
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 

«Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

Το υπό συζήτηση και ψήφιση Νσχ, όπως διαµορφώθηκε από την αρµόδια

Διαρκή Επιτροπή, αποτελείται από δύο Μέρη, 34 άρθρα και δύο Παραρτήµα-

τα. 

Α. Με τις διατάξεις του Μέρους Α΄(άρθρα 1 έως 21, Κεφάλαια Α΄ έως

ΣΤ΄) ρυθµίζονται θέµατα ταχυδροµικών υπηρεσιών και, ιδίως, ζητήµατα που

αφορούν τη µετάβαση σε καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης της ταχυδρο-

µικής αγοράς, από την 1.1.2013, µε ενσωµάτωση της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Φεβρουαρίου

2008 «για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά µε την πλήρη υ-

λοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών»

(EE L 52/3), εφεξής «τρίτη ταχυδροµική Οδηγία». 

Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄(άρθρα 1 έως 5), προσδιο-

ρίζεται ο σκοπός του Μέρους Α΄, που είναι η οργάνωση της ταχυδροµικής α-

γοράς συµφώνως προς την Οδηγία 97/67/EΚ της 15.12.1997 (ΕΕ L 15 της

21.1.1998), όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2002/39/ΕΚ της 10.6.2002

(ΕΕ L 176 της 5.7.2002) και 2008/6/ΕΚ της 20.2.2008 (ΕΕ L 52 της 28.2.2008)

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, µε τις οποίες θεσπίζο-

νται κανόνες που διέπουν την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών, µε στόχο

την ανάπτυξη της ταχυδροµικής αγοράς και τη βελτίωση της ποιότητας των

παρεχόµενων υπηρεσιών προς όφελος των χρηστών. Επίσης, καθορίζεται

το πεδίο εφαρµογής των ως άνω διατάξεων (άρθρο 1), οριοθετούνται οι έν-

νοιες που είναι κρίσιµες για την εφαρµογή του (άρθρο 2), τίθενται οι γενικές

αρχές που διέπουν τις ταχυδροµικές υπηρεσίες (άρθρο 3) και καθορίζονται

οι αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων φορέων (Υπουργείο Μεταφορών, Υπο-
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δοµών και Δικτύων, το οποίο αποτελεί την Εθνική Αρχή του τοµέα παροχής

ταχυδροµικών υπηρεσιών και Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-

δροµείων, εφεξής Ε.Ε.Τ.Τ., που αποτελεί την Εθνική Ρυθµιστική Αρχή στον

τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών, άρθρα 4 και 5 αντιστοίχως). 

Με το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 6 έως 10) ρυθµίζονται, ιδίως, θέµατα που αφο-

ρούν το περιεχόµενο και την ποιότητα της καθολικής υπηρεσίας (άρθρο 6),

τον δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα που παρέχει την καθολική υπηρεσία στο σύ-

νολο της Επικράτειας, σε εκτέλεση σχετικής σύµβασης ανάθεσης που υπο-

γράφεται µεταξύ αυτού και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-

κτύων (άρθρο 7), τη χρηµατοδότηση (άρθρο 8), την τιµολόγηση (άρθρο 9)

και τα εσωτερικά λογιστικά της συστήµατα της καθολικής υπηρεσίας (άρθρο

10).

Με το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 11 έως 13) θεσπίζονται ρυθµίσεις για τη χορή-

γηση γενικών (άρθρο 11) και ειδικών αδειών παροχής ταχυδροµικών υπηρε-

σιών (άρθρο 12), και καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων παροχής τα-

χυδροµικών υπηρεσιών (άρθρο 13). 

Με το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 14 και 15) τίθενται κανόνες για την προστασία

των χρηστών ταχυδροµικών υπηρεσιών (άρθρο 14) και παρέχονται εξουσιο-

δοτήσεις για τον καθορισµό των πληροφοριών που πρέπει να διατηρούν οι

φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, τόσο για στατιστικούς λόγους,

όσο και προκειµένου να ελέγχεται η συµµόρφωσή τους µε τις διατάξεις του

παρόντος (άρθρο 15).

Με το Κεφάλαιο Ε΄ (άρθρα 16 και 17) ρυθµίζονται ζητήµατα αποζηµίωσης

χρηστών για πληµµελή παροχή υπηρεσιών (άρθρο 16) και επιβολής κυρώσε-

ων από την Ε.Ε.Τ.Τ., όπως, π.χ., σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του

παρόντος και παραβίασης όρων της άδειας (άρθρο 17). 

Με το Κεφάλαιο ΣΤ΄ (άρθρα 18 έως 21) εισάγονται, ιδίως, µεταβατικές

διατάξεις. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, για τη διασφάλιση της οικονοµικής

βιωσιµότητας του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας διατηρείται, έως τις

31.12.2012, το αποκλειστικό δικαίωµα στην περισυλλογή, διαλογή, µεταφο-

ρά και διανοµή των αντικειµένων αλληλογραφίας εσωτερικού, της εισερχό-

µενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας (διασυνοριακό ταχυδροµείο) και του

διαφηµιστικού ταχυδροµείου, µε όριο βάρους των µεταφερόµενων αντικει-

µένων τα πενήντα (50) γραµµάρια. Το ανωτέρω αποκλειστικό δικαίωµα του

φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, καθώς και το ανωτέρω όριο βάρους

αίρονται από 1.1.2013 (άρθρο 18). Επίσης, χορηγείται στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ-

ΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) Α.Ε.» το αποκλειστικό δικαίωµα της χρήσης της επω-

νυµίας «Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε.» και του διακριτικού τίτλου «ΕΛ.ΤΑ»

(άρθρο 19), ορίζονται οι καταργούµενες διατάξεις (άρθρο 20) και προβλέπε-

ται ότι η «ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.» παραµένει φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας έ-

ως την 31.12.2028». 
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Το Παράρτηµα Ι περιλαµβάνει ρυθµίσεις για τον υπολογισµό του καθαρού

κόστους της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, το δε Παράρτηµα ΙΙ προσ-

διορίζει ποιοτικές προδιαγραφές για το ενδοκοινοτικό διασυνοριακό ταχυ-

δροµείο.  

Β. Με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ (Κεφάλαια Ζ΄-ΙΑ΄) του Νσχ ρυθµίζο-

νται θέµατα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του

Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Συγκεκριµένως, µε τις δια-

τάξεις του Κεφαλαίου Ζ΄ (άρθρο 26) ανατίθεται στην Ελληνική Επιτροπή Α-

τοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) η αρµοδιότητα για τη διαρκή µέτρηση και την

καταγραφή των επιπέδων των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων τα οποία οφείλο-

νται στο σύνολο των σταθµών κεραιών κάθε είδους. Επιπλέον, δηµιουργεί-

ται στην Ε.Ε.Α.Ε. το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, µε

αρµοδιότητα τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσµοθετηµένων ορίων α-

σφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, όπως αυτά κα-

θορίζονται στην ισχύουσα νοµοθεσία, και τη διαρκή ενηµέρωση του κοινού,

και παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση Κανονισµού του

Παρατηρητηρίου και τη ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας του.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ (άρθρα 23-26) ρυθµίζονται, µεταξύ άλ-

λων, θέµατα σχετικώς µε την άσκηση του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρο-

νικού και του ραδιοτεχνικού, και τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουρ-

γίας των ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων, µε παροχή εξουσιοδότησης για

την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων. 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ΄ (άρθρα 27-28) συνιστάται στη Γενική

