ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
EKΘΕΣΗ
Της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες
διατάξεις»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων συνήλθε
στις 17,18, 19 και 31 Ιανουαρίου 2012, σε τέσσερις συνεδριάσεις, υπό την προεδρία της Προέδρου αυτής, κυρίας Βάσως Παπανδρέου, µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης και ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το λόγο έλαβαν η Εισηγήτρια της Πλειοψηφίας, κυρία Αφροδίτη Παπαθανάση, ο Εισηγητής της Μειοψηφίας, κ. Σάββας Αναστασιάδης, η Ειδική Αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, κυρία Βαρβάρα (Βέρα) Νικολαΐδου, ο Ειδικός
Αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Παύλος Μαρκάκης, ο Ειδικός Αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης,
καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνος Γείτονας,
Κωνσταντίνος Κιλτίδης, Αθανάσιος Μπούρας, Εµµανουήλ Στρατάκης, Σπυροπάνος Μαργέλης, Ιωάννης Αµοιρίδης, Χρήστος Μαγκούφης, Σοφία Γιαννακά, Μιχαήλ Κατρίνης, Λεωνίδας Γρηγοράκος, Αντωνία Αντωνίου, Δηµήτριος Κουσελάς, Νικόλαος Λέγκας και Παναγιώτης Κουρουµπλής.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί
του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, οι κ.κ.: Λεωνίδας Κανέλλος, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Ταχυδροµικών, Γεώργιος Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, Δηµήτριος Καλογερόπουλος, µέλος της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος, Χρήστος Χουσιάδας, Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας.
Η Εισηγήτρια της Πλειοψηφίας, ο Εισηγητής της Μειοψηφίας και ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, ενώ η Ειδική Αγορήτρια του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας και του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς το καταψήφισαν.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές τροποποιήσεις, προσθήκες
και νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που πρότεινε ο παριστάµενος Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ.
Μαυρουδής (Μάκης) Βορίδης.
Τέλος, η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων,

αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των
Ειδικών Αγορητών, καθώς και των µελών της, αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, το ως άνω σχέδιο νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγείται την
ψήφισή του από τη Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από την
Επιτροπή και τον παριστάµενο Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρµογής
1. Σκοπός των άρθρων 1 έως 21 είναι η οργάνωση της
ταχυδροµικής αγοράς σύµφωνα µε 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 θεσπίζονται 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.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 21 δεν εφαρµόζονται στα αυτοτελή δίκτυα που χρησιµοποιούνται για την
εξυπηρέτηση αποκλειστικά και µόνο ιδίων αναγκών και
τα οποία δεν χρησιµοποιούνται για την παροχή εµπορικών υπηρεσιών στο κοινό.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος οι κάτωθι όροι έχουν
την ακόλουθη έννοια:
Α. Ορισµοί που περιλαµβάνονται στην Οδηγία
2008/6/ΕΚ
1. Ταχυδροµικές υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες που συνίστανται στην περισυλλογή, διαλογή, µεταφορά και διανοµή των ταχυδροµικών αντικειµένων.
2. Φορέας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών: Επιχείρηση η οποία παρέχει µία ή περισσότερες ταχυδροµικές
υπηρεσίες.
3. Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας: Ο δηµόσιος
ή ιδιωτικός φορέας παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας, ο
οποίος έχει οριστεί να παρέχει την καθολική υπηρεσία
σε όλη την Επικράτεια.
4. Ταχυδροµικό δίκτυο: το σύνολο της οργάνωσης και
των κάθε είδους µέσων που χρησιµοποιεί ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας µε στόχο ιδίως: (α) την περισυλλογή των ταχυδροµικών αντικειµένων που καλύπτονται από υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, (β)
τη µεταφορά και διεκπεραίωση των ταχυδροµικών αντικειµένων από το σηµείο πρόσβασης στο ταχυδροµικό δί-
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κτυο ως τη µονάδα διανοµής, (γ) τη διανοµή των ταχυδροµικών αντικειµένων στη διεύθυνση που αναγράφεται
στο αντικείµενο.
5. Σηµεία πρόσβασης: Οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις, περιλαµβανοµένων µεταξύ άλλων των γραµµατοκιβωτίων, που τίθενται στη διάθεση του κοινού είτε σε δηµόσιους χώρους είτε σε χώρους των φορέων παροχής
ταχυδροµικών υπηρεσιών, όπου οι αποστολείς µπορούν
να καταθέτουν ταχυδροµικά αντικείµενα στο ταχυδροµικό δίκτυο.
6. Περισυλλογή: Η δραστηριότητα που συνίσταται στη
συλλογή των ταχυδροµικών αντικειµένων από φορέα
παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.
7. Διανοµή: Η διαδικασία που περιλαµβάνει τη διαλογή
στο κέντρο διανοµής και την παράδοση των ταχυδροµικών αντικειµένων στους παραλήπτες.
8. Ταχυδροµικό αντικείµενο: Αντικείµενο µε συγκεκριµένο παραλήπτη, αποστελλόµενο υπό την τελική του
µορφή υπό την οποία το αναλαµβάνει ο φορέας παροχής
της ταχυδροµικής υπηρεσίας. Τα αντικείµενα αυτά περιλαµβάνουν π.χ., πέραν των αντικειµένων αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφηµερίδες, περιοδικά και ταχυδροµικά δέµατα που περιέχουν εµπορεύµατα µε ή χωρίς εµπορική αξία.
9. Αντικείµενο αλληλογραφίας: Επικοινωνία υπό γραπτή µορφή, επί οποιουδήποτε υλικού υποθέµατος, που
µεταφέρεται και παραδίδεται στη διεύθυνση την οποία έχει αναγράψει ο αποστολέας στο ίδιο το αντικείµενο ή
στη συσκευασία του. Τα βιβλία, οι κατάλογοι, οι εφηµερίδες και τα περιοδικά δεν θεωρούνται αντικείµενα αλληλογραφίας.
10. Συστηµένη αποστολή: Υπηρεσία που συνίσταται
στην αποστολή, µε κατ’ αποκοπήν εγγύηση έναντι των
κινδύνων απώλειας, κλοπής ή καταστροφής και η οποία
παρέχει στον αποστολέα, ενδεχοµένως εφόσον το ζητήσει, απόδειξη της κατάθεσης του ταχυδροµικού αντικειµένου και/ή της παράδοσής του στον παραλήπτη.
11. Αποστολή µε δηλωµένη αξία: Η υπηρεσία που συνίσταται στην ασφάλιση του ταχυδροµικού αντικειµένου
για την αξία που δηλώνεται από τον αποστολέα, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής.
12. Διασυνοριακό ταχυδροµείο: Το ταχυδροµείο από ή
προς άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από ή προς τρίτη χώρα.
13. Υπηρεσίες που παρέχονται µε χρέωση ανά µονάδα
ταχυδροµικού αντικειµένου: Ταχυδροµικές υπηρεσίες
για τις οποίες η χρέωση ορίζεται µε τους γενικούς όρους
του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας για τα
επί µέρους ταχυδροµικά αντικείµενα.
