόσια αρχή παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισµένο εµπράγµατο δικαίωµα σε δηµόσιο ή κοινόχρηστο
ακίνητο ή ακίνητο των Ο.Τ.Α., σε πάροχο δηµόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή διαθέσει την ελεύθερη χρήση ή παραδώσει ή παραχωρήσει την κατοχή δηµοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων των
Ο.Τ.Α., ή και των σχετικών δικαιωµάτων πρόσβασης
προς και από δηµόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα
των Ο.Τ.Α. σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης
σε αυτόν έργου µε σύµβαση παραχώρησης, υποχρεούται κατά την περίοδο παραχώρησης να µεριµνά ώστε να
µην επέρχεται περιορισµός του ανταγωνισµού στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών από αυτή την αιτία.
5. Αν δηµόσια αρχή παραχωρεί ή έχει παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισµένο εµπράγµατο δικαίωµα σε δηµόσιο
ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο των Ο.Τ.Α., ή έχει διαθέσει την ελεύθερη χρήση ή παραδώσει ή παραχωρήσει
την κατοχή δηµοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων των Ο.Τ.Α., ή και των σχετικών δικαιωµάτων πρό-
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σβασης 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 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 υποχρέωση προηγούµενης ειδοποίησης του αρµόδιου φορέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παρ. 4, 5 και 7 του άρθρου 8 του Παραρτήµατος Χ του
ν. 4070/2012.
12. Αν δηµόσιες αρχές, αρµόδιες για τη χορήγηση δι-
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καιωµάτων 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 δικτύου και των συναφών ευκολιών που δηµιουργήθηκαν σε αυτή τη βάση,
µε σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας, της δηµόσιας ασφάλειας ή την επίτευξη πολεοδοµικών και χωροταξικών στόχων.
Η συνεγκατάσταση ή ο µερισµός στοιχείων του δικτύου και ευκολιών που έχουν δηµιουργηθεί και ο µερισµός
ακινήτου µπορούν να επιβληθούν µόνο µετά από επαρκές χρονικό διάστηµα δηµόσιας διαβούλευσης, κατά τη
διάρκεια της οποίας παρέχεται σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους και
µόνο στις συγκεκριµένες περιοχές στις οποίες κρίνεται
αναγκαίος αυτός ο µερισµός µε σκοπό την επίτευξη των
στόχων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο. Η Ε.Ε.Τ.Τ.
δύναται να επιβάλλει τον µερισµό των εν λόγω ευκολιών
ή του ακινήτου, περιλαµβανοµένων της γης, κτιρίων, εισόδων σε κτίρια, καλωδιώσεων κτιρίων, ιστών, κεραιών,
πύργων και άλλων φερουσών κατασκευών, αγωγών, σωληνώσεων, φρεατίων, κυτίων σύνδεσης. Οι ρυθµίσεις αυτές για την από κοινού χρήση µπορούν να περιλαµβάνουν κανόνες για την κατανοµή των δαπανών της από
κοινού χρήσης ευκολιών ή ακινήτου, ακόµα και σε περίπτωση ήδη υφιστάµενης εγκατάστασης.
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 ευ-
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κολιών 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.
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 χρήστη προς την
Ε.Ε.Τ.Τ. για χρήση της ζώνης σύµφωνα µε το τεχνικό µέτρο εφαρµογής. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα
κράτη µέλη σχετικά µε την απόφαση που λαµβάνεται, σε
συνδυασµό µε τους λόγους της απόφασης, καθώς και
σχετικά µε τα αποτελέσµατα τυχόν επανεξέτασης.
4. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, όλοι οι τύποι τεχνολογίας που
χρησιµοποιούνται για την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών 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..
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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 λαµ-

βάνονται µέτρα που απαγορεύουν την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συγκεκριµένη ζώνη µόνον όταν αυτά αιτιολογούνται επαρκώς από την ανάγκη προστασίας υπηρεσιών για την ασφάλεια
της ζωής. Κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα µέτρα αυτά δύνανται να 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 τε-
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χνικά 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 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 δι-

καίωµα 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 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
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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 ραδιοφάσµατος και
να προάγονται η καινοτοµία και οι αποδοτικές επενδύ-