Διεύθυνση Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-

κτύων, Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδοµών (Δ.Τ.Δ.Υ.), αρ-

µόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκαταστά-

σεων δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και την ασφά-

λεια της λειτουργίας των δικτύων, και ρυθµίζονται θέµατα σχετικώς µε τη

διάρθρωση και τη στελέχωσή της. Επίσης, προβλέπεται η µετονοµασία

τριών (3) οργανικών µονάδων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και

Δικτύων.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι΄ (άρθρο 29) τροποποιούνται και συ-

µπληρώνονται διατάξεις των νόµων 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοι-

νωνιών και άλλες διατάξεις» και 2801/2000 «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότη-

τας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». Ει-

δικότερα, µεταξύ άλλων, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τις αρµοδιότητες

της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) σχετι-

κώς µε την εποπτεία και τον έλεγχο της χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνο-

τήτων καθώς και τη χορήγηση αδειών κατασκευής κεραιών σταθµών στην

ξηρά, και επανακαθορίζεται η έννοια του όρου «Κρατικά δίκτυα ηλεκτρονι-

κών επικοινωνιών». Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τις αρµοδιότητες του
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Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και το Εθνικό Μητρώο Ρα-

διοσυχνοτήτων, και προβλέπεται η συγκρότηση, µε υπουργική απόφαση,

διαρκούς επιτροπής για την παρακολούθηση θεµάτων διαδικτύου και ονοµά-

των χώρου (domain names). Περαιτέρω, θεσπίζεται αρµοδιότητα της

Ε.Ε.Τ.Τ. να εκδίδει αποφάσεις µε τις οποίες θα ρυθµίζει ζητήµατα διευθυν-

σιοδότησης στο διαδίκτυο και τεχνολογικής ουδετερότητας των δικτύων,

και παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισµό και τη ρύθµιση, µε κοινή υ-

πουργική απόφαση, των κατασκευών κεραιών χαµηλής ηλεκτροµαγνητικής

περιβαλλοντικής όχλησης, οι οποίες εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειο-

δότησης των νόµων 2801/2000 (άρθρο 1 παρ. 2Α) και 3431/2006 (άρθρο 31).

Αυξάνεται σε 3.000.000 ευρώ το ανώτατο όριο του προστίµου το οποίο επι-

βάλλεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. σε περίπτωση που ο πάροχος ηλεκτρονικών επι-

κοινωνιών δεν συµµορφωθεί προς τις οριζόµενες υποχρεώσεις του εντός

της προβλεπόµενης στο άρθρο 63 παρ. 1 του ν. 3431/2006 προθεσµίας. Επί-

σης, αυξάνεται το επιβαλλόµενο στους κατόχους κατασκευών κεραιών στην

ξηρά διοικητικό πρόστιµο, στην περίπτωση που αυτοί δεν διαθέτουν άδεια ή

πιστοποιητικό πληρότητας, ή η άδεια ή το πιστοποιητικό πληρότητας έχουν

εκδοθεί βάσει ψευδών ή παραποιηµένων στοιχείων. Το εν λόγω πρόστιµο θα

επιβάλλεται εφεξής από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Περαιτέρω, ανατίθεται εκ νέου στην

Ε.Ε.Τ.Τ. η αρµοδιότητα για την έκδοση αδειών σχετικώς µε την εγκατάστα-

ση κατασκευών κεραιών σε δάση, δασικές εκτάσεις, πυρήνες εθνικών δρυ-

µών κ.λπ., ενώ ο καθορισµός, η χωροθέτηση και η λειτουργία των πάρκων

κεραιών παραµένουν στην αρµοδιότητα του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφο-

ρών και Δικτύων. Επίσης, επανακαθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης για

την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών, διά της υποβολής ολοκληρωµένου

φακέλου µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων

(Σ.ΗΛ.Υ.Α.), και καθορίζεται το εµβαδόν του οικίσκου ο οποίος χρησιµοποι-

είται για τη στέγαση µηχανηµάτων τα οποία µεταδίδουν σήµατα επίγειας

ψηφιακής ευρυεκποµπής µε χρήση συχνοτήτων για την εκποµπή ραδιοτηλε-

οπτικού σήµατος. Τέλος, επιτρέπεται η κατασκευή των απαραίτητων συνο-

δών έργων (οδοποιία, οικίσκοι κ.λπ.) στις τοποθετήσεις κεραιών, ποµπών, α-

ναµεταδοτών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων, σε δάση, δασικές, δηµό-

σιες χορτολιβαδικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή εθνικούς δρυµούς υπό τις

προβλεπόµενες προϋποθέσεις.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ (άρθρα 30-34), µεταξύ άλλων, παρέ-

χεται εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση θεµάτων αναγνώρισης των εταιρειών οι

οποίες αναλαµβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση των λογαριασµών της κινη-

τής ναυτικής και της κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας ελληνικών ε-

µπορικών πλοίων (εκκαθαρίστριες εταιρείες), και θεσπίζονται διατάξεις µε-

ταβατικής ισχύος για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών. Ειδικότερα,

προβλέπεται αποκλειστική προθεσµία είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από τη



θέση σε ισχύ του παρόντος, εντός της οποίας οι πάροχοι ηλεκτρονικών επι-

κοινωνιών, οι πάροχοι δικτύου και οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών νοµίµως

λειτουργούντων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών οι οποίες χρησιµο-

ποιούνται για ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ευρυεκποµπή, οφείλουν να εξα-

σφαλίσουν τις προβλεπόµενες άδειες για την κατασκευή κεραιών οι οποίες

στερούνται άδειας. Περαιτέρω, παρέχεται δυνατότητα µεταβίβασης κατά

κυριότητα των κατασκευών κεραιών των τηλεοπτικών σταθµών εθνικής, πε-

ριφερειακής ή τοπικής εµβέλειας σε πάροχο δικτύου επίγειας ψηφιακής τη-

λεοπτικής ευρυεκποµπής. Τέλος, παρατείνεται έως το 2014 η άδεια λει-

τουργίας (η οποία έληξε την 31.12.2010) των λειτουργούντων σταθµών υπε-

ραστικών λεωφορείων και των σταθµών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτο-

εκφόρτωση εµπορευµάτων.

Γ. Συµφώνως προς την από 22.12.2008 Έκθεση της Επιτροπής προς το

Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο {COM (2008) 884 τελικό}, «η τρίτη

ταχυδροµική οδηγία ορίζει µια προθεσµία για το πλήρες άνοιγµα της αγοράς

έως την 31η Δεκεµβρίου 2010 για τα περισσότερα κράτη µέλη (για την ακρί-

βεια, 95% των ταχυδροµικών αγορών της ΕΕ βάσει όγκων) και έως την 31η

Δεκεµβρίου 2012 για τα υπόλοιπα κράτη µέλη. Η τρίτη ταχυδροµική οδηγία

παρέχει, ως εκ τούτου, τη νοµική βάση για την ολοκλήρωση της εσωτερικής

αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών».