14. Καταληκτικά τέλη: Η αµοιβή του φορέα παροχής
καθολικής υπηρεσίας για τη διανοµή της εισερχόµενης
διασυνοριακής αλληλογραφίας που αποτελείται από ταχυδροµικά αντικείµενα τα οποία αποστέλλονται από άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτη
χώρα.
15. Αποστολέας: Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, από το οποίο προέρχονται τα ταχυδροµικά αντικείµενα.
16. Χρήστης: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο παρέχεται ταχυδροµική υπηρεσία, ως αποστολέα ή
παραλήπτη και το οποίο δεν είναι φορέας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.
17. Εθνική Ρυθµιστική Αρχή: η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία είναι
ανεξάρτητη διοικητική αρχή, συγκροτείται και λειτουργεί

σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 3431/2006 (Α΄13) ως ισχύει.
18. Γενική άδεια: άδεια η οποία δεν επιβάλλει στον ενδιαφερόµενο φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών
την υποχρέωση να διαθέτει ρητή απόφαση της αρµόδιας
κατά τον παρόντα νόµο αρχής προκειµένου να ασκήσει
τα εκ της αδείας δικαιώµατα.
19. Ειδική άδεια: κάθε χορηγούµενη από την αρµόδια
κατά τον παρόντα νόµο αρχή άδεια, µε την οποία παρέχονται ειδικά δικαιώµατα σε φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών ή η οποία εξαρτά την άσκηση των δραστηριοτήτων του εν λόγω φορέα από ειδικές υποχρεώσεις που συµπληρώνουν τη γενική άδεια, ανάλογα µε
την περίπτωση, χωρίς ο φορέας να δικαιούται να ασκεί
τα συναφή δικαιώµατα πριν να διαθέτει την απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για
τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και της
Ε.Ε.Τ.Τ. για τους λοιπούς φορείς παροχής ταχυδροµικής
υπηρεσίας.
20. Βασικές απαιτήσεις: Γενικοί λόγοι µη οικονοµικής
φύσης που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι ταχυδροµικών
υπηρεσιών βάσει της νοµοθεσίας που αφορά στο απόρρητο της αλληλογραφίας, στην ασφάλεια του δικτύου,
στη µεταφορά επικίνδυνων προϊόντων, στην τήρηση των
όρων και προϋποθέσεων του καθεστώτος απασχόλησης
και κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία και/ή από συλλογικές συµβάσεις που έχουν τύχει διαπραγµάτευσης από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, και, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις,
στην προστασία των δεδοµένων, στην προστασία του
περιβάλλοντος και της χωροταξίας, στην προστασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, στην εµπιστευτικότητα των διαβιβαζόµενων ή αποθηκευόµενων πληροφοριών και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Β. Πρόσθετοι ορισµοί
21. Διαφηµιστικό Ταχυδροµείο: µία ανακοίνωση που
συνίσταται αποκλειστικά σε υλικό που αφορά αγγελίες,
προώθηση πωλήσεων ή διαφήµιση και περιέχει τυποποιηµένο µήνυµα, εκτός από το όνοµα, τη διεύθυνση και
τον ατοµικό κωδικό του παραλήπτη και µε τυχόν άλλες
τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν την ουσία του µηνύµατος, και η οποία αποστέλλεται σε σηµαντικό αριθµό
παραληπτών, προς µεταφορά και παράδοση στη διεύθυνση που αναγράφεται από τον αποστολέα στο ίδιο το αντικείµενο ή στη συσκευασία του. Λογαριασµοί, τιµολόγια, αντίγραφα λογαριασµών και άλλα µη τυποποιηµένα
µηνύµατα δεν θεωρούνται διαφηµιστικό ταχυδροµείο.
Μία ανακοίνωση που συνδυάζει το διαφηµιστικό ταχυδροµείο µε άλλα αντικείµενα µέσα στην ίδια συσκευασία
δεν θεωρείται διαφηµιστικό ταχυδροµείο. Τα αντικείµενα
διαφηµιστικού ταχυδροµείου θεωρούνται αντικείµενα
αλληλογραφίας.
22. Καθολική υπηρεσία: Το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα νόµο, συγκεκριµένης ποιότητας, το οποίο είναι διαθέσιµο σε κάθε χρήστη ανεξάρτητα από το σηµείο της Ελληνικής Επικράτειας στο οποίο βρίσκεται, µόνιµα και σε προσιτή τιµή.
Άρθρο 3
Γενικές αρχές
1. Οι γενικές αρχές που διέπουν τις ταχυδροµικές υπηρεσίες είναι οι εξής:
α. Η ελεύθερη άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότη-
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τας στον τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, η οποία τελεί υπό την εποπτεία του κράτους και ασκείται υπό τους όρους του παρόντος και εφόσον έχει χορηγηθεί
γενική ή ειδική άδεια σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 11 έως 12 του παρόντος. Η ανάπτυξη δραστηριότητας στην Ελλάδα στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε κράτη που
δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασκείται σύµφωνα
µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της Χώρας και µε τον όρο της
αµοιβαιότητας.
β. Η ελευθερία στην πρόσβαση και τη χρήση των ταχυδροµικών υπηρεσιών, εφόσον τα ταχυδροµικά αντικείµενα πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τις
διατάξεις του παρόντος.
Περιορισµοί στην πρόσβαση και τη χρήση των ταχυδροµικών υπηρεσιών επιτρέπονται µόνο για τους ακόλουθους λόγους:
αα) Ασφάλεια της λειτουργίας του ταχυδροµικού δικτύου, των απασχολούµενων στις ταχυδροµικές υπηρεσίες προσώπων και των χρηστών.
ββ) Προστασία του απορρήτου της ταχυδροµικής επικοινωνίας.
γ. Η τήρηση των αρχών, της ίσης µεταχείρισης και της
µη διάκρισης των χρηστών, της πρόσβασης στο ταχυδροµικό δίκτυο υπό συνθήκες διαφάνειας, αναλογικότητας και αποφυγής διακρίσεων, καθώς επίσης και της προστασίας του υγιούς ανταγωνισµού.
δ. Η διασφάλιση των αρχών της εµπιστευτικότητας
της αλληλογραφίας, του απορρήτου της ταχυδροµικής
επικοινωνίας, της προστασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, του σεβασµού της ιδιωτικής ζωής και της
διαφύλαξης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Στις υποχρεώσεις του εδαφίου αυτού υπόκειται και το
προσωπικό των φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.
ε. Η προστασία του περιβάλλοντος και του περιφερειακού σχεδιασµού.
στ. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των καθεστώτων απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης όπως
ορίζονται από το νόµο, τους κανονισµούς ή διοικητικές
διατάξεις και/ή από συλλογικές συµβάσεις που έχουν τύχει διαπραγµάτευσης από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, σύµφωνα µε το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο.
