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Θέµα: Σύσταση Οµάδας Εργασίας για την

ανασκόπηση διατάξεων , την εκπόνηση

Έκθεσης

Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθµίσεων, Αιτιολογικής - Ειδικής Έκθεσης επί του Σχεδίου Νόµου
για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2009/136/ΕΚ και 2009/140/ΕΚ του τοµέα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, καθώς και επεξεργασίας των Σχολίων της σχετικής ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης
και διαµόρφωσης του τελικού κειµένου του εν λόγω Σχεδίου Νόµου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 2366/1995 (Α΄256) «Θέµατα Οργανισµών - Υπηρεσιών
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως αυτές ισχύουν µετά τις διατάξεις της
παρ. 4β του άρθρου 13 του Ν. 2578/1998 (Α΄30) και των εδ. 1 και 2, της παρ. 1 του
άρθρου 48 του Ν. 2963/2001 (Α΄268).

β. του π.δ. 293/1999 (Α΄263) «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών»,
όπως ισχύει.
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γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

δ. του π.δ.

63/2011 (Α΄145) «∆ιορισµός

Αντιπροέδρου

της

Κυβέρνησης, Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ».

ε. της αριθµ. οικ.35789/5795/28-7-2011 (Β΄1778) απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη».

στ. του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α’40) περί «Προστασίας της εθνικής οικονοµίας»
2.

Την ανάγκη σύστασης Οµάδας Εργασίας για την ανασκόπηση διατάξεων , την εκπόνηση
Έκθεσης Αξιολόγησης

Συνεπειών

Ρυθµίσεων , Αιτιολογικής - Ειδικής Έκθεσης επί του

Σχεδίου Νόµου για την ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών 2009/136/ΕΚ και
2009/140/ΕΚ του τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και επεξεργασίας των Σχολίων
της σχετικής ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης και διαµόρφωσης του τελικού κειµένου του εν λόγω
Σχεδίου Νόµου.

3.

Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

1. Συγκροτούµε οµάδα εργασίας η οποία αποτελείται από τους κατωτέρω:

α. Νικόλαο Σαγιά, Προϊστάµενο Γενικής ∆/νσης Επικοινωνιών, ως Πρόεδρο.
β. Ηλία Τσάνη, Προϊστάµενο Τµήµατος ∆/νσης ∆.Ε.Φ.Ρ. , ως µέλος.
γ. Έλλη Καρυτινού, Προϊσταµένη Τµήµατος ∆/νσης Τ.Τ.Υ., ως µέλος,
δ. Μάρθα Πετράκη, υπάλληλο της ∆.Τ.Τ.Υ., ως µέλος .
ε. Φάνη Αναγνωστόπουλο, υπάλληλο της ∆.Τ.Τ.Υ., ως µέλος .
στ. Αλκαίο Σαλκιτζόγλου, Ειδικό Επιστήµονα–Νοµικό, ∆ΕΦΡ/ΓΓΕ, ως µέλος
ζ. Γεώργιο Κολυβά, υπάλληλο της ΕΕΤΤ, ως µέλος.
η. Ευστράτιο Φραγκουλόπουλο υπάλληλο της ΕΕΤΤ, ως µέλος.
θ. Ευριπίδη Ζερβάνο, υπάλληλο της ΕΕΤΤ, ως µέλος.
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Γραµµατέας της οµάδας εργασίας ορίζεται ο ∆ηµήτριος Κουρµπάσης , υπάλληλος ∆ΤΤΥ., ο οποίος
είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των συναντήσεων και τη γραµµατειακή υποστήριξη της
οµάδας.

2.

Έργο της οµάδας εργασίας είναι :
α) η ανασκόπηση των διατάξεων επί του Σχεδίου Νόµου µε το οποίο θα ενσωµατωθούν οι
οδηγίες 2009/136/ΕΚ και 2009/140/ΕΚ του τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

στο εθνικό

δίκαιο.
β) η εκπόνηση Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθµίσεων του ως άνω Σχεδίου Νόµου
γ) η εκπόνηση Αιτιολογικής και Ειδικής Έκθεσης του ως άνω Σχεδίου Νόµου
δ) η επεξεργασία των σχολίων της σχετικής ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης και
ε) η διαµόρφωση του τελικού κειµένου του εν λόγω Σχεδίου Νόµου .

3. Η Οµάδα Εργασίας, στο πλαίσιο των καθηκόντων της, δύναται να προβαίνει σε
συνεργασίες, συνεντεύξεις, ακροάσεις µε πρόσωπα και φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα. Επίσης, δύναται να εισηγείται τη σύσταση υποοµάδων εργασίας µε συγκεκριµένο
αντικείµενο και αρµοδιότητες για την υποστήριξη του έργου της.

4.

Η εν λόγω Οµάδα Εργασίας θα εργάζεται εντός ωραρίου, χωρίς αποζηµίωση.

5. Το έργο της Οµάδας Εργασίας θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι 31-12-2011.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού (κ. Μαγκριώτη)
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επικοινωνιών
Γενικό ∆ιευθυντή Επικοινωνιών
∆.Τ.Τ.Υ./ Τµήµα Α’
∆.∆.Ε.Φ.Ρ.
Ε.Ε.Τ.Τ. Γραφείο Προέδρου
Λεωφ. Κηφισίας 60 , 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
8. Αναφερόµενους
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