Όπως ορίζει το σηµείο 31 του προοιµίου της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ, η προθε-

σµία για την ενσωµάτωση της Οδηγίας είναι η 31η Δεκεµβρίου 2010. Ωστό-

σο, η χώρα µας, µαζί µε άλλα κράτη µέλη (Τσεχία, Κύπρος, Λετονία, Λιθου-

ανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουµανία και Σλοβακία)

µπορεί να αναβάλει την έναρξη εφαρµογής της, έως την 31η Δεκεµβρίου

2012, και να διατηρήσει σε ισχύ, για το προαναφερθέν χρονικό διάστηµα,

τον αποκλειστικό τοµέα. Ο λόγος για τον οποίο θεσπίσθηκε η εξαίρεση αυτή

είναι, αφενός µεν η µετά την εφαρµογή της Οδηγίας 2002/39/ΕΚ, είσοδος

κάποιων νέων χωρών στην Ε.Ε. και την, κατά συνέπεια, ενδεχόµενη αδυνα-

µία τους να προσαρµοσθούν σε µεταγενέστερο στάδιο των ταχυδροµικών

µεταρρυθµίσεων, και, αφ’ ετέρου τα ειδικά χαρακτηριστικά ορισµένων κρα-

τών µελών, όπως ο µικρός πληθυσµός και το περιορισµένο γεωγραφικό µέ-

γεθος, η ιδιαίτερα δύσκολη τοπογραφία, ο µεγάλος αριθµός νησιών, περί-

πτωση στην οποία εντάσσεται και η Ελλάδα.

Επισηµαίνεται ότι η ταχυδροµική µεταρρύθµιση της Ε.Ε. ξεκίνησε το 1992

µε τη δηµοσίευση της Πράσινης Βίβλου για την ανάπτυξη της ενιαίας αγο-

ράς ταχυδροµικών υπηρεσιών. Ακολούθησαν: α) η Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Δεκεµβρίου 1997,

σχετικώς «µε τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγο-

ράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας

των παρεχοµένων υπηρεσιών» (EE L 15/14), που είναι γνωστή «ως πρώτη
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ταχυδροµική Οδηγία», β) η Οδηγία 2002/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου και του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 2002 «για την τροποποίηση της ο-

δηγίας 97/67/ΕΚ, όσον αφορά το περαιτέρω άνοιγµα των κοινοτικών ταχυ-

δροµικών υπηρεσιών στον ανταγωνισµό» (ΕΕ L 176/21), που αποτελεί τη

«δεύτερη ταχυδροµική Οδηγία», και γ) ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου

2003 περί προσαρµογής στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου των

σχετικών µε τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των

εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της διατάξεων, οι οποίες προβλέπονται από

πράξεις υποκείµενες στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης ΕΚ» (EE

L 284/1). 

ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των επί µέρους άρθρων του Νσχ

1. Επί του άρθρου 2 Α 16

Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι ο ορισµός του «χρήστη ταχυδροµικής υπηρε-

σίας» στο άρθρο 1 παρ. 2 ια της Οδηγίας είναι ευρύτερος από τον ορισµό

που υιοθετείται στο άρθρο 2 Α 16 του παρόντος, δεδοµένου ότι  περιλαµβά-

νει και τους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. Στην Αιτιολογική

Έκθεση δε δεν διαλαµβάνεται σχετική αιτιολογία για τον ως άνω αποκλει-

σµό. 

2. Επί του άρθρου 3

Συµφώνως προς την παρ. 2 του άρθρου 3 του Νσχ, «Σε περίπτωση πολέ-

µου ή επιστράτευσης ή για τη θεραπεία άµεσης κοινωνικής ανάγκης που

µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη ή υγεία, µε απόφαση του Υ-

πουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων επιτρέπεται η επίταξη φορέων

παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας. Με την απόφαση αυτή ρυθµίζεται και ο

χρόνος διάρκειας αυτής». Η ρύθµιση αυτή συνιστά περίπτωση εφαρµογής

του άρθρου 18 παρ. 3 του Συντάγµατος σχετικώς προς τις επιτάξεις για τις

ανάγκες των ενόπλων δυνάµεων σε περίπτωση πολέµου ή επιστράτευσης ή

για τη θεραπεία άµεσης κοινωνικής ανάγκης που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο

τη δηµόσια τάξη ή υγεία. Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι η εκ της επιτάξεως

δέσµευση δεν µπορεί να διατηρηθεί πέραν ορισµένου ευλόγου χρόνου, κα-

τά την κρίση του δικαστηρίου, συνεκτιµωµένων των ειδικών συνθηκών κάθε

συγκεκριµένης περίπτωσης. Εάν παρέλθει ο εύλογος αυτός χρόνος, η Διοί-

κηση υποχρεούται να άρει την επίταξη (ΣτΕ 3742/1977). Όσον αφορά την

έννοια της κοινωνικής ανάγκης, αυτή οφείλει να είναι έκτακτη, επείγουσα

και πρόσκαιρη, όχι δε µόνιµη, η οποία µπορεί να θεραπευθεί µε αναγκαστική

απαλλοτρίωση (ΣτΕ 3385/1995, 1063/1998, 1488/2009).  
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3. Επί του άρθρου 5 παρ. 1

α) Στο άρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. κγ΄ γίνεται αναφορά στο «Ίδρυµα Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων». Επισηµαίνεται συναφώς ότι, συµφώνως προς το άρθρο

του 5 παρ. 1 ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α΄160), «Το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσε-

ων που ιδρύθηκε µε τον ν. 6298/1934 (ΦΕΚ 346 Α`), όπως ισχύει, µετονοµά-

ζεται σε Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθω-

τών (Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.)».

β) Με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 5 του παρόντος γίνεται ρητή

παραποµπή στις διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 44 του ν. 3959/2011. Δε-

δοµένων, όµως, των εκτεταµένων αρµοδιοτήτων έρευνας και ελέγχου του

προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. και των σηµαντικών, προσωπικών και επαγγελµατι-

κών, πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους, κρίνεται σκόπιµη η πα-

ραποµπή και στο άρθρο 41 του ν. 3959/2011 ως προς την υποχρέωση εχεµύ-

θειας των προσώπων αυτών. 

4. Επί του άρθρου 8

Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι το κόστος παροχής της καθολι-

κής υπηρεσίας επιβαρύνει τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας κατά το

µέρος παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας,

τους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρε-

σίας και τον κρατικό προϋπολογισµό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-

κονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το µέρος

του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας που επιβαρύνει

τον κρατικό προϋπολογισµό. Με την ίδια απόφαση, µετά από εισήγηση της

Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο τρόπος επιµερισµού του µέρους του καθαρού κό-

στους που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας. Ο ε-

πιµερισµός κόστους γίνεται µε τρόπο διαφανή, αντικειµενικό και ουδέτερο,

ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής καταβολής εισφορών τόσο για τις

εκροές όσο και για τις εισροές των φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρε-

σιών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρµόδια για τον υπολογισµό και την εξατοµίκευση των

εισφορών αυτών για καθέναν από τους φορείς παροχής ταχυδροµικής υπη-

ρεσίας. 

Επισηµαίνεται συναφώς ότι, κατά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων

και συνεκτιµωµένου του γεγονότος ότι η καθολική ταχυδροµική υπηρεσία

συνιστά Υπηρεσία Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.), πρέπει να

λαµβάνονται υπόψη οι αρχές της µη διάκρισης, της διαφάνειας και της προ-

στασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού, να τηρούνται δε κατά τον προσδιο-

ρισµό του σχετικού αντισταθµίσµατος οι ρυθµίσεις περί κρατικών ενισχύσε-

ων του άρθρου 107 παρ. 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (πρώην άρθρου 87 της ΣΕΚ). Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση αυ-

τή, υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συµφώ-
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νως προς το άρθρο 108 παρ. 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρω-

παϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 88 της ΣΕΚ). 