ζ. Η προαγωγή των συµφερόντων των χρηστών η οποία εξασφαλίζεται ιδίως:
αα) µε την ανάπτυξη δραστηριότητας στον τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών εξασφαλίζοντας στους
χρήστες το δικαίωµα της καθολικής υπηρεσίας, όπως η
υπηρεσία αυτή προσδιορίζεται στα άρθρα του επόµενου
κεφαλαίου,
ββ) µε την υψηλού επιπέδου προστασία για τους καταναλωτές ιδίως µέσω της πρόβλεψης απλών και µη δαπανηρών διαδικασιών επίλυσης των διαφορών τους µε
τους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών,
γγ) µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και της ιδιωτικής ζωής,
δδ) µε την κάλυψη των αναγκών συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων, ιδίως µειονεκτούντων χρηστών.
2. Σε περίπτωση πολέµου ή επιστράτευσης ή για τη θεραπεία άµεσης κοινωνικής ανάγκης που µπορεί να θέσει
σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη ή υγεία, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων επιτρέπεται η επίταξη φορέων παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας.
Με την απόφαση αυτή ρυθµίζεται και ο χρόνος διάρκειας
αυτής.

Άρθρο 4
Αρµοδιότητες Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων
Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες στον τοµέα παροχής
ταχυδροµικών υπηρεσιών:
α. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στους διεθνείς οργανισµούς στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών και αποτελεί την Εθνική Αρχή του τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.
β. Αναθέτει την παροχή καθολικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του
παρόντος, στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας
και συνάπτει µε αυτόν τη σύµβαση ανάθεσης παροχής
καθολικής υπηρεσίας.
γ. Καθορίζει µε απόφασή του, µετά από γνώµη της
Ε.Ε.Τ.Τ., τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και τη
διαδικασία καθορισµού του φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, ο οποίος θα παρέχει την καθολική υπηρεσία.
δ. Καθορίζει ύστερα από γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ. τους όρους για τη διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων σχετικά µε την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών.
ε. Οι ρυθµίσεις του παρόντος και οι αρχές στις οποίες
έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες που απορρέουν από την
εφαρµογή του ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε επιµέλεια του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων.
Άρθρο 5
Αρµοδιότητες Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποτελεί την Εθνική Ρυθµιστική Αρχή
στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών και ασκεί τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Μελετά και επεξεργάζεται θέµατα του τοµέα ταχυδροµικών υπηρεσιών που της αναθέτει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και υποβάλλει σχετικές
εισηγήσεις.
β. Επιβλέπει την εφαρµογή του νοµικού και κανονιστικού πλαισίου και απευθύνει, αυτεπάγγελτα ή µετά από
αίτηµα άλλης αρµόδιας ελληνικής αρχής ή αρχής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιτιολογηµένες οδηγίες ή συστάσεις σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.
γ. Εξετάζει, αυτεπάγγελτα ή µετά από αίτηµα του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, τις βασικές τεχνικές, οικονοµικές και κοινωνικές παραµέτρους
λειτουργίας ταχυδροµικών υπηρεσιών και εισηγείται
στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων τη
λήψη - των κατά περίπτωση - ενδεικνυόµενων µέτρων
για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη της ταχυδροµικής αγοράς.
δ. Γνωστοποιεί προς το κοινό, µε κάθε πρόσφορο µέσο
δηµοσιότητας, τις απόψεις της για κάθε ζήτηµα που προάγει το έργο και την αποστολή της, καθώς και την ανάπτυξη, εν γένει, του τοµέα ταχυδροµικών υπηρεσιών
στην Ελλάδα.
ε. Καταρτίζει, µε αποφάσεις της, κώδικες δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση των ταχυδροµικών δραστηριοτήτων.
στ. Εκδίδει Κανονισµό περί διαδικασιών επίλυσης διαφορών που αναφύονται µεταξύ των φορέων παροχής
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ταχυδροµικών υπηρεσιών, µεταξύ αυτών και των χρηστών, καθώς και περί διαδικασιών εξέτασης παραπόνων
των χρηστών.
ζ. Καθορίζει µε απόφασή της τον τρόπο υπολογισµού
του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Ι. Ενηµερώνεται από
τον φορέα καθολικής υπηρεσίας για το καθαρό κόστος
που προκύπτει από την υποχρέωσή του για παροχή καθολικής υπηρεσίας και το επαληθεύει.
η. Διαχειρίζεται την αποζηµίωση του καθαρού κόστους
της καθολικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 8.
θ. Εγγράφει τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της γενικής άδειας στο τηρούµενο από αυτή µητρώο και χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει,
παρατείνει και ανακαλεί τις ειδικές άδειες, εγκρίνει δε
την εκµίσθωση, παραχώρηση χρήσης, µεταβίβαση ή συνεκµετάλλευση αυτών.
ι. Εκδίδει Κανονισµούς σχετικά µε τις γενικές και ειδικές άδειες µε τους οποίους ρυθµίζονται ιδίως οι όροι παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής ή ειδικής άδειας, η τροποποίηση των όρων αυτών, καθώς και κάθε θέµα σχετικά µε την καταβολή τελών από τους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.
ια. Εγκρίνει το λογιστικό σύστηµα και ελέγχει την τήρηση χωριστού λογαριασµού από τον φορέα παροχής
καθολικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 10.
ιβ. Εκδίδει Κανονισµό σχετικά µε τον προσδιορισµό αντικειµενικών τρόπων κοστολόγησης, οι οποίοι εφαρµόζονται στο εσωτερικό λογιστικό σύστηµα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.
ιγ. Εκδίδει σε τακτά διαστήµατα σχετική βεβαίωση για
τη συµµόρφωση του λογιστικού συστήµατος του φορέα
παροχής καθολικής υπηρεσίας προς την νοµοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιδ. Τηρεί λεπτοµερή στοιχεία για το λογιστικό σύστηµα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και τα αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µετά από αίτησή της.
ιε. Ανακοινώνει τις προδιαγραφές ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας και τις κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ιστ. Διενεργεί, µε φροντίδα και δαπάνες της, ετήσιο αντικειµενικό έλεγχο της ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας από ανεξάρτητο φορέα, σύµφωνα µε τα πρότυπα
που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και φροντίζει
για τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων του ελέγχου.
ιζ. Ρυθµίζει θέµατα προστασίας των χρηστών στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών και εκδίδει απόφαση
µε την οποία καθορίζεται µέγιστη κατ’ αποκοπή αποζηµίωση (συµπεριλαµβανόµενης της αποζηµίωσης για ηθική βλάβη) για πληµµελή παροχή υπηρεσιών ή αδικαιολόγητη διακοπή της υπηρεσίας προς τους χρήστες.