σεις, 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.
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Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 131, τα ενδιαφερόµενα µέρη έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις για οποιοδήποτε σχέδιο µέτρου δυνάµει του τρίτου
και τέταρτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου για
περίοδο τουλάχιστον τριών µηνών.
Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει την εφαρµογή των
άρθρων 127 και 138.
Κατά τον καθορισµό των τελών για τα δικαιώµατα χρήσης, λαµβάνεται υπόψη ο µηχανισµός που προβλέπεται
στην παρούσα παράγραφο.
3. Όταν αυτό δικαιολογείται δεόντως, είναι δυνατή η
παρέκκλιση από την παρ. 2 στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) σε περιορισµένες γεωγραφικές περιοχές, όπου η
πρόσβαση σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας είναι ιδιαιτέρως
προβληµατική ή απούσα και η παρέκκλιση είναι αναγκαία
για να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της παρ. 2
του άρθρου 153,
β) για συγκεκριµένα βραχυπρόθεσµα έργα,
γ) για πειραµατική χρήση,
δ) για χρήσεις ραδιοφάσµατος που, σύµφωνα µε τις
παρ. 4 και 5 του άρθρου 153, µπορούν να συνυπάρξουν
µε ασύρµατες ευρυζωνικές υπηρεσίες ή
ε) για εναλλακτική χρήση του ραδιοφάσµατος, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρο 153.
4. Η διάρκεια ισχύος των δικαιωµάτων χρήσης που καθορίζεται στο παρόν άρθρο µπορεί να προσαρµοστεί ώστε να διασφαλίζεται η ταυτόχρονη λήξη της διάρκειας
των δικαιωµάτων σε µία ή περισσότερες ζώνες.
5. Με τον Κανονισµό της Ε.Ε.Τ.Τ. της παρ. 12 του άρθρου 115, δύναται να ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 158
Ανανέωση δικαιωµάτων χρήσης εναρµονισµένου
ραδιοφάσµατος
(άρθρο 50 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 προσαρµόζει τα τέλη για τα δικαιώµατα χρήσης, σύµφωνα µε το άρθρο 150.
5. Στο πλαίσιο της εφαρµογής των παρ. 3 και 4, τροποποιείται η προβλεπόµενη στην παρ. 3 του άρθρου 163 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή κάθε
άλλη αντίστοιχη απόφαση που έχει εκδοθεί βάσει του
προϊσχύοντος νοµοθετικού πλαισίου. Η προαναφερόµενη τροποποίηση πραγµατοποιείται κατόπιν εισήγησης
της Ε.Ε.Τ.Τ. και εν γένει εφαρµόζεται κατ’αναλογία η
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 163.
6. Με τον Κανονισµό της Ε.Ε.Τ.Τ. που προβλέπεται
στην παρ. 12 του άρθρου 115, δύναται να εξειδικεύεται η
διαδικασία ανανέωσης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 159
Μεταβίβαση ή χρονοµίσθωση µεµονωµένων
δικαιωµάτων χρήσης ραδιοφάσµατος
(άρθρο 51 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.
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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 δικαιωµάτων, την ανάπτυξη των
δικτύων και το επίπεδο του ανταγωνισµού.
β) εφόσον πρόκειται για ραδιοφάσµα που υπόκειται σε
διεθνείς διαδικασίες συντονισµού, ο νέος δικαιούχος θα
πρέπει να δεσµεύεται ότι θα συνεχίσει να παρέχει την υποστήριξή του στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών.
Εφόσον στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων
του παρόντος άρθρου απαιτείται τροποποίηση της προβλεπόµενης στην παρ. 3 του άρθρου 163 απόφασης του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατόπιν εισήγησης
της Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλης απόφασης που έχει εκδοθεί βάσει
του προϊσχύσαντος νοµοθετικού πλαισίου, ακολουθείται
κατ’αναλογία η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
163.
Ενόψει οποιασδήποτε µεταβίβασης ή χρονοµίσθωσης
δικαιωµάτων χρήσης ραδιοφάσµατος, η Ε.Ε.Τ.Τ. δηµο-

σιοποιεί, 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, εφόσον αυτές οι µεταβιβάσεις ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα σηµαντική
στρέβλωση του ανταγωνισµού,
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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 470790 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 δια-

συνοριακές 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
24,25-27,5 GHz, υπό τον όρο ότι υπάρχουν σαφή στοιχεία ζήτησης της αγοράς και της απουσίας σηµαντικών
περιορισµών για τη µετάβαση υφιστάµενων χρηστών ή
την εκκαθάριση της ζώνης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι δυνατό να παραταθεί η προθεσµία που καθορίζεται στην παρ. 1, όπου αυτό δικαιολογείται, σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 153 ή τις παρ. 2, 3 ή 4 του άρθρου 161.
3. Τα µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε την παρ. 1
συνάδουν µε τις εναρµονισµένες προϋποθέσεις που έχουν καθορίσει τα τεχνικά µέτρα εφαρµογής σύµφωνα
µε το άρθρο 4 της Απόφασης 676/2002/ΕΚ.
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
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πρέπει να περιοριστεί ο αριθµός των προς παροχή δικαιωµάτων χρήσης ραδιοφάσµατος, πρέπει, µεταξύ άλλων,
να αποδίδεται η δέουσα σηµασία στην ανάγκη µεγιστοποίησης των οφελών για τους χρήστες και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης ανταγωνισµού.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. ενηµερώνει τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τρεις τουλάχιστον εβδοµάδες πριν την έναρξη
δηµόσιας διαβούλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 131, µε
την οποία εξετάζεται η αναγκαιότητα περιορισµού του
αριθµού των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοφάσµατος και η
διαδικασία χορήγησής τους ή και η δυνατότητα συνδυασµού γενικής άδειας και υπό περιορισµό µεµονωµένων
δικαιωµάτων χρήσης. Κατά τη δηµόσια διαβούλευση αναφέρονται οι λόγοι για το υπό εξέταση µέτρο και παρέχεται σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων και των χρηστών, καθώς και των καταναλωτών, η
ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά µε
την ως άνω διαδικασία.
2. Μετά τη λήξη της δηµόσιας διαβούλευσης και κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης µε απόφασή του δύναται να προβαίνει σε
περιορισµό του αριθµού των προς παροχή δικαιωµάτων
χρήσης ραδιοφάσµατος ή σε συνδυασµό γενικής άδειας
και µεµονωµένων δικαιωµάτων χρήσης υπό περιορισµό.
Με την ως άνω απόφαση καθορίζεται το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται για τη χορήγησή τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρµόδια για τη σύνταξη και δηµοσίευση σχετικού Τεύχους Προκήρυξης στο οποίο καθορίζεται σαφώς η διαδικασία επιλογής, όπως αυτή
προσδιορίζεται από την απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένου τυχόν προκαταρτικού σταδίου για την πρόσβαση στη διαδικασία επιλογής και δηµοσιεύονται οι όροι που συνοδεύουν τα
δικαιώµατα χρήσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δηµοσιεύει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα δικαιώµατα χρήσης και διενεργεί τη διαδικασία. Σε περίπτωση συνδυασµού γενικής άδειας και µεµονωµένων δικαιωµάτων χρήσης υπό περιορισµό, η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρµόδια και για τον καθορισµό κάθε σχετικής λεπτοµέρειας.
Στην ανωτέρω διαδικασία του περιορισµού των δικαιωµάτων χρήσης θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς και να
αιτιολογούνται οι στόχοι που επιδιώκονται µε τη διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής δυνάµει του
παρόντος άρθρου και, όπου είναι δυνατό, να καθορίζονται ποσοτικά, δίνοντας τη δέουσα βαρύτητα στην ανάγκη εκπλήρωσης των εθνικών στόχων και των στόχων
της εσωτερικής αγοράς. Οι στόχοι που µπορεί να καθορίζονται µε σκοπό να σχεδιαστεί η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής, εκτός από την προώθηση του ανταγωνισµού, περιορίζονται σε έναν ή περισσότερους από τους
ακόλουθους:
α) την προώθηση της κάλυψης,
β) τη διασφάλιση της απαιτούµενης ποιότητας υπηρεσιών,
γ) την προώθηση της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσµατος µεταξύ άλλων λαµβάνοντας υπόψη τους όρους
που συνοδεύουν τα δικαιώµατα χρήσης και το ύψος των
τελών,
δ) την προώθηση της καινοτοµίας και της ανάπτυξης
των επιχειρήσεων.
Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται µε σαφήνεια το αποτέλεσµα οποιασδήποτε σχετικής αξιολόγησης της κατά-