5. Επί του άρθρου 11 παρ. 2

Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη, µε Κανονισµό που εκδίδει η

Ε.Ε.Τ.Τ. και ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθ-

µίζονται οι κατηγορίες των γενικών αδειών, ο τρόπος εγγραφής των φυσι-

κών και νοµικών προσώπων στο Μητρώο, ο καθορισµός του ύψους των ετή-

σιων ανταποδοτικών τελών και ο τρόπος καταβολής τους, καθώς και κάθε

σχετικό θέµα που αφορά τις γενικές άδειες. Εν προκειµένω χρήζει διευκρί-

νισης και ρύθµισης στον ανωτέρω Κανονισµό της Ε.Ε.Τ.Τ. εάν οι γενικές ά-

δειες είναι δεκτικές εκµίσθωσης, µεταβίβασης, ή εν γένει εκµετάλλευσης,

όπως οι ειδικές άδειες του άρθρου 12 του Νσχ. 

6. Επί του άρθρου 12 παρ. 2 

Επισηµαίνεται συναφώς ότι, µε την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του

παρόντος, προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ότι µε Κανονισµό της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθ-

µίζονται η διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης, τροποποίησης, εκµίσθωσης,

παραχώρησης χρήσης, µεταβίβασης, συνεκµετάλλευσης, αναστολής και α-

νάκλησης των ειδικών αδειών, ο καθορισµός του ύψους των ετήσιων αντα-

ποδοτικών τελών και ο τρόπος καταβολής τους, καθώς και κάθε σχετικό θέ-

µα που αφορά τις ειδικές άδειες. Για λόγους πληρότητας, προτείνεται να

συµπληρωθεί η εξουσιοδότηση µε τον καθορισµό, από τον ίδιο Κανονισµό

της Ε.Ε.Τ.Τ., των προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής άδειας, οι οποίες,

σε κάθε περίπτωση, δεν ανήκουν απλώς στα σχετικά µε τις άδειες θέµατα,

αλλά αποτελούν κεντρικό ζήτηµα για τη χορήγησή τους (βλ. και αντικαθι-

στάµενη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 2668/1998). 

7. Επί του άρθρου 16

Δεδοµένου ότι ο φορέας παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας αποτελεί επι-

χείρηση ιδιωτικού δικαίου, η ευθύνη του κρίνεται βάσει των κανόνων του ι-

διωτικού δικαίου και, ειδικότερα, συµφώνως προς τη συµβατική σχέση που

τον συνδέει µε τους χρήστες. Η συµβατική σχέση µεταξύ ταχυδροµικής επι-

χείρησης και χρήστη (ταχυδροµική σύµβαση) εντάσσεται στην ειδική κατη-

γορία των συµβάσεων έργου, οι οποίες αποκαλούνται συµβάσεις µεταφο-

ράς, και αποτελεί ειδική µορφή των τελευταίων (Βλ. Κ. Παµπούκη, Η ταχυ-

δροµική σύµβαση, ΕπισκΕΔ Δ/2005, 858). Επ’ αυτής εφαρµόζονται καταρχήν

οι ειδικές ταχυδροµικές διατάξεις του παρόντος, επικουρικώς δε οι γενικές

περί µεταφορών διατάξεις. Οι ως άνω ρυθµίσεις (ιδίως το άρθρο 16 του

Νσχ), ως ειδικές, αποκλείουν τις γενικές περί ευθύνης διατάξεις του αστι-

κού δικαίου. Εφαρµογή των γενικότερων διατάξεων του αστικού δικαίου εί-
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ναι δυνατή µόνο συµπληρωµατικώς και υπό τον όρο ότι δεν έρχονται σε α-

ντίθεση προς τις ειδικότερες διατάξεις του ταχυδροµικού δικαίου. Το ζήτηµα

της ευθύνης µπορεί να ρυθµίζεται συµπληρωµατικώς στους Χάρτες Υποχρε-

ώσεων Καταναλωτή, που είναι υποχρεωµένες να καταρτίζουν οι ταχυδροµι-

κές επιχειρήσεις (άρθρο 13 παρ. 1ζ του Νσχ).

Συµφώνως προς το άρθρο 16 παρ. 1 και 2 του Νσχ, «1. Η πληµµελής πα-

ροχή υπηρεσιών γεννά δικαίωµα κατ’ αποκοπή αποζηµίωσης των χρηστών.

Ειδικά η απώλεια ή καθυστερηµένη επίδοση απλώς ταχυδροµικών αντικειµέ-

νων δεν γεννά δικαίωµα αποζηµίωσης. 2. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορί-

ζεται το µέγιστο ύψος της κατ’ αποκοπή αποζηµίωσης, µε την επιφύλαξη

των επόµενων παραγράφων». Περαιτέρω µε την παρ. 4 του παρόντος ορίζε-

ται ότι «Ο κατά τα ανωτέρω περιορισµός της αποζηµίωσης µε την χορήγηση

κατ’ αποκοπήν αποζηµίωσης καταλαµβάνει κάθε απαίτηση του χρήστη που

απορρέει από την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών, είτε από σύµβαση είτε

από αδικοπραξία, και δεν ισχύει, εάν η παράβαση της συµβατικής υποχρέω-

σης ή η αδικοπραξία ανάγεται σε δόλο του φορέα παροχής ταχυδροµικών υ-

πηρεσιών ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασµό του. Ο φορέας

παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών απαλλάσσεται σε κάθε περίπτωση από

οποιαδήποτε ευθύνη εξ οιασδήποτε αιτίας σχετικά µε πληµµελή εκπλήρωση

ταχυδροµικών υπηρεσιών, εφόσον δεν οχληθεί γραπτώς εντός έξι (6) µηνών

από την κατάρτιση της ταχυδροµικής σύµβασης». 

Εν προκειµένω ο κανόνας είναι η κατ’ αποκοπή αποζηµίωση, ενώ, υπό τις

τροποποιούµενες ρυθµίσεις του άρθρου 24 του ν. 2668/1998, η κατ’ αποκοπή

αποζηµίωση συνιστούσε την εξαίρεση, καλύπτοντας µόνο όσες περιπτώσεις

είχαν προσδιορισθεί µε απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω-

νιών, µετά από γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ.. 

Η καθιέρωση κατ’ αποκοπήν αποζηµίωσης, κατ’ απόκλιση της αρχής της

πλήρους αποζηµίωσης, έχει την έννοια ότι περιορίζει την αξίωση του χρή-

στη ταχυδροµικών υπηρεσιών για µεγαλύτερη αποζηµίωση (ποσοτικός πε-

ριορισµός), ενώ, ταυτοχρόνως, τον απαλλάσσει από την υποχρέωση απόδει-

ξης του ύψους της ζηµίας του (ΜΠρΘεσ 11980/2008, ΕπισκΕµπΔ 2008, 923

επ.. Βλ., επίσης, Μ. Σταθόπουλο, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Αθήνα-Θεσσαλονί-

κη, 2004, σελ. 93 επ.). 