ιη. Προσφέρει τις υπηρεσίες της προς επίλυση διαφορών που ανακύπτουν µεταξύ των φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών αφ’ ενός και µεταξύ αυτών και του
Δηµοσίου ή των χρηστών αφ’ ετέρου και που αφορούν
την εθνική νοµοθεσία και τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά την άσκηση των ταχυδροµικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού
και του Κανονισµού, ο οποίος προβλέπεται στην περίπτωση στ΄, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
κ. Ασκεί διαιτητικές αρµοδιότητες προς επίλυση διαφορών µεταξύ φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, βάσει συνυποσχετικού διαιτησίας επί θεµάτων που
ανάγονται στην εφαρµογή του νόµου αυτού.

κα. Μετά από καταγγελία αρµόδιας αρχής ή τρίτων ή
αυτεπαγγέλτως, καλεί όσους παραβιάζουν τους κανόνες
άσκησης ταχυδροµικών δραστηριοτήτων να συµµορφωθούν προς τους κανόνες αυτούς, διενεργεί ακροάσεις
για τη διαπίστωση παραβίασης και επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17.
κβ. Διενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήµατος του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, δηµόσιες διαβουλεύσεις για θέµατα των αρµοδιοτήτων της,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας και
της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ταχυδροµικών υπηρεσιών.
κγ. Συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες µε κάθε δηµόσια αρµόδια αρχή, ιδίως δε µε το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, την Επιτροπή Ανταγωνισµού, την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Επιθεώρηση Εργασίας για ζητήµατα που άπτονται του τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. Σε σχέση µε τις
ανταλλασσόµενες πληροφορίες, η αποδέκτρια Αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εµπιστευτικότητας µε τη διαβιβάζουσα Αρχή.
κδ. Ασκεί τις ακόλουθες ελεγκτικές αρµοδιότητες:
κδα. Ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισµού στον τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και
εφαρµόζει τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), κατά
την άσκηση των δραστηριοτήτων από τους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις
των άρθρων 101 (πρώην άρθρο 81 της ΣΕΚ) και 102
(πρώην άρθρο 82 της ΣΕΚ) της Ενοποιηµένης Απόδοσης
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C
83/30.3.2010) σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1/2003/ΕΚ (L
001). Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να ζητά στην περίπτωση αυτή τη
συνδροµή της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
κδβ. Ελέγχει την προσβολή, από άλλους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, των αποκλειστικών δικαιωµάτων του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας έως
τις 31.12.2012. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Τ.Τ. καλεί
τον φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του µέσα σε δύο (2) ηµέρες από τη διαπίστωση του βασίµου της σχετικής καταγγελίας.
κδγ. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την τιµολόγηση των παρεχόµενων καθολικών υπηρεσιών και την
προστασία των δικαιωµάτων των χρηστών.
κδδ. Ελέγχει εάν οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών συµµορφώνονται µε τους όρους της άδειας
που τους χορηγήθηκε και αν εξακολουθούν να πληρούν
τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στο µητρώο. Εάν η
Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την άσκηση των ελεγκτικών της αρµοδιοτήτων, διαπιστώσει την τέλεση πράξεων ή παραλείψεων,
ο έλεγχος των οποίων ανήκει στην αρµοδιότητα άλλων
διοικητικών αρχών ή στη δικαιοδοσία δικαστικής αρχής,
παραπέµπει τις υποθέσεις αυτές στις αρµόδιες αρχές.
κε. Αξιολογεί και εγκρίνει µε απόφασή της τα τιµολόγια του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας σύµφωνα
µε το άρθρο 9.
κστ. Εφόσον, κατόπιν µελέτης, κριθεί απαραίτητο για
τη διασφάλιση των συµφερόντων των χρηστών και την
προώθηση του ανταγωνισµού και δεν επιβαρύνεται η παροχή της καθολικής υπηρεσίας, εκδίδει κανονισµό, µε
τον οποίο καθορίζονται οι όροι πρόσβασης των φορέων
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παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών σε υποδοµές και υπηρεσίες του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.
2. α. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ.
προς επιβολή κυρώσεων, το προσωπικό της ενεργεί, κατ’
εντολή του Προέδρου της και διαθέτει, για τη συλλογή
στοιχείων και τη διεξαγωγή ερευνών, τα δικαιώµατα που
προβλέπονται στα άρθρα 38 και 39 του ν. 3959/2011 (Α’
93). Τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωµα, προς διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόµου, να ελέγχουν τα προβλεπόµενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις φορολογικά βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων
και οργανισµών, αποκλειόµενης της κατάσχεσης ή παραλαβής τους, καθώς και πάσης φύσεως λοιπά βιβλία, στοιχεία και έγγραφα αυτών, να ενεργούν έρευνες στο γραφείο και τις λοιπές εγκαταστάσεις τους, να λαµβάνουν
ένορκες ή ανωµοτί, κατά την κρίση τους, καταθέσεις, µε
την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις των άρθρων 39 και 44 του
ν. 3959/2011 (Α’ 93) εφαρµόζονται και σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων, παρεµπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου της Ε.Ε.Τ.Τ., µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των κυρώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο.
β. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισµό µε τον οποίο καθορίζονται το είδος και η διαδικασία διενέργειας ερευνών ή
άλλων ελεγκτικών πράξεων για τη διαπίστωση παραβάσεων του παρόντος νόµου, η σχετική διαδικασία ακροάσεων ενώπιον των οργάνων της, τα άµεσα ή επείγοντα
µέτρα τα οποία µπορεί να λαµβάνει στις περιπτώσεις αυτές για τη διαφύλαξη της οµαλής λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς και κάθε σχετικό θέµα για την άσκηση
των ελεγκτικών αρµοδιοτήτων της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 6
Περιεχόµενο και ποιότητα καθολικής υπηρεσίας
1. Στους χρήστες ταχυδροµικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το σηµείο της Ελληνικής Επικράτειας στο οποίο
βρίσκονται, παρέχεται µονίµως και σε τιµές προσιτές,
καθολική υπηρεσία, συγκεκριµένης ποιότητας, ως κατωτέρω ορίζεται.
2. Το δικαίωµα των χρηστών να λαµβάνουν τις καθολικές υπηρεσίας εξασφαλίζεται:
α) Με τον καθορισµό της πυκνότητας των σηµείων επαφής, πρόσβασης και περισυλλογής, µε βάση τις ανάγκες των χρηστών, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και
τις κοινωνικές συνθήκες.
β) Με την παροχή ταχυδροµικής υπηρεσίας πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες την εβδοµάδα πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών.
γ) Με την πραγµατοποίηση µιας (1) περισυλλογής και
µιας (1) διανοµής την ηµέρα στην οικία ή έδρα κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου τουλάχιστον, ή, κατά παρέκκλιση και υπό προϋποθέσεις, σε προσήκουσες εγκαταστάσεις.
3. Το δικαίωµα των χρηστών για καθολική υπηρεσία
δεν εµποδίζει το κράτος να λαµβάνει µέτρα σύµφωνα µε
το δηµόσιο συµφέρον που αφορά ειδικότερα την δηµόσια τάξη και ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένων των ερευνών για εγκλήµατα.