στασης 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.
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
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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.

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 ηλεκτρο-
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µαγνητικά 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 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
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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 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 φιλο-

ξενεί 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 δυ-
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νατότητα να αυξηθεί σηµαντικά η επιλογή και να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες,
β) την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσµατος,
γ) τη δυνατότητα τεχνικής εφαρµογής του µερισµού
και τους συναφείς όρους,
δ) την κατάσταση του ανταγωνισµού µε βάση τις υποδοµές, καθώς και του ανταγωνισµού µε βάση τις υπηρεσίες,
ε) την τεχνολογική καινοτοµία,
στ) την επιτακτική ανάγκη για στήριξη των κινήτρων
του φορέα υποδοχής για ανάπτυξη των υποδοµών εξαρχής.
Στην περίπτωση επίλυσης διαφορών, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, µεταξύ άλλων, να επιβάλει στον δικαιούχο της υποχρέωσης µερισµού ή πρόσβασης την υποχρέωση µερισµού του ραδιοφάσµατος µε τον φορέα υποδοχής υποδοµών στη σχετική περιοχή.
5. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε τις παρ. 1 έως 4 είναι αντικειµενικές,
διαφανείς, αναλογικές και αµερόληπτες, και εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες των άρθρων 131, 140
και 141. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον έχει επιβάλει τέτοιου είδους
υποχρεώσεις και προϋποθέσεις, αξιολογεί τα αποτελέσµατα αυτών εντός πέντε (5) ετών από τη θέσπιση του
προηγούµενου µέτρου που θεσπίστηκε σε σχέση µε τις ίδιες επιχειρήσεις και αξιολογεί το κατά πόσον θα ήταν
σκόπιµο να τις ανακαλέσει ή να τις τροποποιήσει λαµβανοµένων υπόψη των εξελισσόµενων συνθηκών. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί τα αποτελέσµατα της αξιολόγησής
τους σύµφωνα µε τις διαδικασίες που αναφέρονται στα
άρθρα 131, 140 και 141.
6. Για τον σκοπό των παρ. 1 και 2, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξουσιοδοτείται να παρεµβαίνει αυτοβούλως εφόσον δικαιολογείται, προκειµένου να διασφαλίσει τους στόχους πολιτικής του άρθρου 3, σύµφωνα µε 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.
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
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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.

κές 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 172
Διαδικασία ταυτοποίησης και ορισµού αγορών
(άρθρο 64 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.

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.
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 ρυθµιστι-

Άρθρο 174
Διαδικασία ταυτοποίησης διακρατικής ζήτησης
(άρθρο 66 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