Σκοπός της νοµοθετικής καθιέρωσης ποσοτικού περιορισµού της ευθύνης

είναι, ιδίως, οι αυξηµένοι κίνδυνοι στους οποίους είναι εκτεθειµένος ο φο-

ρέας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και τους οποίους αναλαµβάνει κα-

τά την άσκηση της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας, πολύ περισσότερο

όταν πρόκειται για τον φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας (ευθύνη α-

πό διακινδύνευση). Σε αντίθετη περίπτωση, ο κίνδυνος που θα αναλάµβαναν

οι πάροχοι δεν θα µπορούσε να ποσοτικοποιηθεί και, άρα, θα ήταν µη µετρή-

σιµος, απρόβλεπτος, εποµένως, δεν θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµε-
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νο σύµβασης ασφάλισης και θα ικανός να πλήξει την ίδια την υπόσταση της

επιχείρησης ταχυδροµικής υπηρεσίας. Παραλλήλως, ο ποσοτικός περιορι-

σµός επιτρέπει στον φορέα της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας να δια-

µορφώνει χαµηλά ταχυδροµικά τέλη, διατηρώντας την υπηρεσία προσβάσι-

µη σε όλους τους πολίτες (βλ. Β. Τουντόπουλο, Η ευθύνη του φορέα καθο-

λικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, ΕπισκΕΔ 2005, σελ. 865, 869 επ.). Περαιτέ-

ρω, ο ποσοτικός περιορισµός της αποζηµίωσης επιτρέπει την αντιµετώπιση

των δυσχερειών απόδειξης της ζηµίας του χρήστη και της ευθύνης της τα-

χυδροµικής επιχείρησης. Το γεγονός αυτό αποκτά µεγαλύτερη σηµασία στις

περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών διεθνούς ταχυδροµείου, όπου ο καταλογι-

σµός της υπαιτιότητας και ο επιµερισµός της ζηµίας µεταξύ περισσότερων

ταχυδροµικών επιχειρήσεων είναι πρακτικώς δυσχερής. 

Με την κατ’ αποκοπή αποζηµίωση και τον ποσοτικό περιορισµό της ευθύ-

νης των ταχυδροµικών επιχειρήσεων εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο ποσοστό

αποζηµίωσης υπέρ του χρήστη ταχυδροµικών υπηρεσιών, το οποίο δεν επι-

τρέπεται να µειωθεί περαιτέρω. Δεδοµένης, µάλιστα, της σηµασίας των δια-

τάξεων αυτών για την προστασία των δικαιωµάτων των καταναλωτών, κάθε

αντίθετη συµφωνία που περιορίζει περισσότερο την ευθύνη των ταχυδροµι-

κών εταιρειών, είτε είναι φορείς καθολικής υπηρεσίας είτε όχι, είναι άκυρη. 

Εξαίρεση από τον ποσοτικό περιορισµό της ευθύνης και επαναφορά στον

κανόνα της πλήρους αποζηµίωσης προβλέπεται στην περίπτωση που η πα-

ραβίαση του συµβατικής υποχρέωσης ή η αδικοπραξία ανάγεται σε δόλο του

φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών ή των προσώπων που ενεργούν

για λογαριασµό τους. Η ίδια αντιµετώπιση υιοθετείται και σε άλλους κλά-

δους του δικαίου των µεταφορών (π.χ. αεροπορικές, θαλάσσιες κλπ.), απη-

χεί δε την αρχή της καλής πίστης (ΑΚ 288).

Με την προτεινόµενη ρύθµιση (άρθρο 16 παρ. 1 δεύτερο εδ).   θεσπίζεται

ειδική περίπτωση αποκλεισµού της ευθύνης και µη γένεσης υποχρέωσης α-

ποζηµίωσης του φορέα της ταχυδροµικής υπηρεσίας, εάν απωλεσθούν ή ε-

άν γίνει καθυστερηµένη επίδοση απλών ταχυδροµικών αντικειµένων. Συνε-

πώς, ο αποκλεισµός της ευθύνης δεν ισχύει προκειµένου περί ταχυδροµι-

κών αντικειµένων που αποστέλλονται ως συστηµένα ή ως αντικείµενα δη-

λωµένης αξίας ή έναντι αντικαταβολής. Ωστόσο, χρήζει διευκρίνισης εάν,

πέρα από τον αποκλεισµό της αποζηµίωσης, αποκλείεται και το δικαίωµα

του χρήστη να απαιτήσει από την ταχυδροµική επιχείρηση επιστροφή του α-

νταλλάγµατος που κατέβαλε για την πληµµελή ταχυδροµική υπηρεσία.    

8. Επί του άρθρου 20 παρ. 1β

Με την παρ. 1β του άρθρου 29 του παρόντος ορίζεται ότι, από τη θέση του

σε ισχύ, καταργείται ο ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τοµέα παροχής ταχυ-
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δροµικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄282), όπως έχει τροποποιηθεί

από τον ν. 3185/2003 (Α΄229), πλην των άρθρων 23, 26, 27, 28 και 29. Επι-

σηµαίνεται, συναφώς, ότι η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 27 παρ. 2

περ. Γ του ν. 2668/1998 έχει κριθεί αντισυνταγµατική, ως αντίθετη προς τις

διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος, «διότι …τα θέµατα, τα ο-

ποία εξουσιοδοτείται να ρυθµίσει η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση µε τους

Βασικό και Οικείους Κανονισµούς, δεν µπορούν να θεωρηθούν ειδικότερα ή

µερικότερα ή λεπτοµερειακά ή τεχνικά. Δεν είναι συνταγµατικά επιτρεπτό η

επίµαχη εξουσιοδότηση να απευθύνεται σε όργανο άλλο από τον Πρόεδρο

της Δηµοκρατίας και ο προσβαλλόµενος Κανονισµός είναι παράνοµος και α-

νίσχυρος» (ΟλΣτΕ 1892/2010. Βλ., επίσης, ΣτΕ 445/2010, 446/2010,

4021/2010, 4050/2010, 4051/2010, 4052/2010, 4053/2010). 

9. Επί του άρθρου 21 παρ. 2

Το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος ορίζει ότι «η ΕΛΤΑ Α.Ε. παραµένει φο-

ρέας παροχής καθολικής υπηρεσίας έως την 31.12.2028». Επισηµαίνεται,

συναφώς ότι, συµφώνως προς το άρθρο 1 παρ. 4 της Οδηγίας (αντικαθιστά-

µενη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 της Οδηγίας 96/67/ΕΚ), τα κράτη µέλη

µπορούν να καθορίζουν µια ή περισσότερες επιχειρήσεις ως φορείς παρο-

χής καθολικής υπηρεσίας, ώστε να καλύπτεται το σύνολο της Επικράτειας.

Επίσης, µπορούν να ορίζουν διάφορες επιχειρήσεις για την παροχή διαφο-

ρετικών στοιχείων της καθολικής υπηρεσίας και/ή την κάλυψη διαφορετικών

τµηµάτων της εθνικής επικράτειας. Όταν ορίζουν τις επιχειρήσεις αυτές, τα

κράτη µέλη καθορίζουν, τηρουµένου του κοινοτικού δικαίου, τις υποχρεώ-

σεις και τα δικαιώµατα των επιχειρήσεων αυτών και τις δηµοσιεύουν. Ειδι-

κότερα, τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι όροι υ-

πό τους οποίους ανατίθενται οι καθολικές υπηρεσίες βασίζονται στις αρχές

της διαφάνειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογικότητας,

ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της παροχής καθολικής υπηρεσίας, δεδο-

µένου του σηµαντικού ρόλου που διαδραµατίζει για την κοινωνική και εδα-

φική συνοχή. Περαιτέρω ορίζεται ότι «ο καθορισµός του φορέα παροχής κα-

θολικής υπηρεσίας υπόκειται σε τακτική αναθεώρηση και επανεξετάζεται

βάσει των όρων και των αρχών του παρόντος άρθρου. Τα κράτη µέλη δια-

σφαλίζουν, ωστόσο, ότι η διάρκεια του καθορισµού αυτού προβλέπει επαρκή

περίοδο για την απόδοση των επενδύσεων».