4. Η καθολική υπηρεσία περιλαµβάνει τουλάχιστον τις
εξής επί µέρους υπηρεσίες:
α) Την περισυλλογή, µεταφορά, διαλογή και διανοµή
ταχυδροµικών αντικειµένων βάρους έως 2 χιλιογράµµων.
β) Την περισυλλογή, µεταφορά, διαλογή και διανοµή
ταχυδροµικών δεµάτων βάρους το πολύ 20 χιλιογράµµων, µε τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών ρυθµίσεων για
την κατ’ οίκον διανοµή τέτοιων δεµάτων, κατόπιν αποφάσεως της Ε.Ε.Τ.Τ..
γ) Τις υπηρεσίες των συστηµένων και των αποστολών
µε δηλωµένη αξία.
Οι υπηρεσίες που εµπίπτουν στην καθολική υπηρεσία
καθορίζονται βάσει των αναγκών των χρηστών, των τεχνολογικών εξελίξεων και της ανάπτυξης των δυνάµεων
της αγοράς. Οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόµενο της
καθολικής υπηρεσίας πρέπει να λαµβάνει υπόψη την απαραίτητη περίοδο προσαρµογής του φορέα παροχής
καθολικής υπηρεσίας ή/και ανάκτησης ενδεχόµενου κόστους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, έπειτα από γνώµη της ΕΕΤΤ, ορίζονται
οι υπηρεσίες που εµπίπτουν στην καθολική υπηρεσία και
µπορεί να εγκρίνονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για
την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών σε άτοµα τυφλά ή
µε σοβαρά προβλήµατα όρασης.
5. Οι ελάχιστες και µέγιστες διαστάσεις των ταχυδροµικών αντικειµένων καθορίζονται από τις σχετικές ρυθµίσεις της Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Ένωσης.
6. Η ποιότητα των παρεχοµένων καθολικών εθνικών υπηρεσιών, καθώς και των παρεχοµένων ενδοκοινοτικών
υπηρεσιών καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και, περαιτέρω, δύνανται να ορίζονται στη σύµβαση ανάθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 7. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας συµµορφώνεται µε τα τεχνικά πρότυπα που εφαρµόζονται στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών και
τα οποία δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας εξασφαλίζει ένα επαρκές σύνολο σηµείων πρόσβασης των χρηστών σε όλη την Επικράτεια για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Διαθέτει ένα τουλάχιστον σηµείο πρόσβασης περισυλλογής της αλληλογραφίας για κάθε
1.000 κατοίκους στις αστικές περιοχές και ένα τουλάχιστον σηµείο πρόσβασης σε κάθε οικισµό στις αγροτικές
περιοχές της χώρας.
8. Περιοχές όπου η οδοαρίθµηση είναι γενικευµένα
ελλιπής και κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα κατ΄
οίκον διανοµής των ταχυδροµικών αντικειµένων εξυπηρετούνται από προσήκουσες εγκαταστάσεις (γραµµατοθυρίδες) που εγκαθίστανται µε ευθύνη των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού σε κατάλληλα
προκαθορισµένα σηµεία, σε συνεννόηση µε τον φορέα
παροχής καθολικής υπηρεσίας. Οι προσήκουσες εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται µε δαπάνη αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται από όλους τους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. Οι περιοχές εγκατάστασης των γραµµατοθυρίδων
εγκρίνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ..
9. Η διανοµή των ταχυδροµικών αντικειµένων γίνεται
στη διεύθυνση του παραλήπτη µε την προϋπόθεση ότι η
διεύθυνση αναγράφεται σωστά και πλήρως στο ταχυδροµικό αντικείµενο, δηλαδή περιλαµβάνει οδό, αριθµό
και ταχυδροµικό κώδικα. Η αναγραφόµενη οδός και αριθ-
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µός θα πρέπει να είναι µοναδικοί ανά περιοχή, επίσηµα
καθορισµένοι από τον οικείο Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι προϋποθέσεις διανοµής των ταχυδροµικών
αντικειµένων, οι πιθανές παρεκκλίσεις και προϋποθέσεις
αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέµα.
10. Οι εξαιρετικές περιστάσεις ή παρεκκλίσεις κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλες τις αντίστοιχες αρχές των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε επιµέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ..
Άρθρο 7
Παροχή καθολικής υπηρεσίας
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων ορίζεται ο δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας που
παρέχει την καθολική υπηρεσία στο σύνολο της Επικράτειας και ο οποίος επιλέγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του π.δ. 59/2007 (Α΄63). Η ανάθεση της καθολικής υπηρεσίας γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας,
της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογικότητας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί την ταυτότητα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τα
µέτρα που έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας.
2. Με σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ του φορέα
παροχής καθολικής υπηρεσίας και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και
προϋποθέσεις παροχής της καθολικής υπηρεσίας, οι κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησης των προβλεποµένων
όρων και προϋποθέσεων, η µέγιστη κατ’ αποκοπή αποζηµίωση των χρηστών σε περίπτωση πληµµελούς παροχής υπηρεσιών. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της
σύµβασης και η επιβολή των κυρώσεων πραγµατοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Τ..
3. Η σύµβαση ανάθεσης περιλαµβάνει τουλάχιστον το
περιεχόµενο και την ποιότητα της καθολικής υπηρεσίας,
τους όρους κατάρτισης των τιµολογίων, τις τυχόν υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του διεθνούς ταχυδροµείου,
σύµφωνα µε τους όρους της Παγκόσµιας Ταχυδροµικής
Ένωσης, καθώς και τη δυνατότητα του φορέα να εκχωρεί µέρος των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του σε τρίτους φορείς για τµήµατα της επικράτειας, προς µέγιστη
διασφάλιση της ποιοτικής παροχής της καθολικής υπηρεσίας και προβλέπει την καταβολή των ανταποδοτικών
τελών που καθορίζονται µε τον Κανονισµό της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος. Η σύµβαση ανάθεσης επέχει θέση όλων των αδειών που απαιτούνται για
την παροχή των ταχυδροµικών υπηρεσιών οι οποίες περιλαµβάνονται σε αυτήν. Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται να επανεξετάζει, µετά από
εισήγηση της ΕΕΤΤ και τουλάχιστον ανά εξαετία, τους
όρους και τον τρόπο παροχής της καθολικής υπηρεσίας,
δυνάµενος να ζητήσει επαναδιαπραγµάτευση των σχετικών όρων της σύµβασης ανάθεσης.
4. Στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ανατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωµα έκδοσης γραµµατοσήµων και η συναφής φιλοτελική δραστηριότητα.