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,
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 περι-
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λαµβάνεται 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 πενταετούς περιόδου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει διατυπώσει αντιρρήσεις εντός µηνός από
την κοινοποιούµενη παράταση,
β) εντός τριών (3) ετών από την έγκριση αναθεωρηµένης σύστασης για σχετικές αγορές, όσον αφορά τις αγορές που δεν έχουν προηγουµένως κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
6. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. θεωρεί ότι δεν δύναται να ολοκληρώσει ή δεν έχει ολοκληρώσει την ανάλυσή της για σχετική αγορά που προσδιορίζεται στη σύσταση εντός της
προθεσµίας που 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
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ν. 3471/2006, οι οποίες περιέχουν υποχρεώσεις για επιχειρήσεις εκτός από εκείνες οι οποίες έχουν οριστεί ως
κατέχουσες σηµαντική ισχύ στην αγορά, ή
γ) της ανάγκης συµµόρφωσης µε διεθνείς υποχρεώσεις.
Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. προτίθεται
να επιβάλει στις επιχειρήσεις που έχουν οριστεί ως κατέχουσες σηµαντική ισχύ στην αγορά υποχρεώσεις σχετικά µε την πρόσβαση ή τη διασύνδεση άλλες από τις οριζόµενες στα άρθρα 177 έως 182 και στα άρθρα 184 και
188, υποβάλλει αίτηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτελεστική πράξη της οποίας εξουσιοδοτεί ή αποτρέπει την
Ε.Ε.Τ.Τ. από το να λάβει τέτοιου είδους µέτρα.
4. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο:
α) έχουν ως βάση τη φύση του προβλήµατος που εντοπίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. στην ανάλυση της αγοράς, κατά
περίπτωση λαµβανοµένης υπόψη της ταυτοποίησης διακρατικής ζήτησης δυνάµει του άρθρου 174,
β) είναι αναλογικές, λαµβανοµένων υπόψη, ει δυνατόν, του κόστους και των οφελών,
γ) είναι δικαιολογηµένες, υπό το πρίσµα των στόχων
που ορίζει το άρθρο 111 και
δ) επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευσης, σύµφωνα µε
τα άρθρα 131 και 140.
5. Αναφορικά µε την ανάγκη συµµόρφωσης προς τις
διεθνείς δεσµεύσεις όπως αναφέρονται στην παρ. 3, η
Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσεις για την επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 140.
6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει τον αντίκτυπο των νέων εξελίξεων στην αγορά, για παράδειγµα σχετικά µε εµπορικές
συµφωνίες, συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών συνεπένδυσης, που επηρεάζουν την ανταγωνιστική δυναµική.
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. 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.

102

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 στοι-

χείων δικτύου και συναφών ευκολιών, σε περιπτώσεις όπου η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει, ότι η άρνηση πρόσβασης ή τυχόν
παράλογοι όροι και προϋποθέσεις µε ανάλογο αποτέλεσµα θα δυσχέραιναν τη δηµιουργία βιώσιµης ανταγωνιστικής αγοράς σε επίπεδο λιανικού εµπορίου και δεν θα
ήταν προς το συµφέρον του τελικού χρήστη.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να ζητήσει από τις επιχειρήσεις, µεταξύ άλλων:
α) την παροχή σε τρίτους πρόσβασης σε ειδικά υλικά
στοιχεία δικτύου και συναφείς ευκολίες, καθώς και δυνατότητα χρήσης τους, κατά περίπτωση, συµπεριλαµβανοµένης της αδεσµοποίητης πρόσβασης στον τοπικό
βρόχο και υποβρόχο,
β) την παροχή σε τρίτους πρόσβασης σε ειδικά στοιχεία και υπηρεσίες ενεργού ή εικονικού δικτύου,
γ) την καλόπιστη διαπραγµάτευση µε επιχειρήσεις που
ζητούν πρόσβαση,
δ) τη µη ανάκληση ήδη χορηγηθείσας πρόσβασης σε
ευκολίες,
ε) την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών χονδρικώς
για µεταπώληση από τρίτους,
στ) τη χορήγηση ελεύθερης πρόσβασης σε τεχνικές
διεπαφές, πρωτόκολλα ή άλλες βασικές τεχνολογίες
που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των υπηρεσιών εικονικού δικτύου,
ζ) την παροχή συνεγκατάστασης ή άλλων µορφών µερισµού συναφών ευκολιών,
η) την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας
διατερµατικών υπηρεσιών που παρέχονται σε χρήστες ή
περιαγωγής σε κινητά δίκτυα,
θ) την παροχή πρόσβασης σε συστήµατα επιχειρησιακής υποστήριξης ή παρόµοια συστήµατα λογισµικού, απαραίτητα για την εξασφάλιση δίκαιου ανταγωνισµού
στην παροχή των υπηρεσιών,
ι) τη διασύνδεση δικτύων ή ευκολιών δικτύου,
ια) την παροχή πρόσβασης σε συναφείς υπηρεσίες, όπως υπηρεσία ταυτοποίησης, εντοπισµού θέσης και παρουσίας.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να εξαρτά τις υποχρεώσεις αυτές από όρους δίκαιου, εύλογου και έγκαιρου χαρακτήρα.
2. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει, εάν ενδείκνυται να επιβάλει κάποια από τις ενδεχόµενες ειδικές υποχρεώσεις
της παρ. 1, και ιδίως, όταν αξιολογεί, σύµφωνα µε την
αρχή της αναλογικότητας, εάν και πώς θα πρέπει να επιβάλλονται οι υποχρεώσεις αυτές, αναλύει κατά πόσον
άλλες µορφές πρόσβασης σε εισροές χονδρικής, είτε
στην ίδια είτε σε συναφή αγορά χονδρικής, θα αρκούσαν
για να αντιµετωπιστεί το διαπιστωµένο πρόβληµα κατά
τα συµφέροντα των τελικών χρηστών. Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαµβάνει προσφορές εµπορικής πρόσβασης, ρυθµιζόµενη πρόσβαση δυνάµει του άρθρου 169, ή
υφιστάµενη ή σχεδιασµένη ρυθµιζόµενη πρόσβαση σε
άλλες εισροές χονδρικής δυνάµει του παρόντος άρθρου.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαµβάνει υπόψη ειδικότερα τους ακόλουθους
παράγοντες:
α) την τεχνική και οικονοµική βιωσιµότητα της χρήσης
ή της εγκατάστασης ανταγωνιστικών ευκολιών, ανάλογα
µε τον ρυθµό ανάπτυξης της αγοράς, λαµβανοµένων υπόψη της φύσης και του τύπου διασύνδεσης ή πρόσβασης περί του οποίου πρόκειται, περιλαµβανοµένης της
βιωσιµότητας άλλων προϊόντων ανάντη πρόσβασης, όπως η πρόσβαση σε αγωγούς,
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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 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.
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
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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 συµµορφώνεται προς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι ανοικτή ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια ζωής του δικτύου σε κάθε πάροχο δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
β) θα επέτρεπε σε άλλους συνεπενδυτές που είναι πάροχοι δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
να ανταγωνίζονται αποτελεσµατικά και βιώσιµα σε µα-