Επίσης, συµφώνως προς την παρ. 2 του άρθρου 7 της Οδηγίας 97/67/ΕΚ,

όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ,

«τα κράτη µέλη µπορούν να εξασφαλίζουν την παροχή καθολικών υπηρε-

σιών αναθέτοντας τις υπηρεσίες αυτές σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανό-

νες και ρυθµίσεις περί δηµοσίων συµβάσεων, περιλαµβανοµένων, όπως προ-

βλέπει η οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
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λίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης

συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και

των ταχυδροµικών υπηρεσιών, του ανταγωνιστικού διαλόγου ή των διαδικα-

σιών που υπόκεινται σε διαπραγµάτευση, µε ή χωρίς δηµοσίευση προκήρυ-

ξης σύµβασης». 

Εν όψει των ανωτέρω εγείρεται προβληµατισµός σχετικώς µε το εάν ο νο-

µοθετικός ορισµός της ΕΛΤΑ Α.Ε. ως φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας

έως την 31.12.2028, χωρίς, µάλιστα, να προβλέπεται τακτική αναθεώρηση

συµφώνως προς τις προαναφερθείσες αρχές, εναρµονίζεται προς την ως ά-

νω ρύθµιση του άρθρου 1 παρ. 4 της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ.   

10. Επί του άρθρου 23

Με τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου παρατίθενται, µεταξύ άλλων,

οι ορισµοί των επαγγελµάτων του Ραδιοηλεκτρονικού Α΄, του Ραδιοηλε-

κτρονικού Β΄, του Ραδιοτεχνικού Α΄ και του Ραδιοτεχνικού Β΄. Εν προκει-

µένω, για λόγους πληρότητας, θα µπορούσε να περιλαµβάνεται στους ανω-

τέρω ορισµούς παραποµπή στο προβλεπόµενο διά του άρθρου 24 παρ. 1 α)

προεδρικό διάταγµα, το  οποίο θα ορίσει τα απαιτούµενα για την άσκηση

των ανωτέρω ειδικοτήτων τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών κ.λπ.).

11. Επί του άρθρου 29 παρ. 8

Με την προτεινόµενη διάταξη επεκτείνεται η προθεσµία εντός της οποίας

η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο των έγγραφων καταγγελιών

για επιβλαβείς παρεµβολές σε δίκτυα ραδιοεπικοινωνίας, ενσύρµατα δίκτυα,

ηλεκτρονικό εξοπλισµό ή ραδιοεξοπλισµό, από δεκαπέντε (15) σε τριάντα

(30) ηµέρες. Οι καταγγελίες αξιολογούνται και ελέγχονται κατά προτεραιό-

τητα, βάσει της σοβαρότητάς τους. Δεδοµένου ότι σκοπός της προτεινόµε-

νης διάταξης είναι η ταχεία αντιµετώπιση των εν λόγω επιβλαβών παρεµβο-

λών, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να διευκρινισθούν οι συνέπειες της πα-

ρόδου άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας.

12. Επί του άρθρου 29 παρ. 10

Με την προτεινόµενη διάταξη αυξάνεται το ανώτατο όριο του προβλεπό-

µενου στο άρθρο 63 (παρ. 2 περ. β΄) του ν. 3431/2006 προστίµου, στα

3.000.000 ευρώ (από 2.000.000 ευρώ), το οποίο επιβάλλεται από την

Ε.Ε.Τ.Τ. σε περίπτωση που ο πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν συµ-

µορφωθεί προς τις οριζόµενες στο άρθρο 63 παρ. 1 του ν. 3431/2006 υπο-

χρεώσεις του, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Εν προκειµένω, θα ή-

ταν ενδεχοµένως σκόπιµο να τεθούν κριτήρια για την κλιµάκωση του εν λό-

γω προστίµου, αναλόγως προς τη σοβαρότητα της παράβασης.
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13. Επί του άρθρου 29 παρ. 13

Με την προτεινόµενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 17 του άρθρου 31 του

ν. 3431/2006 σχετικώς µε τη διαδικασία για τη χορήγηση αδειών εγκατάστα-

σης κατασκευών κεραιών. Συγκεκριµένως, πριν από την εγκατάσταση κατα-

σκευής κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάµενης κατασκευής κεραίας, ο εν-

διαφερόµενος υποβάλλει ολοκληρωµένο φάκελο, µέσω του Συστήµατος Η-

λεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.). Ο ολοκληρωµένος φάκελος

περιλαµβάνει τις κάτωθι αιτήσεις/µελέτες: α) αίτηση προς την Υπηρεσία Πο-

λιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) σχετικώς µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας, β)

αίτηση για τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτι-

κό νόµιµης χρήσης των συχνοτήτων εκποµπής και λήψης, όπως αναφορά

σχετικών αποφάσεων χορήγησης δικαιωµάτων της Ε.Ε.Τ.Τ. ή αναφορά σε

διατάξεις εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση στις οποίες υπάγεται ο αι-

τών, γ) Μελέτη Ραδιοεκποµπών για την έκδοση θετικής γνωµάτευσης της

Ε.Ε.Α.Ε., δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή, κατά περίπτωση, αίτη-

ση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις, συµφώνως προς

τις κείµενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ε) µελέτη για

την τοποθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων συµφώνως προς τις κείµενες

πολεοδοµικές διατάξεις, στ) άλλες αιτήσεις που πιθανόν απαιτούνται κατά

περίπτωση και ζ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την πληρότητα του

φακέλου (παρ. Α της αντικαθιστάµενης δια του παρόντος παρ. 17 του  άρ-

θρου 31 του ν. 3431/2006).

Οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν εντός τεσσάρων µηνών από την ηλε-

κτρονική υποβολή ολοκληρωµένου φακέλου να ελέγξουν, µέσω διαδικτυα-

κής πρόσβασης στο Σ.ΗΛ.Υ.Α., τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους και να ε-

νηµερώσουν το Σ.ΗΛ.Υ.Α. α) για την έκδοση των εγκρίσεών τους, ή β) για

την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειµένες αιτήσεις και

µελέτες, προκειµένου να συµπληρωθούν/διορθωθούν, ή γ) για την αιτιολο-

γηµένη απόρριψη των κατατεθειµένων αιτήσεων/µελετών (παρ. Β της αντι-

καθιστάµενης δια του παρόντος παρ. 17 του  άρθρου 31 του ν. 3431/2006).

Η Ε.Ε.Τ.Τ., µετά την πάροδο τεσσάρων µηνών από την ηλεκτρονική υπο-

βολή ολοκληρωµένου φακέλου, είτε εκδίδει Άδεια Κατασκευής Κεραίας, ε-

φόσον έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούµενες εγκρίσεις από τις αρµόδιες Υ-

πηρεσίες, είτε εκδίδει Πιστοποιητικό Πληρότητας του υποβληθέντος φακέ-

λου, κατόπιν ελέγχου πληρότητας, και υπό την προϋπόθεση της σύµφωνης

γνώµης της Ε.Ε.Α.Ε. και της Υ.Π.Α., καθώς και της χορήγησης δικαιωµάτων

χρήσης συχνοτήτων από την Ε.Ε.Τ.Τ., είτε απορρίπτει την αίτηση, σε περί-

πτωση µίας τουλάχιστον αιτιολογηµένης απόρριψης υποβληθείσας, κατά τα

ανωτέρω (παρ. Α και Β), αίτησης ή µελέτης από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Το

ως άνω Πιστοποιητικό Πληρότητας καταργείται όταν εκδοθεί η Άδεια Κατα-
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σκευής Κεραίας (παρ. Γ της αντικαθιστάµενης δια του παρόντος παρ. 17 του

άρθρου 31 του ν. 3431/2006).

