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

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

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

Υπουργική Απόφαση Υπουργός
(ΥΑ)
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

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

8 παρ. 4

18 παρ. 2

35 παρ. 7

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

YA

95 παρ. 4

ΥΑ

95 παρ. 6

ΚΥΑ

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

ΚΥΑ

KYA
107 παρ. 1

107 παρ. 2

ΥΑ

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

ΥΑ

107 παρ. 4

ΥΑ

107 παρ. 5

ΥΑ

107 παρ. 6

πδ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

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

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

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

ΥΑ

107 παρ. 9

ΥΑ

107 παρ. 10

ΚΥΑ

107 παρ. 11

ΥΑ

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

ΠΔ
μετά
από Υπουργός
πρόταση του ΥΨΔ
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 13

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

107 παρ. 14

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

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

ΥΑ

107 παρ. 16

ΥΑ

107 παρ. 17

ΚΥΑ

107 παρ. 18

ΥΑ

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

ΚΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης +
καθ’
ύλην
αρμόδιος
Υπουργός

107 παρ. 20

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 21

ΚΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης +
καθ’
ύλην
αρμόδιος
Υπουργός

107 παρ. 22

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

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

ΥΑ

107 παρ. 24

ΚΥΑ

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

ΚΥΑ

107 παρ. 26

ΥΑ

107 παρ. 27

ΚΥΑ

107 παρ. 28

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης +
καθ’
ύλην
αρμόδιος
Υπουργός

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

107 παρ. 30

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

ΥΑ

107 παρ. 32

ΚΥΑ

107 παρ. 33

ΥΑ

107 παρ. 34

ΥΑ

107 παρ. 35

Κανονισμός ΕΕΤΤ

τόπων και των εφαρμογών για
φορητές συσκευές, οι προϋποθέσεις
κατάρτισης και επιμόρφωσης και
κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα
προγράμματα αυτά.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν
Διακυβέρνησης
εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ρυθμίζονται
ειδικότερα
τα
ζητήματα
των
υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
Διακυβέρνησης + εκάστοτε
αρμόδιου
Υπουργού
καθ’
ύλην ορίζονται οι φορείς του δημόσιου
αρμόδιος
τομέα, στους οποίους καθίσταται
Υπουργός
υποχρεωτική
η
χρήση
της
ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης
παράδοσης στις συναλλαγές τους με
φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατόπιν
Διακυβέρνησης
εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται οι
υποχρεώσεις
των
παρόχων
υπηρεσιών
εμπιστοσύνης,
η
διαδικασία χορήγησης έγκρισης, η
έναρξη
νέων
υπηρεσιών
εμπιστοσύνης, καθώς και κάθε
σχετικό θέμα για την εφαρμογή του
άρθρου 52.
Υπουργός
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν
Διακυβέρνησης
εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται
ειδικότερα τα ζητήματα αναστολής
ισχύος
και
ανάκλησης
των
πιστοποιητικών
υπηρεσιών
εμπιστοσύνης,
καθώς
και
τα
ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής των
άρθρων 54 και 55.
Κανονισμός ΕΕΤΤ
Με
Κανονισμό
της
Ε.Ε.Τ.Τ.
εξειδικεύονται τα ζητήματα σχετικά
με την επιβολή των διοικητικών
κυρώσεων του άρθρου 56 για την
παραβίαση
των
διατάξεων
υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
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107 παρ. 36

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 37

ΚΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης +
καθ’
ύλην
αρμόδιος
Υπουργός

107 παρ. 38

ΚΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης +
καθ’
ύλην
αρμόδιος
Υπουργός