κροπρόθεσµο 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. δύ-
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ναται, σε δεόντως αιτιολογηµένες περιστάσεις, να επιβάλει, να διατηρήσει ή να προσαρµόσει διορθωτικά µέτρα σύµφωνα µε τα άρθρα 176 έως 182, όσον αφορά τα
νέα πολύ υψηλής χωρητικότητας δίκτυα, µε σκοπό την
αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων ανταγωνισµού σε
συγκεκριµένες αγορές, εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει
ότι, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αγορών
αυτών, δεν θα αντιµετωπίζονταν σε διαφορετική περίπτωση τα εν λόγω προβλήµατα ανταγωνισµού.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί διαρκώς τη συµµόρφωση
µε τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και µπορεί να απαιτεί από την επιχείρηση που έχει οριστεί ως κατέχουσα σηµαντική ισχύ στην αγορά να της υποβάλλει ετήσιες δηλώσεις συµµόρφωσης.
Το παρόν άρθρο δεν θίγει την εξουσία της Ε.Ε.Τ.Τ. να
λαµβάνει αποφάσεις, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 134, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ επιχειρήσεων
σε σχέση µε συµφωνία συνεπένδυσης που κατά την κρίση της πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ.
1.
Άρθρο 185
Λειτουργικός διαχωρισµός
(άρθρο 77 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, συµπεριλαµβανοµέ-

νου, ιδίως του αναµενόµενου αντίκτυπου στον ανταγωνισµό και ενδεχόµενων επακόλουθων επιπτώσεων για
τους καταναλωτές,
δ) ανάλυση των λόγων για τους οποίους η υποχρέωση
αυτή θα αποτελούσε το πλέον αποτελεσµατικό µέσο επιβολής διορθωτικών µέτρων για την αντιµετώπιση των
προσδιοριζόµενων προβληµάτων του ανταγωνισµού ή
περιπτώσεων δυσλειτουργίας της αγοράς.
3. Το σχέδιο µέτρου περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον ακριβή χαρακτήρα και το επίπεδο του διαχωρισµού, προσδιορίζοντας ιδίως, το νοµικό καθεστώς της
χωριστής επιχειρηµατικής οντότητας,
β) προσδιορισµό των πάγιων στοιχείων της χωριστής
επιχειρηµατικής οντότητας, καθώς και των προϊόντων ή
υπηρεσιών που θα προµηθεύει η εν λόγω οντότητα,
γ) τις οργανωτικές ρυθµίσεις για την εξασφάλιση της
ανεξαρτησίας του προσωπικού που απασχολείται από τη
χωριστή επιχειρηµατική οντότητα και την αντίστοιχη
διάρθρωση κινήτρων,
δ) κανόνες για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης
προς τις υποχρεώσεις,
ε) κανόνες για την εξασφάλιση της διαφάνειας των επιχειρησιακών διαδικασιών, ιδίως έναντι άλλων συµφεροντούχων,
στ) πρόγραµµα παρακολούθησης για την εξασφάλιση
της συµµόρφωσης, που περιλαµβάνει τη δηµοσίευση ετήσιας έκθεσης.
Έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που λαµβάνεται, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 68
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 για το εν λόγω σχέδιο µέτρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει συντονισµένη ανάλυση των
διαφόρων αγορών που σχετίζονται µε το δίκτυο πρόσβασης σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 175.
Με βάση την εν λόγω ανάλυση, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει,
διατηρεί, τροποποιεί ή αίρει υποχρεώσεις, σύµφωνα µε
τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 131 και 140.
4. Επιχείρηση στην οποία έχει επιβληθεί λειτουργικός
διαχωρισµός µπορεί να υπάγεται σε οποιαδήποτε από
τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 177 έως
182 σε οποιαδήποτε επιµέρους αγορά όπου έχει οριστεί
ως κατέχουσα σηµαντική ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 175
ή σε κάθε άλλη υποχρέωση που έχει εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 68 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.
Άρθρο 186
Εθελούσιος διαχωρισµός από καθετοποιηµένη
επιχείρηση
(άρθρο 78 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
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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
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 ώστε να ληφθούν υπό-
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ψη 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’ α-