Άρθρο 8
Χρηµατοδότηση καθολικής υπηρεσίας
1. Το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας επιβαρύνει τον φορέα παροχής καθολικής υπηρε-

σίας κατά το µέρος παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών
εντός της καθολικής υπηρεσίας, τους φορείς παροχής
ταχυδροµικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας και τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 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 κόστους που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας. Ο επιµερισµός 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 υπηρεσιών.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρµόδια για τον υπολογισµό και την
εξατοµίκευση των εισφορών του παρόντος άρθρου για
κάθε ένα φορέα παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. επίσης είναι αρµόδια για την είσπραξη και την απόδοση στον δικαιούχο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας των αναλογούντων ποσών, µε την εξαίρεση των
εισφορών που επιβαρύνουν το δικαιούχο φορέα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τις οποίες ο δικαιούχος φορέας δύναται να συµψηφίζει.
4. Το µέρος του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.
Άρθρο 9
Τιµολόγηση καθολικής υπηρεσίας
1. Τα τιµολόγια των ταχυδροµικών υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας πρέπει
να είναι προσιτά και, κατά το δυνατόν, να αντικατοπτρίζουν το κόστος, και να δίνουν κίνητρα για την αποτελεσµατική παροχή της καθολικής υπηρεσίας.
2. Τα τιµολόγια πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής διακρίσεων, να είναι ενιαία για
όλη την Επικράτεια αλλά και τις διασυνοριακές υπηρεσίες, όταν παρέχονται µε χρέωση ανά µονάδα ταχυδροµικού αντικειµένου.
3. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας δύναται να
εφαρµόζει ειδικά τιµολόγια για ορισµένες υπηρεσίες, όπως είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις,
σε αποστολείς µεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας ή
σε φορείς που χρησιµοποιούν µέρος της παρεχόµενης
ταχυδροµικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, τα τιµολόγια και οι όροι παροχής των υπηρεσιών πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής διακρίσεων. Τα τιµολόγια αυτά πρέπει να εφαρµόζονται επίσης
τόσο προς τρίτους όσο και προς φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών που παρέχουν ισοδύναµες υπηρεσίες. Κάθε τέτοιο τιµολόγιο πρέπει να είναι στη διάθεση
των χρηστών, ιδίως των µεµονωµένων χρηστών και των
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τις
ταχυδροµικές υπηρεσίες υπό παρόµοιες συνθήκες.
4. Οι φορείς παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας διαµορφώνουν τα καταληκτικά τέλη για το διακοινοτικό διασυνοριακό ταχυδροµείο, µε τρόπο ώστε:
α) να είναι προσαρµοσµένα στο κόστος διεκπεραίωσης και διανοµής,
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β) να είναι ανάλογα της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών και
γ) να είναι διαφανή και χωρίς διακρίσεις.
Άρθρο 10
Εσωτερικά λογιστικά συστήµατα καθολικής υπηρεσίας
1. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας τηρεί ξεχωριστούς λογαριασµούς στο εσωτερικό λογιστικό σύστηµά του, ώστε να γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ των
διάφορων υπηρεσιών και προϊόντων που αποτελούν µέρη της καθολικής υπηρεσίας και των υπηρεσιών που δεν
εµπίπτουν στην καθολική υπηρεσία. Ο λογιστικός διαχωρισµός χρησιµοποιείται ως δεδοµένο κατά τον υπολογισµό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας. Τα
εσωτερικά λογιστικά συστήµατα λειτουργούν βάσει συνεπώς εφαρµοζοµένων και αντικειµενικά εύλογων κοστολογικών αρχών.
2. Τα λογιστικά συστήµατα που περιγράφονται στην
παράγραφο 1, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κατανέµουν τα στοιχεία κόστους ως εξής:
α) τα στοιχεία κόστους που µπορούν να αποδοθούν άµεσα σε µία συγκεκριµένη υπηρεσία ή προϊόν καταλογίζονται σε αυτή,
β) τα κοινά στοιχεία κόστους, δηλαδή εκείνα που δεν
µπορούν να αποδοθούν άµεσα σε µία συγκεκριµένη υπηρεσία ή προϊόν, καταλογίζονται ως εξής:
αα) Όποτε είναι εφικτό, τα κοινά στοιχεία κόστους κατανέµονται σε κατηγορίες µε βάση την άµεση ανάλυση
της προέλευσής τους.
ββ) Εάν η άµεση ανάλυση δεν είναι εφικτή, τα κοινά έξοδα κατανέµονται σε κατηγορίες µε βάση την έµµεση
σχέση µε άλλη κατηγορία εξόδων ή µε οµάδα κατηγοριών εξόδων για τις οποίες είναι εφικτή η άµεση κατανοµή ή απόδοση. Η έµµεση σχέση θα βασίζεται σε συγκρίσιµη διάρθρωση εξόδων.
γγ) Όταν δεν µπορούν να εξευρεθούν ούτε άµεσα ούτε έµµεσα µέτρα κατανοµής του κόστους, τότε η κατηγορία κόστους κατανέµεται βάσει γενικής κλείδας υπολογιζόµενης µε τη χρήση του λόγου όλων των δαπανών
που άµεσα ή έµµεσα αποδίδονται ή κατανέµονται, αφ’ ενός προς καθεµία από τις καθολικές ταχυδροµικές υπηρεσίες και αφ’ ετέρου προς τις άλλες υπηρεσίες.
δδ) Τα κοινά στοιχεία κόστους που είναι αναγκαία για
την παροχή τόσο καθολικών όσο και µη καθολικών υπηρεσιών κατανέµονται καταλλήλως. Τόσο στις καθολικές
όσο και στις µη καθολικές υπηρεσίες πρέπει να εφαρµόζονται οι ίδιοι οδηγοί κόστους.
3. Άλλα κοστολογικά συστήµατα µπορούν να εφαρµόζονται µόνο εάν είναι συµβατά µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 και έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώνεται, πριν από την εφαρµογή
τους, από την Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Η συµµόρφωση του φορέα παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας µε κάποιο από τα προαναφερθέντα λογιστικά συστήµατα επαληθεύεται από την
Ε.Ε.Τ.Τ..
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί διαθέσιµες επαρκώς λεπτοµερείς
πληροφορίες ως προς τα κοστολογικά συστήµατα που εφαρµόζει ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας και υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήσεώς της.
6. Εφόσον ζητηθούν, τίθενται εµπιστευτικά στη διάθεση της Ε.Ε.Τ.Τ. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λεπτοµε-

ρείς λογιστικές πληροφορίες που αφορούν ή προκύπτουν από τα συστήµατα αυτά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΣΚΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 11
Γενική άδεια παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών
1. Επιτρέπεται η παροχή όλων των ταχυδροµικών υπηρεσιών, πλην των υπηρεσιών του άρθρου 6 του παρόντος, από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υπό καθεστώς γενικής άδειας, µετά την εγγραφή τους στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ..
2. Με Κανονισµό που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. και ο οποίος
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται οι κατηγορίες των γενικών αδειών, ο τρόπος εγγραφής των φυσικών και νοµικών προσώπων στο Μητρώο, ο καθορισµός του ύψους των ετήσιων ανταποδοτικών τελών και ο τρόπος καταβολής τους, καθώς και κάθε
σχετικό θέµα που αφορά τις γενικές άδειες.