107 παρ. 39

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

Τα πρότυπα και οι απαιτήσεις για τη
μέθοδο εξ αποστάσεως ταυτοποίησης
φυσικών προσώπων, με σκοπό την
έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας
εμπιστοσύνης, καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή
του
άρθρου
57,
ρυθμίζονται με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
της Ε.Ε.Τ.Τ.
Με
απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού
καθορίζονται οι Υποκείμενες Αρχές
Πιστοποίησης, οι Αρχές Εγγραφής και
τα Εντεταλμένα Γραφεία, που
συναπαρτίζουν
την
Αρχή
Πιστοποίησης
του
Ελληνικού
Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) του άρθρου 58. Ο
Κανονισμός
Πιστοποίησης
της
Α.Π.Ε.Δ. εκδίδεται και τροποποιείται
με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των
καθ’ ύλην αρμοδίων υπουργών
προσδιορίζονται οι φορείς του
δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στην
εξαίρεση της περ. α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 64.
Το τελικό ύψος των τελών που
επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο
64, συμπεριλαμβανομένης της βάσης
υπολογισμού των εν λόγω τελών,
καθορίζονται με απόφαση του καθ’
ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του
αρμόδιου οργάνου διοίκησης του
νομικού
προσώπου
ή
της
ανεξάρτητης αρχής. Οι αποφάσεις
του πρώτου εδαφίου κοινοποιούνται
στον
Υπουργό
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και αναρτώνται στο
διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr
και στην ιστοσελίδα του οικείου
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107 παρ. 40

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

107 παρ. 41

ΥΑ

Καθ’
αρμόδιος
Υπουργός

107 παρ. 42

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

ύλην

φορέα. Τα κριτήρια που λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό του
ύψους των τελών που επιβάλλονται
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
64, καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Οι όροι για την περαιτέρω χρήση
εγγράφων που βρίσκονται στην
κατοχή των φορέων που εμπίπτουν
στις διατάξεις για τα ανοικτά
δεδομένα καθορίζονται με απόφαση
του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή
του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του
νομικού
προσώπου
ή
της
ανεξάρτητης
αρχής,
η
οποία
κοινοποιείται
στον
Υπουργό
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
και
αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο
www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα
του οικείου φορέα.
Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου
υπουργού στις ομάδες διοίκησης
έργου
του
«Προγράμματος
Διαύγεια», οι οποίες προβλέπονται
στην παρ. 1 του άρθρου 80 του
παρόντος Κώδικα, μπορεί να
ορίζονται ως μέλη στελέχη από τους
φορείς του άρθρου 67 προς
υποβοήθηση του έργου τους.
Μετά την έκδοση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή των προβλεπόμενων στην
παρ. 1 του άρθρου 14 της Οδηγίας
(ΕΕ)
2019/1024
εκτελεστικών
πράξεων
με
αντικείμενο
την
εκπόνηση καταλόγου συγκεκριμένων
συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας
που ανήκουν στις κατηγορίες που
αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙI και
που έχουν στην κατοχή τους οι φορείς
του Κεφαλαίου Ι’ και τον καθορισμό
των ρυθμίσεων δημοσίευσης και
περαιτέρω χρήσης των εν λόγω
συνόλων δεδομένων, με απόφαση
του
Υπουργού
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης εξειδικεύονται οι εν
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107 παρ. 43

ΚΥΑ

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

107 παρ. 44

ΚΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης +
καθ’
ύλην
αρμόδιος
Υπουργός

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

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 46

πδ
μετά
από Υπουργός
πρόταση
του Ψηφιακής
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Διακυβέρνησης

107 παρ. 47

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

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

ΚΥΑ

107 παρ. 49

ΥΑ

107 παρ. 50

ΥΑ

107 παρ. 51

ΥΑ

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

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 53

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 54

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

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

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 56

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 57

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

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

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 59

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 60

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 63

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

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

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

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

107 παρ. 65

Απόφαση
Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.

Απόφαση
της
Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.

107 παρ. 66

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 67

ΚΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης +
Υπουργός
Εσωτερικών

107 παρ. 68

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

της

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

ΥΑ

Υπουργός
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

107 παρ. 70

ΚΥΑ

113 παρ. 2 περ. ιδ’

ΚΥΑ

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

Άρθρο 114 παρ. 2 ΚΥΑ
εδ. ια

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

ΚΥΑ

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

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

Έγκριση
Εθνικού
Κατανομής
Ζωνών
(ΕΚΚΖΣ)