νάγκη εξ ολοκλήρου σε αυτόν, και κάθε µέτοχος ικανός
να ασκεί έλεγχο επί της επιχείρησης, ασκούν δραστηριότητες, τρέχουσες και προγραµµατισµένες για το µέλλον, µόνο σε αγορές χονδρικής για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, ως εκ τούτου, δεν ασκούν δραστηριότητες σε καµία αγορά λιανικής για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται σε τελικούς
χρήστες στην Ε.Ε.,
β) η επιχείρηση δεν υποχρεούται να ασχοληθεί µε ενιαία και διακριτή επιχείρηση που λειτουργεί σε επόµενο
στάδιο και δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε αγορά
λιανικής για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που
παρέχονται σε τελικούς χρήστες, λόγω αποκλειστικής
συµφωνίας ή συµφωνίας που εκ των πραγµάτων ισοδυναµεί µε αποκλειστική συµφωνία.
2. Αν η Ε.Ε.Τ.Τ. συµπεραίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1, µπορεί να επιβάλει στην εν λόγω επιχείρηση µόνο τις υποχρεώσεις των άρθρων 178 και
181 ή υποχρέωση που αφορά τον καθορισµό θεµιτού και
εύλογου τιµήµατος, µόνον όταν αυτό δικαιολογείται µε
βάση ανάλυση της αγοράς που περιλαµβάνει και αξιολόγηση των προοπτικών της πιθανής συµπεριφοράς της επιχείρησης που έχει οριστεί ως κατέχουσα σηµαντική ισχύ στην αγορά.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επανεξετάζει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην επιχείρηση σύµφωνα µε το παρόν άρθρο
ανά πάσα στιγµή, αν συµπεραίνει ότι δεν πληρούνται
πλέον οι προϋποθέσεις της παρ. 1 εφαρµόζει, κατά περίπτωση, τα άρθρα 175 έως 182. Οι επιχειρήσεις ενηµερώνουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την Ε.Ε.Τ.Τ. για
τυχόν αλλαγή των περιστάσεων που σχετίζονται µε τις
περ. α΄ και β΄ της παρ. 1.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επανεξετάζει επίσης τις υποχρεώσεις
που επιβάλλονται στην επιχείρηση σύµφωνα µε το παρόν άρθρο αν, µε βάση αποδεικτικά στοιχεία των όρων
και των προϋποθέσεων που προσφέρονται από την επιχείρηση στους επόµενου σταδίου πελάτες της, η αρχή
συµπεραίνει ότι έχουν ανακύψει ή ενδέχεται να ανακύψουν προβλήµατα ανταγωνισµού σε βάρος των τελικών
χρηστών για τα οποία απαιτείται η επιβολή µίας ή περισσότερων από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 177, 179, 180 ή 182 ή η τροποποίηση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται σύµφωνα µε την παρ. 2.
5. Η επιβολή υποχρεώσεων και η επανεξέτασή τους
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο εφαρµόζονται σύµφωνα µε
τις διαδικασίες των άρθρων 131, 140 και 141.
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 παροπλι-
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σµού 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 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 έ-

ως 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
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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 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.
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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 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 ευ-

ρυζωνικής 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 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 υπηρε-
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σίες 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 ηλεκτρονικών 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
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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 (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. 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 συµ-
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φωνίας 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 αριθµοδότη-

σης. Οι εν λόγω αποφάσεις δηµοσιοποιούνται.
4. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει αποφασίσει, έπειτα από διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη σύµφωνα µε το
άρθρο 131, ότι τα δικαιώµατα χρήσης πόρων αριθµοδότησης εξαιρετικής οικονοµικής αξίας πρέπει να χορηγούνται µε διαδικασίες ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής, µπορεί να παρατείνει τη χρονική περίοδο των
τριών (3) εβδοµάδων που αναφέρεται στην παρ. 3 κατά
επιπλέον τρεις (3) εβδοµάδες το πολύ.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν περιορίζει τον αριθµό των προς χορήγηση µεµονωµένων δικαιωµάτων χρήσης, εκτός εάν
αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των πόρων αριθµοδότησης.
6. Εάν τα δικαιώµατα χρήσης πόρων αριθµοδότησης
περιλαµβάνουν την εξωεδαφική χρήση τους εντός της
Ε.Ε. σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 201, η E.E.T.T.
θέτει ειδικούς όρους στα εν λόγω δικαιώµατα χρήσης
προκειµένου να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε όλους
τους συναφείς εθνικούς κανόνες προστασίας των καταναλωτών και το εθνικό δίκαιο σχετικά µε τη χρήση πόρων αριθµοδότησης που εφαρµόζονται στα κράτη - µέλη
όπου χρησιµοποιούνται οι πόροι αριθµοδότησης.
Κατόπιν αιτήµατος από εθνική ρυθµιστική ή άλλη αρµόδια αρχή κράτους - µέλους όπου χρησιµοποιούνται οι
πόροι αριθµοδότησης που έχουν χορηγηθεί από την
Ε.Ε.Τ.Τ., µε το οποίο αποδεικνύεται παράβαση των συναφών κανόνων προστασίας των καταναλωτών ή της εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε τη χρήση πόρων αριθµοδότησης του εν λόγω κράτους - µέλους, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει τους όρους που τίθενται δυνάµει του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου σύµφωνα µε το άρθρο 138, µεταξύ άλλων σε σοβαρές περιπτώσεις, µε την
ανάκληση των δικαιωµάτων εξωεδαφικής χρήσης για
τους πόρους αριθµοδότησης που χορηγήθηκαν στην εκάστοτε επιχείρηση.
7. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται επίσης όταν η
Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί δικαιώµατα χρήσης πόρων αριθµοδότησης σε επιχειρήσεις εκτός από παρόχους δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 201.
Άρθρο 203
Τέλη για δικαιώµατα χρήσης πόρων αριθµοδότησης
(άρθρο 95 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 τηλεφω-
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νικής γραµµής για την καταγγελία περιπτώσεων που αφορούν αγνοούµενα παιδιά. Η ανοικτή τηλεφωνική
γραµµή διατίθεται στον αριθµό «116000».
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., µε απόφασή της καθορίζει µέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι τελικοί χρήστες µε αναπηρίες µπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στον αριθµό «116000» στον µέγιστο δυνατό βαθµό.
Τα µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των τελικών χρηστών µε αναπηρίες σε
αυτές τις υπηρεσίες, όταν ταξιδεύουν σε άλλα κράτη µέλη βασίζονται στη συµµόρφωση προς τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές που καθορίζονται, σύµφωνα µε το
άρθρο 147.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίσει ότι η αρχή ή η επιχείρηση στην οποία έχει εκχωρηθεί ο αριθµός «116000» διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για τη λειτουργία της ανοικτής τηλεφωνικής γραµµής.
4. Κατά την εκχώρηση των αριθµών «116000» και, όταν ενδείκνυται, «116111», η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι οι
αρχές ή επιχειρήσεις, στις οποίες αυτοί εκχωρούνται, ενηµερώνουν καταλλήλως τους τελικούς χρήστες για την
ύπαρξη και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τους αριθµούς αυτούς.
Άρθρο 205
Πρόσβαση σε αριθµούς και υπηρεσίες
(άρθρο 97 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 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.
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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 καταναλωτικά τέλη, όταν η υπηρεσία παρέχεται έναντι άµεσης καταβολής χρηµάτων,
δ) τη διάρκεια της σύµβασης και τους όρους για την ανανέωση και την καταγγελία της,
ε) τον βαθµό στον οποίο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες
είναι σχεδιασµένα για τελικούς χρήστες µε αναπηρίες,
στ) όσον αφορά τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδί-