3. Για την εγγραφή στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτείται υποβολή
Δήλωσης Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών (εφεξής:
«Δήλωση») της επιχείρησης, στην οποία περιλαµβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στον Κανονισµό που
εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εγγράφει την επιχείρηση στο Μητρώο
Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της Δήλωσης Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. Η εγγραφή αυτή αποτελεί τη Γενική Άδεια παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση πλήρους διακοπής παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών για διάστηµα µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών επέρχεται διαγραφή από το
Μητρώο. Για την επαναλειτουργία της επιχείρησης απαιτείται υποβολή νέας Δήλωσης.
5. Εάν προκύπτει αµφιβολία ως προς την υπαγωγή των
αιτούµενων ταχυδροµικών υπηρεσιών στο καθεστώς
των γενικών ή ειδικών αδειών, η Ε.Ε.Τ.Τ., µε απόφασή
της που εκδίδεται µέσα σε έξι (6) εβδοµάδες από την παραλαβή της σχετικής Δήλωσης, θέτει προσωρινούς όρους παροχής και επιτρέπει την παροχή των αιτούµενων
υπηρεσιών ή απορρίπτει προσωρινά τη Δήλωση και ενηµερώνει τον αιτούντα για τους λόγους της απόρριψης.
Μέσα σε ένα (1) µήνα από την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Ε.Ε.Τ.Τ., µε νέα απόφασή της, καθορίζει τους
οριστικούς όρους παροχής των υπηρεσιών ή απορρίπτει
οριστικά τη Δήλωση, µε αιτιολογηµένη απόφαση ή ενηµερώνει τον πάροχο ότι οφείλει να λάβει ειδική άδεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12.
Άρθρο 12
Ειδική άδεια παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών
1. Για την παροχή µέρους ή του συνόλου των ταχυδροµικών υπηρεσιών του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς
και για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών που, κατά
την κρίση της Ε.Ε.Τ.Τ., δεν διαφέρουν σηµαντικά από
την καθολική ταχυδροµική υπηρεσία, απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται από την Ε.Ε.Τ.Τ..
2. Με Κανονισµό της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθµίζονται η διαδικασία
χορήγησης, ανανέωσης, τροποποίησης, εκµίσθωσης, πα-
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ραχώρησης χρήσης, µεταβίβασης, συνεκµετάλλευσης,
αναστολής και ανάκλησης των ειδικών αδειών, ο καθορισµός του ύψους των ετήσιων ανταποδοτικών τελών και
ο τρόπος καταβολής τους, καθώς και κάθε σχετικό θέµα
που αφορά τις ειδικές άδειες.
3. Για τη χορήγηση των ειδικών αδειών υποβάλλεται
στην Ε.Ε.Τ.Τ. αίτηση του φορέα παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών, µε περιεχόµενο και απαραίτητα συµπληρωµατικά έγγραφα και στοιχεία, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισµό που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Οι ειδικές άδειες χορηγούνται µέσα σε έξι (6) εβδοµάδες από την υποβολή αίτησης µε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εκ µέρους του φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών στην Ε.Ε.Τ.Τ..
Άρθρο 13
Υποχρεώσεις φορέων παροχής
ταχυδροµικών υπηρεσιών
1. Φυσικά και νοµικά πρόσωπα που παρέχουν ταχυδροµικές υπηρεσίες οφείλουν:
α. Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας.
β. Να διασφαλίζουν την ισότιµη µεταχείριση όλων των
χρηστών.
γ. Να λαµβάνουν µέτρα ώστε να µη διακυβεύεται η εθνική άµυνα και ασφάλεια.
δ. Να διασφαλίζουν την προστασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και την προστασία
της ιδιωτικής ζωής.
ε. Να διασφαλίζουν την τήρηση των συνθηκών εργασίας που προβλέπει η εθνική νοµοθεσία.
ζ. Να τηρούν και να δηµοσιοποιούν Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.).
η. Να καταβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά, καθώς και τα
τέλη χρηµατοδότησης του κόστους της καθολικής υπηρεσίας.
θ. Να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας.
ι. Να διασφαλίζουν τη συνεχή παροχή των ταχυδροµικών υπηρεσιών τους σε όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειάς τους.
ια. Να διασφαλίζουν ότι τα τιµολόγιά τους πληρούν
τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού και τους κανόνες διαφάνειας, ότι δηµοσιεύονται καταλλήλως και ότι
κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ..
ιβ. Να παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ., σε χρονικά περιθώρια
και λεπτοµέρεια που έχει καθορίσει η Ε.Ε.Τ.Τ., εµπιστευτικά και κατόπιν αιτήµατος της Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε απαραίτητη
πληροφορία και στοιχείο προς έλεγχο συµµόρφωσης µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου, την εκτέλεση των αποφάσεών της βάσει αυτού του νόµου, καθώς και για σαφώς καθορισµένους στατιστικούς σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένων οικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών
σχετικά µε την παροχή της καθολικής υπηρεσίας.
2. Ειδικότερα, οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών που παρέχουν ταχυδροµικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας οφείλουν επιπλέον:
α. Να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς και να εφαρµόζουν λογιστικό διαχωρισµό ώστε να γίνεται σαφής
διάκριση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που είναι µέρος της ειδικής άδειας και γι’ αυτές που δεν είναι.
β. Να παρέχουν την καθολική υπηρεσία, εφόσον ορίζο-

νται προς τούτο σύµφωνα µε το άρθρο 7.
3. Όσοι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών οφείλουν να συνεισφέρουν στη χρηµατοδότηση της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας ή/και των διοικητικών
και λειτουργικών δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούνται να
εφαρµόζουν κατάλληλο λογιστικό διαχωρισµό ώστε να
είναι ευχερής ο προσδιορισµός των οικονοµικών στοιχείων των υπηρεσιών που υπάγονται σε υποχρέωση συνεισφοράς στη χρηµατοδότηση της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας και των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών της Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Σε περίπτωση µεταβίβασης της ειδικής άδειας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών απαιτείται η υποβολή
στην Ε.Ε.Τ.Τ. δήλωσης παραχώρησης από τον φορέα
που κατέχει την σχετική ειδική άδεια και δήλωσης ανάληψης της εκµετάλλευσης µε όλα τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην ειδική άδεια από
τον ανάδοχο φορέα. Η υποβολή δηλώσεων δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερόµενους από υποχρεώσεις προς
άλλες Αρχές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 14
Προστασία χρηστών ταχυδροµικών υπηρεσιών
1. Οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών οφείλουν να διαθέτουν σαφείς, απλές, χαµηλού κόστους διαδικασίες που είναι διαθέσιµες στο κοινό και οι οποίες αφορούν την αντιµετώπιση παραπόνων των χρηστών που
έχουν σχέση ιδίως µε την απώλεια, κλοπή, καταστροφή
ταχυδροµικών αντικειµένων (στις οποίες περιλαµβάνονται διαδικασίες επιµερισµού ευθυνών, όταν παρεµβαίνουν περισσότεροι του ενός φορέων), µε την επιφύλαξη
τήρησης των σχετικών διεθνών και εθνικών διατάξεων
περί αποζηµιώσεων.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει την επάρκεια των διαδικασιών
της προηγούµενης παραγράφου και ειδικότερα την απόδοση, όπου προβλέπεται, αποζηµίωσης των χρηστών για
πληµµελή παροχή κάποιας υπηρεσίας, καθώς και την αποτελεσµατικότητα απόδοσης της σχετικής αποζηµίωσης. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι η παραπάνω διαδικασία
ή/και αποτελεσµατικότητα δεν είναι ικανοποιητικές, ενηµερώνει σχετικά τον φορέα και προτείνει ανάλογες βελτιώσεις. Άρνηση του φορέα να προβεί στις απαραίτητες
τροποποιήσεις συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων
που προβλέπονται στο άρθρο 17.