Κανονισμού
Συχνοτήτων

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

ΚΥΑ

Άρθρο 119 παρ.2

ΚΥΑ

Άρθρο 124 παρ. 2

ΚΥΑ

Άρθρο 127 παρ. 2

ΚΥΑ

Άρθρο 151 παρ. 15

ΚΥΑ

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

αναγκαίων
και
κατάλληλων
προσαρμογών σε αυτόν

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

ΚΥΑ

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

Άρθρο 165 παρ. 2

ΚΥΑ

Άρθρο 193 παρ. 2

ΚΥΑ

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

Άρθρο 193 παρ. 2

ΚΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και
κατά περίπτωση

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

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

Άρθρο 193 παρ. 4

ΚΥΑ

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

Άρθρο 193 παρ. 6

ΚΥΑ

Άρθρο 198 παρ. 1

ΚΥΑ

Άρθρο 198 παρ. 1

ΚΥΑ

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

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

Καθορισμός
του
χρηματοδότησης της
Υπηρεσίας

τρόπου
Καθολικής

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

ΚΥΑ

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

Άρθρο 216

ΚΥΑ

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

Άρθρο 217 παρ. 2

ΚΥΑ

Άρθρο 217 παρ. 7

ΚΥΑ

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

Άρθρο 222 παρ. 1 ΚΥΑ
και παρ. 2

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

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

ΚΥΑ

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

ΥΑ

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

Άρθρο 116 παρ.2

ΥΑ

Άρθρο 117 παρ. 5

ΥΑ

Άρθρο 119 παρ.2

ΥΑ

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

συναφών
υπηρεσιών.

συμπληρωματικών

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

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

ΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Άρθρο 119 παρ.7

ΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Άρθρο 119 παρ.8

ΥΑ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

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

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Άρθρο 119 παρ. 9 ΥΑ
υποπαράγραφος Δ

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

Άρθρο 130 παρ. 2

Υπουργείο
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

ΥΑ

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

ΥΑ

Άρθρο 151 παρ. 6

ΥΑ

Άρθρο 151 παρ. 7

ΥΑ

Άρθρο 151 παρ. 8

ΥΑ

Άρθρο 153 παρ. 3

ΥΑ

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

ΥΑ

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

Άρθρο 153 παρ. 5

ΥΑ

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

Άρθρο 153 παρ. 5

ΥΑ

Άρθρο 153 παρ. 5

ΥΑ

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

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

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

ΥΑ

Άρθρο 161 παρ. 3

ΥΑ

Άρθρο 161 παρ. 4

ΥΑ

Άρθρο 162 παρ. 2

ΥΑ

Άρθρο 163 παρ. 2

ΥΑ

Άρθρο 163 παρ. 3

ΥΑ

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

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 158,
τροποποιείται, κατ’ αναλογία με τη
διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 163, η προβλεπόμενη στην
παράγραφο 3 του άρθρου 163
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
ή
κάθε
άλλη
αντίστοιχη απόφαση που έχει εκδοθεί
βάσει του προϊσχύοντος νομοθετικού
πλαισίου.
Υπουργείο
Καθυστέρηση της προθεσμία που
Ψηφιακής
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
Διακυβέρνησης
άρθρου 161 για συγκεκριμένη ζώνη
συχνοτήτων υπό τις συγκεκριμένες
προϋποθέσεις που ορίζονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 161. Η
καθυστέρηση αυτή επανεξετάζεται
τουλάχιστον μία φορά ανά διετία.
Υπουργείο
Καθυστέρηση της προθεσμίας που
Ψηφιακής
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
Διακυβέρνησης
άρθρου 53 για συγκεκριμένη ζώνη
στον βαθμό που απαιτείται και έως 30
μήνες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Υπουργείο
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 1
Ψηφιακής
του αρ. 162 για τη λήψη μέτρων
Διακυβέρνησης
ανάπτυξης των ζωνών 5G
Υπουργείο
Περιορισμός του αριθμού των προς
Ψηφιακής
παροχή
δικαιωμάτων
χρήσης
Διακυβέρνησης
ραδιοφάσματος ή σε συνδυασμό
μετά τη λήξη της γενικής άδειας και μεμονωμένων
δημόσιας
δικαιωμάτων
χρήσης
υπό
διαβούλευσης και περιορισμό. – Καθορισμός, με την
κατόπιν εισήγησης ίδια απόφαση,
του είδους της
της Ε.Ε.Τ.Τ.
διαγωνιστικής
διαδικασίας
που
ακολουθείται για τη χορήγησή τους.
Υπουργείο
Τροποποίηση της απόφασής του (του
Ψηφιακής
ιδίου) περί του περιορισμού του
Διακυβέρνησης
αριθμού
των
προς
παροχή
δικαιωμάτων
χρήσης
ραδιοφάσματος, η οποία ορίζει το
είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας
που ακολουθείται για την παροχή
τους ή/και το πλαίσιο συνδυασμού
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Άρθρο 192 παρ. 1 ΥΑ
και άρθρο 114 παρ.
2 εδ. ζ