Ο κάτοχος, µετά την έκδοση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας ή του Πι-

στοποιητικού Πληρότητας, δύναται να προβεί στην εγκατάσταση και την έ-

ναρξη λειτουργίας της κεραίας. Η σύνδεση της κατασκευής κεραίας µε τα

δίκτυα κοινής ωφέλειας επιτρέπεται εφόσον η συγκεκριµένη κατασκευή κε-

ραίας διαθέτει Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας

(παρ. Ε της αντικαθιστάµενης δια του παρόντος παρ. 17 του άρθρου 31 του

ν. 3431/2006).

Το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται µε απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., εάν

απορριφθεί έστω και µία εκ των αιτήσεων ή µελετών από τις αρµόδιες υπη-

ρεσίες. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον κάτοχο της συγκεκριµένης κα-

τασκευής κεραίας, ο οποίος οφείλει να προβεί σε άµεση αποξήλωσή της

(παρ. ΣΤ της αντικαθιστάµενης δια του παρόντος παρ. 17 του  άρθρου 31 του

ν. 3431/2006).

Υπό το φως των ανωτέρω, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να διευκρινι-

σθεί, στην περίπτωση κατά την οποία, µετά την έκδοση Πιστοποιητικού Πλη-

ρότητας φακέλου που αφορά συγκεκριµένη κατασκευή κεραίας, οι αρµόδιες

υπηρεσίες δεν προβούν στον έλεγχο και την έγκριση ή την απόρριψη των

λοιπών απαιτούµενων αιτήσεων/µελετών, εάν η εν λόγω κατασκευή κεραίας

διατηρείται, και συνεχίζεται η λειτουργία της µόνο βάσει του Πιστοποιητι-

κού Πληρότητας, χωρίς την έκδοση Άδειας Κατασκευής Κεραίας από την

Ε.Ε.Τ.Τ., και για ποιό χρονικό διάστηµα.

Επίσης, σε περίπτωση που οι αρµόδιες υπηρεσίες διαπιστώσουν τυπικές

ελλείψεις ή λάθη στις κατατεθειµένες αιτήσεις/µελέτες, θα ήταν ενδεχοµέ-

νως σκόπιµο να τεθεί προθεσµία εντός της οποίας οι ενδιαφερόµενοι θα δύ-

νανται να προβούν στη συµπλήρωση ή τη διόρθωσή τους, καθώς και προθε-

σµία εντός της οποίας οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να επανεξετάσουν

τις εν λόγω αιτήσεις/µελέτες και να προβούν στην έγκριση ή την απόρριψή

τους. Η ως άνω επισήµανση αφορά και τη διάταξη της περ. ββ) της παρ. Ζ

του παρόντος.

Περαιτέρω, στην παρ. ΣΤ του παρόντος θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο,

πέραν της υποχρέωσης άµεσης αποξήλωσης της κατασκευής κεραίας, να

προβλεφθεί υποχρέωση αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ιδίως σε περι-

πτώσεις που οι εν λόγω κατασκευές κεραιών εγκαθίστανται εντός δασών,

δασικών εκτάσεων, πυρήνων εθνικών δρυµών κ.λπ..

14. Επί του άρθρου 29 παρ. 14

Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη, η οποία αντικαθιστά την διά-

ταξη της παρ. 5 εδ. Ε) του άρθρου 1 του ν. 2801/2000, «Μετά από κοινοποί-
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ηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής ποινών [οι οποίες επιβάλλονται σε

κατόχους παράνοµων κατασκευών κεραιών που δεν φροντίζουν για την κα-

τεδάφιση των κατασκευών αυτών µετά την, για οποιοδήποτε λόγο, διακοπή

της λειτουργίας τους ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους σχετικώς µε τη

σήµανση των κεραιών (άρθρο 1 παρ. 5 εδ. Δ του ν. 2801/2000)] στην αρµόδια

πολεοδοµική υπηρεσία ή µε πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση,

παράνοµων ή µη, λειτουργουσών κατασκευών κεραιών συµφώνως προς τις

διατάξεις του π.δ. 267/1998 (Α΄195) [«Διαδικασία χαρακτηρισµού και κατε-

δάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίµησης της αξίας και κα-

θορισµός του ύψους των προστίµων αυτών»]».

Σχετικώς σηµειώνεται ότι, συµφώνως προς το άρθρο 28 του ν. 4014/2011,

αρµοδιότητα για την κατεδάφιση αυθαιρέτων έχει και η Ειδική Υπηρεσία Ε-

πιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.), οι αρµοδιότητες της

οποίας επεκτείνονται σε όλα τα δάση, τις δασικές, τις αναδασωτέες και τις

δηµόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς επίσης και σε άλλα ευαίσθητα οι-

κοσυστήµατα, τον αιγιαλό, την παραλία, τα ποτάµια, τις λίµνες και τα ρέµα-

τα, τους αρχαιολογικούς χώρους και, εν γένει, προστατευόµενες περιοχές

της χώρας. Ειδικότερα, η Ε.Υ.Ε.Κ.Α. έχει αρµοδιότητα για τον εντοπισµό και

τον έλεγχο αυθαίρετων επεµβάσεων και κατασκευών, σε συνεργασία µε τις

αρµόδιες υπηρεσίες οι οποίες µεριµνούν για την έκδοση των πράξεων απο-

µάκρυνσης των αυθαιρέτων, συµφώνως προς την οικεία νοµοθεσία, την πα-

ρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης, την εκτέλεση

των σχετικών πράξεων και τη µέριµνα για την αποµάκρυνση των αυθαίρετων

κατασκευών, την ορθή διάθεση των οικοδοµικών αποβλήτων (µπάζων) και

την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τυχόν περιβαλλοντική ζηµιά. Η

Ε.Υ.Ε.Κ.Α. εκτελεί τις αποφάσεις κατεδάφισης µε δικά της µηχανικά µέσα ή

µε µέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων, µετά από σύναψη σχετικών συµβάσεων και

σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της αποκεντρωµένης διοίκησης.

Υπό το φως των ανωτέρω, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να συσχετισθεί

η προτεινόµενη ρύθµιση προς τις ανωτέρω διατάξεις. 