κτυο, 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 ο-
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ποία πρέπει να δηµοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες. Οι
πληροφορίες διαβιβάζονται, κατόπιν αιτήµατος, στην
Ε.Ε.Τ.Τ. πριν δηµοσιευθούν.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει, ότι οι τελικοί χρήστες έχουν πρόσβαση ατελώς σε τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο
εργαλείο σύγκρισης που τους επιτρέπει να συγκρίνουν
και να αξιολογούν διάφορες υπηρεσίες πρόσβασης στο
διαδίκτυο και διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθµών, και, κατά περίπτωση,
διαθέσιµες στο κοινό υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθµών, όσον αφορά:
α) τις τιµές και τα τιµολόγια υπηρεσιών που παρέχονται έναντι άµεσων χρηµατικών καταβολών είτε περιοδικών είτε βάσει κατανάλωσης και
β) την ποιότητα των επιδόσεων των υπηρεσιών, εφόσον προσφέρεται ελάχιστη ποιότητα υπηρεσίας ή η επιχείρηση υποχρεούται να δηµοσιεύει αυτές τις πληροφορίες βάσει του άρθρου 212.
3. Το εργαλείο σύγκρισης που αναφέρεται στην παρ.
2:
α) λειτουργεί ανεξάρτητα από τους παρόχους των εν
λόγω υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι οι πάροχοι των εν
λόγω υπηρεσιών έχουν ίση µεταχείριση στα αποτελέσµατα της αναζήτησης,
β) δηµοσιοποιεί µε σαφήνεια τους ιδιοκτήτες και φορείς εκµετάλλευσης του εργαλείου σύγκρισης,
γ) ορίζει σαφή και αντικειµενικά κριτήρια στα οποία
βασίζεται η σύγκριση,
δ) χρησιµοποιεί απλή και σαφή γλώσσα,
ε) παρέχει ακριβή και επικαιροποιηµένη πληροφόρηση
και αναφέρει τον χρόνο της τελευταίας επικαιροποίησης,
στ) είναι ανοικτό σε κάθε πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών
διαπροσωπικών επικοινωνιών που καθιστά διαθέσιµες τις
σχετικές πληροφορίες, περιλαµβάνει δε ευρύ φάσµα
προσφορών που καλύπτουν σηµαντικό µέρος της αγοράς και, αν οι προβαλλόµενες πληροφορίες δεν αποτελούν πλήρη επισκόπηση της αγοράς, σαφή σχετική δήλωση, πριν από την απεικόνιση των αποτελεσµάτων,
ζ) παρέχει αποτελεσµατική διαδικασία για την καταγγελία εσφαλµένης πληροφόρησης,
η) περιλαµβάνει τη δυνατότητα να συγκρίνονται οι τιµές, τα τιµολόγια και η ποιότητα επιδόσεων των υπηρεσιών µεταξύ των διαφόρων προσφορών που είναι διαθέσιµες στους καταναλωτές και, µεταξύ των εν λόγω προσφορών και των τυποποιηµένων διαθέσιµων στο κοινό
προσφορών προς άλλους τελικούς χρήστες.
Τα εργαλεία σύγκρισης που πληρούν τις απαιτήσεις
των περ. α΄ έως η΄ πιστοποιούνται, κατόπιν αιτήµατος
του παρόχου του εργαλείου, από την Ε.Ε.Τ.Τ..
Στην περίπτωση, όπου η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώνει ότι αυτές οι ευκολίες δεν είναι διαθέσιµες στο κοινό δωρεάν ή
σε εύλογη τιµή, µεριµνά ώστε είτε η ίδια είτε µέσω τρίτων φορέων είτε διαπιστευµένοι από την ίδια φορείς να
τις διαθέτουν στο κοινό. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται µε απόφασή
της να χορηγεί σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κατόπιν αιτήσεως, σχετικό πιστοποιητικό συµµόρφωσης. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών τελών και ιδίως η διαδικασία για την υποβολή της σχετικής αίτησης, καθώς
και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού συµµόρφωσης. Η

Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν διαβούλευσης σύµφωνα µε το άρθρο
131, καθορίζει τις πληροφορίες, τη µορφή και τη συχνότητα στην οποία πρέπει να παρέχονται από τους παρόχους δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειµένου να υπάρχουν οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διάθεση των ως άνω ευκολιών στο κοινό.
Τρίτα µέρη έχουν δικαίωµα να χρησιµοποιούν ατελώς
και σε ανοικτούς µορφότυπους δεδοµένων τις πληροφορίες που δηµοσιεύονται από παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών, µε σκοπό τη διάθεση
τέτοιου είδους ανεξάρτητων εργαλείων σύγκρισης.
4. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή
διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθµών, ή και των δύο, υποχρεούνται, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να διανέµουν ατελώς πληροφορίες δηµοσίου συµφέροντος σε υφιστάµενους και νέους τελικούς χρήστες,
κατά περίπτωση, µε τα µέσα που χρησιµοποιούν συνήθως για τις επικοινωνίες τους µε τους τελικούς χρήστες.
Σε αυτήν την περίπτωση, οι εν λόγω πληροφορίες δηµοσίου συµφέροντος παρέχονται από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε
τυποποιηµένη µορφή και καλύπτουν, µεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα θέµατα:
α) τις πλέον κοινές χρήσεις των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και των διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθµών µε
σκοπό την ενασχόληση µε παράνοµες ενέργειες ή τη
διάδοση επιβλαβούς περιεχοµένου, ιδίως όταν είναι δυνατό να θίξουν τον σεβασµό των δικαιωµάτων και των ελευθεριών άλλων, περιλαµβανοµένων των παραβιάσεων
των δικαιωµάτων προστασίας των δεδοµένων, των 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
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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 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 παράτα-

ση 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 προϋπόθεση ότι οι εν λόγω µέθοδοι δεν καταλή-
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γουν 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 χρή-

στη. 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 αλλαγής και µεταφοράς που προβλέπονται στις
παρ. 1 και 5 και τόσο ο υποδεχόµενος πάροχος όσο και ο
µεταφέρων πάροχος συνεργάζονται µε καλή πίστη. Δεν
καθυστερούν ούτε καταχρώνται τις διαδικασίες αλλαγής
και µεταφοράς, ούτε επίσης προβαίνουν σε µεταφορά αριθµών ή αλλαγή τελικών χρηστών χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή των τελικών χρηστών. Οι συµβάσεις των τελικών
χρηστών µε τον µεταφέροντα πάροχο λύονται αυτοµάτως µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να καθορίζει τις λεπτοµέρειες των
διαδικασιών αλλαγής και µεταφοράς αριθµών, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές διατάξεις περί συµβάσεων, την
τεχνική σκοπιµότητα και την ανάγκη για διατήρηση της
συνέχειας της υπηρεσίας προς τους τελικούς χρήστες.
Αυτό περιλαµβάνει, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, την απαίτηση να ολοκληρωθεί η µεταφορά µέσω ασύρµατης
παροχής, εκτός εάν ζητηθεί κάτι διαφορετικό από τον
τελικό χρήστη. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαµβάνει επίσης κατάλληλα
µέτρα µε τα οποία διασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες
ενηµερώνονται επαρκώς και προστατεύονται 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 άρ-
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θρο, 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 λαµ-

βάνουν 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 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
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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.
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.
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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.
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 εφι-
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κτό, 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 καθορίζο-

νται τα κριτήρια για τον υπολογισµό της εν λόγω αποζηµίωσης.
Άρθρο 223
Παροχή πρόσθετων ευκολιών
(άρθρο 115 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 196, η
Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να απαιτεί από όλους τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή υπηρεσιών διαθέσιµων στο κοινό διαπροσωπικών επικοινωνιών βάσει αριθµών να καθιστούν διαθέσιµο ατελώς το σύνολο ή µέρος των πρόσθετων ευκολιών που αναφέρονται στο Παράρτηµα VΙ του Μέρους Β΄, µε την επιφύλαξη της τεχνικής σκοπιµότητας, καθώς και το σύνολο ή µέρος των
πρόσθετων ευκολιών που παρατίθενται στο Παράρτηµα
VΙ του Μέρους Α΄.
2. Κατά την εφαρµογή της παρ. 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. εφόσον
το κρίνει αναγκαίο µπορεί να επεκταθεί πέραν του καταλόγου των πρόσθετων ευκολιών στο Παράρτηµα VI, Μέρη Α΄ και Β΄, προκειµένου να διασφαλίσει υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.
3. Στην περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει, αφού λάβει υπόψη της τις απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών, ότι υπάρχει επαρκής πρόσβαση στις ανωτέρω ευκολίες, δύναται να µην επιβάλει τις υποχρεώσεις της παρ. 1 στο
σύνολο ή σε µέρος της Eλληνικής Eπικράτειας.
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:
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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 αποδίδονται 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.»
Άρθρο 227
Ζητήµατα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
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 τα-

χυδροµικών 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 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

125
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 ενηµερώ-

νονται 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.

126
2. Ο καθορισµός και η ανάλυση σχετικών αγορών, καθώς και οι εν εξελίξει διαβουλεύσεις ή/και κοινοποιήσεις
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες άρχισαν πριν τη θέση
σε ισχύ του παρόντος, λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
3. Προγενέστερες Αποφάσεις ή Πράξεις της Ε.Ε.Τ.Τ.
και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης παραµένουν εν ισχύ στο µέτρο που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος.
4. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν τη
θέση σε ισχύος του παρόντος και εκκρεµούν, εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
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 κα-

θηκόντων 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 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 υπη-
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ρεσία 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. 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 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
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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
Σύστηµα «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.
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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