Άρθρο 192 παρ. 2

ΥΑ

Άρθρο 192 παρ. 3

ΥΑ

Άρθρο 194 παρ. 1
και παρ.2

ΥΑ

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

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

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

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

ΥΑ

Άρθρο 195

ΥΑ

Άρθρο 196 παρ. 2

ΥΑ

Άρθρο 200

ΥΑ

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

Άρθρο 211 παρ. 4

ΥΑ

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

Επανεξέταση των υποχρεώσεων που
επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν
άρθρο

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

622

Άρθρο 217 παρ. 6

ΥΑ

Άρθρο 221 παρ. 2

ΥΑ

Άρθρο 221 παρ. 3

ΥΑ

Άρθρο 113 παρ. 2.γ

Απόφαση

Άρθρο 113 παρ.2. δ

Απόφαση

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

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 113 παρ. 2 Απόφαση
εδ. κε

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 113 παρ. 2 Απόφαση
εδ. κστ

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 113 παρ. 2 Απόφαση
εδ. κθ

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 113 παρ. 2 Απόφαση
εδ. λδ

Ε.Ε.Τ.Τ.

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

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 116 παρ. 2

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 117 παρ. 10

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Ε.Ε.Τ.Τ.

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

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

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

Άρθρο 140 παρ. 8

Απόφαση

Άρθρο 147 παρ. 2

Απόφαση

Άρθρο 150 παρ. 4

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

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

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 152 παρ. 1

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 154 παρ. 2

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 155 παρ. 1

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 158 παρ. 1

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 159 παρ. 4

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

Άρθρο 159 παρ. 5

Απόφαση

Ε.Ε.Τ.Τ.

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

Ε.Ε.Τ.Τ.

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

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

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

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

Β. Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
1. η περ. (ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α΄ 268)
2. το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α’ 290)
3. τα άρθρα 1 έως 13 και το άρθρο 20 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57)
4. οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263)
5. τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10Α και 10Β του ν. 3861/2010 (Α’ 112)
6. τα άρθρα 1 έως 37 του ν. 3979/2011 (Α’ 138)
8. τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237)
9. η περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 160 του ν. 4389/2016 (Α’ 94)
10. τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 4591/2019 (Α’ 19)
11. τα άρθρα 48 έως 53 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)
12. το άρθρα 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)
13. τα άρθρα εικοστό τέταρτο, εικοστό πέμπτο, εικοστό έκτο, τριακοστό και τριακοστό πρώτο
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), που κυρώθηκε με το άρθ. 1
του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
14. το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90),
που κυρώθηκε με το άρθ. 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104)
15. το π.δ. 150/2001 (Α’ 125)
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16. τα άρθρα 2, 4 και 5 έως 20 του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34)
17. οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 837/1Β/30.11.2017 απόφασης της ΕΕΤΤ
«Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης» (Β’ 4396)
18. τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 4070/2012
19. οι περ. α’ έως ιη’, κα΄, κδ΄ και κζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4070/2012
20. Με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 227 καταργούνται οι περ. α’ έως ιθ’, κα’ έως και
κγ’, κστ’ έως και κη’, λα’, λγ’ έως και λε’, μ’, μβ’ έως και μστ’ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012
21. τα άρθρα 16 έως 39 του ν. 4070/2012
22. οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 40 του ν. 4070/2012
24. οι παρ. 1 έως 5 , 9 και 10 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012
25. τα άρθρα 76 έως 78 του ν. 4070/2012
26. οι περ. α’ και ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4070/2012
27. η υπ’ αρ. 3095/06-03-2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Β’ 915)
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην έννομη
τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
Δεν υπάρχουν.
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως
υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή
Δεν προκύπτει.
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