15. Επί του άρθρου 29 παρ. 16 και 17

Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 16 του παρόντος, η ο-

ποία αντικαθιστά το στοιχείο Α΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000,

«Α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δοµικών ή µηχανικών κατασκευών, πάνω

στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, ποµποί, αναµεταδότες και άλλες συνα-

φείς εγκαταστάσεις, καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων συνοδών έρ-

γων αυτών (όπως οδοποιίας, οικίσκων) σε δάση, δασικές, δηµόσιες χορτολι-

βαδικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυµών, εφόσον

δεν προκαλείται κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζηµιάς στο δάσος, ύστερα από άδεια
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του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και µε την

προϋπόθεση προσκόµισης της άδειας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας ή,

εφόσον αυτή δεν απαιτείται, της εκχώρησης ή της έγκρισης των ραδιοσυ-

χνοτήτων λειτουργίας». Επίσης, συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη

της παρ. 17, η οποία προστίθεται στο σηµείο β΄ του στοιχείου Ε΄ της παρ. 2

του άρθρου 1 του ν. 2801/2000, το οποίο αφορά εγκατάσταση σταθµών κε-

ραιών σε εκτός σχεδίου περιοχές, «Στην περίπτωση που η επέµβαση πραγ-

µατοποιείται σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της

δασικής νοµοθεσίας, επιτρέπεται, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, η κα-

τασκευή οικίσκου και συναφών δοµικών κατασκευών, απαραίτητων για τη

λειτουργία της κατασκευής κεραίας, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω». Σηµει-

ώνεται ότι, κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας (βλ. εν-

δεικτικώς, ΣτΕ 951-2/1996, 3672/2001, 1986/2002, 3297/2007, 3596-7/2007

1508/2008, 4448/2010), οι επεµβάσεις στις εν λόγω περιοχές πρέπει να α-

ποτελούν το µόνο πρόσφορο µέσο για την ικανοποίηση του σχετικού λόγου

δηµοσίου συµφέροντος και να γίνονται µε τη µεγαλύτερη δυνατή φειδώ, µε

τη µικρότερη δυνατή απώλεια του δασικού πλούτου, εφόσον αποδεδειγµέ-

νως δεν µπορούν να γίνουν σε άλλη κατάλληλη έκταση, και µόνον εάν ο

σκοπός δεν µπορεί να εκπληρωθεί µε άλλον τρόπο, ο οποίος, έστω και δα-

πανηρότερος, δεν θα έθιγε την υπάρχουσα στην έκταση δασική βλάστηση,

µετά από εξέταση εναλλακτικών λύσεων. 

16. Επί του άρθρου 31

α. Στην παρ. 1 του παρόντος ορίζεται ότι: «Οι πάροχοι ηλεκτρονικών υπη-

ρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση λα΄ του ν. 3431/2006 ή του

άρθρου 2 περίπτωση 5 του ν. 3592/2007 (Α΄161), καθώς και οι πάροχοι δι-

κτύου κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 4 του ν. 3592/2007 υποχρε-

ούνται σε λήψη άδειας όλων των κατασκευών κεραιών που έχουν εγκατα-

στήσει και στερούνται της σχετικής άδειας». Επισηµαίνεται ότι στην παρα-

πεµπόµενη περ. λα΄ του άρθρου 2 του ν. 3431/2006 διατυπώνεται ο ορισµός

του όρου «πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλε-

κτρονικών επικοινωνιών». Επίσης, στην παραπεµπόµενη περίπτωση 5 του

άρθρου 2 του ν. 3592/2007 διατυπώνεται ο ορισµός του όρου «πάροχος υ-

πηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Υπό το φως των ανωτέρω, για λό-

γους ακριβολογίας, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο, αντί του όρου «πάροχοι

ηλεκτρονικών υπηρεσιών», να χρησιµοποιείται στο παρόν ένας από τους α-

ντίστοιχους όρους των παραπεµπόµενων διατάξεων, αναλόγως προς τη

βούληση του νοµοθέτη.

β. Συµφώνως προς τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος, «2. Οι ως

άνω κάτοχοι των κατασκευών κεραιών για τις οποίες: α) υπάρχει µελέτη ρα-

διοεκποµπών κεραίας για την οποία έχει χορηγηθεί σύµφωνη γνώµη της

16



Ε.Ε.Α.Ε. ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος νόµου και β) έχει υποβληθεί µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην

αρµόδια υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υπα-

χθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις, σύµφωνα µε την περιβαλ-

λοντική νοµοθεσία και γ) έχει υποβληθεί αίτηση για κατασκευή κεραίας στην

Ε.Ε.Τ.Τ. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οφείλουν να εξασφαλί-

σουν τις προβλεπόµενες άδειες εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από τη

θέση σε ισχύ του παρόντος. Η εν λόγω προθεσµία είναι αποκλειστική. 3. Οι

ως άνω κάτοχοι κατασκευών κεραιών, οι οποίες χρησιµοποιούνται για ρα-

διοφωνική ή τηλεοπτική ευρυεκποµπή νοµίµως λειτουργούντων ραδιοφωνι-

κών ή τηλεοπτικών σταθµών, βρίσκονται εκτός αστικού ιστού και λειτουρ-

γούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς τις προβλεπόµενες άδει-

ες και εγκρίσεις, οφείλουν να εξασφαλίσουν τις προβλεπόµενες άδειες ε-

ντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Η εν

λόγω προθεσµία είναι αποκλειστική». 

Σχετικώς παρατηρείται ότι, ενώ συµφώνως προς την παρ. 1 του παρόντος,

«οι πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών (…) και οι πάροχοι δικτύου (…) υπο-

χρεούνται σε λήψη άδειας όλων των κατασκευών κεραιών που έχουν εγκα-

ταστήσει και στερούνται της σχετικής άδειας», από τη διατύπωση των δια-

τάξεων των παρ. 2 και 3 συνάγεται ότι η παρεχόµενη δυνατότητα εξασφάλι-

σης της προβλεπόµενης άδειας καθώς και νόµιµης λειτουργίας των κατα-

σκευών κεραιών εντός της θεσπιζόµενης προθεσµίας των είκοσι τεσσάρων

(24) µηνών αφορά µόνον α) τις ήδη εγκατεστηµένες κατασκευές κεραιών οι

οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2, και β) εκείνες οι οποίες χρησι-

µοποιούνται για ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ευρυεκποµπή νοµίµως λειτουρ-

γούντων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών, βρίσκονται εκτός αστικού

ιστού και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς τις προ-

βλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις (παρ. 3 του παρόντος). Εν προκειµένω θα

ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να διευκρινισθεί εάν η δυνατότητα εξασφάλι-

σης της προβλεπόµενης άδειας και νόµιµης λειτουργίας των κατασκευών

κεραιών επί είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρό-

ντος αφορά το σύνολο των κατασκευών κεραιών που έχουν ήδη εγκαταστα-

θεί και στερούνται σχετικής άδειας ή µόνον εκείνες οι οποίες πληρούν τις

προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος.

Επίσης για λόγους σαφήνειας, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί εάν οι

προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ. 2 αφορούν και τις κατασκευές κεραι-

ών οι οποίες αναφέρονται στην παρ. 3 του προτεινόµενου άρθρου.

γ. Συµφώνως προς τις προαναφερόµενες διατάξεις, οι κάτοχοι των ως ά-

νω κατασκευών κεραιών οφείλουν να εξασφαλίσουν τις προβλεπόµενες ά-

δειες εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από τη

θέση σε ισχύ του παρόντος. Περαιτέρω, µε τις προτεινόµενες διατάξεις των
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παρ. 4 και 5 του παρόντος ορίζεται ότι, µέχρι να παρέλθει η προθεσµία των

είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, οι ως άνω κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως

νοµίµως λειτουργούσες. Η κατασκευή κεραίας θεωρείται µη νόµιµη, και ε-

φαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία επιβολής κυρώσεων εάν α) εντός της

προθεσµίας απορριφθεί η αίτηση για την κατασκευή κεραίας ή β) παρέλθει η

ανωτέρω προθεσµία, χωρίς να έχει χορηγηθεί σχετική άδεια.

Εν προκειµένω, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να διευκρινισθεί το ζήτηµα

της παρόδου άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας µε υπαιτιότητα των αρµό-

διων υπηρεσιών σε περίπτωση που ο κάτοχος κατασκευής κεραίας έχει προ-

βεί σε όλες τις σχετικές απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες εντός της

θεσπιζόµενης προθεσµίας. 

Αθήνα, 17.02.2012
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