3. Με την επιφύλαξη της ασκήσεως ενδίκου βοηθήµατος ενώπιον των δικαστικών αρχών, οι χρήστες ατοµικά
ή συλλογικά µπορούν να προσφεύγουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. για
παράπονα που αφορούν φορείς παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών.
4. Ο φορέας παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, καθώς και οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών στο πεδίο εφαρµογής της καθολικής υπηρεσίας υποχρεούνται να δηµοσιεύουν ετήσια έκθεση µε τον αριθµό των παραπόνων των χρηστών που αντιµετώπισαν και
τον τρόπο που τα χειρίσθηκαν σε µία (1) τουλάχιστον εφηµερίδα εθνικής κυκλοφορίας ή στην ιστοσελίδα τους
το πρώτο τετράµηνο κάθε έτους. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών συνεπάγεται κυρώσεις σύµφωνα µε το
άρθρο 17.
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Άρθρο 15
Παροχή πληροφοριών από τους φορείς
παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας
1. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, ώστε να ελέγχεται η συµµόρφωσή τους µε τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και για
στατιστικούς λόγους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
οι προθεσµίες µέσα στις οποίες πρέπει να παρέχονται οι
υπόψη πληροφορίες, καθώς και το απαιτούµενο επίπεδο
λεπτοµέρειας.
2. Οι ζητούµενες πληροφορίες, τα χρονικά περιθώρια
εντός των οποίων πρέπει να παρέχονται οι υπόψη πληροφορίες, καθώς και το απαιτούµενο επίπεδο λεπτοµέρειας πρέπει να είναι ανάλογες των αρµοδιοτήτων της
Ε.Ε.Τ.Τ..
3. Οι πληροφορίες σε εφαρµογή του νόµου αυτού που
από την εθνική νοµοθεσία χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές και οι πληροφορίες που παρέχουν άλλες αρχές χωρών-µελών της Ε.Ε. και χαρακτηρίζονται οµοίως, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ανάλογα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 16
Αποζηµιώσεις
1. Η πληµµελής παροχή υπηρεσιών γεννά δικαίωµα
κατ΄ αποκοπή αποζηµίωσης των χρηστών. Ειδικά η απώλεια ή καθυστερηµένη επίδοση απλών ταχυδροµικών αντικειµένων δεν γεννά δικαίωµα αποζηµίωσης.
2. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται το µέγιστο ύψος της κατ΄ αποκοπή αποζηµίωσης, µε την επιφύλαξη
των εποµένων παραγράφων.
3. Ο φορέας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών µπορεί να συµφωνήσει µε τους χρήστες µεγαλύτερο ποσό
κατ΄ αποκοπήν αποζηµίωσης.
4. 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 υποχρέωσης ή η αδικοπραξία ανάγεται σε
δόλο του φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών 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.
Άρθρο 17
Κυρώσεις
1. Η παράβαση διατάξεων του παρόντος, όρων της άδειας, ή η παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών διαφορετικών των όσων περιγράφηκαν στη «Δήλωση» του άρθρου
11 συνεπάγεται την επιβολή, µετά από ακρόαση των ενδιαφεροµένων, µίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες
κυρώσεις:

α. Σύσταση ή προειδοποίηση.
β. Πρόστιµο έως τριακόσιες πενήντα χιλιάδες
(350.000) ευρώ, το οποίο βεβαιούται και εισπράττεται
κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης σε σύσταση ή προειδοποίηση της Ε.Ε.Τ.Τ.
µπορεί να επιβάλλεται πρόστιµο ύψους έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.
γ. Προσωρινή ανάκληση της άδειας.
δ. Οριστική ανάκληση της άδειας.
2. Τις κυρώσεις της προηγούµενης παραγράφου επιβάλλει η Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία δηµοσιοποιεί τις σχετικές αποφάσεις της µε κάθε πρόσφορο µέσο, διασφαλίζοντας
την διατήρηση του επιχειρηµατικού απορρήτου.
3. Για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 1
λαµβάνεται υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, το είδος
των ταχυδροµικών υπηρεσιών που παρέχει ο παραβάτης, η έκταση της δραστηριότητάς του και η τυχόν υποτροπή του.
4. Οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται ανεξάρτητα από την πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων ή την
καταβολή αστικών αποζηµιώσεων για την ίδια συµπεριφορά.
5. Το µέγιστο ύψος των κατά την παράγραφο 1 προστίµων µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ..
6. Το προσωπικό των φορέων παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών έχει, σε σχέση µε τις υποχρεώσεις απορρήτου της ταχυδροµικής επικοινωνίας που θέτει η Αρχή
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και των
όρων λειτουργίας που θέτει η Ε.Ε.Τ.Τ., την ιδιότητα του
υπαλλήλου του άρθρου 263α του Ποινικού Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
Διασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας του φορέα
παροχής καθολικής υπηρεσίας
1. Για τη διασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας
του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας διατηρείται, έως τις 31.12.2012 το αποκλειστικό δικαίωµα στην περισυλλογή, διαλογή, µεταφορά και διανοµή των αντικειµένων αλληλογραφίας εσωτερικού, είτε µε ταχύτερη διανοµή είτε όχι, της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας (διασυνοριακό ταχυδροµείο) και του διαφηµιστικού ταχυδροµείου, µε όριο βάρους αυτών τα πενήντα
(50) γραµµάρια. Το ανωτέρω αποκλειστικό δικαίωµα του
φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, καθώς και το ανωτέρω όριο βάρους αίρονται από 1.1.2013.
2. Το ως άνω οριζόµενο όριο βάρους δεν ισχύει εάν η
τιµή είναι ίση ή µεγαλύτερη κατά δυόµισι φορές της τιµής του δηµοσίου τέλους για ένα αντικείµενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθµίδας βάρους της ταχύτερης
κατηγορίας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων µπορούν να τροποποιούνται τα παραπάνω
όρια βάρους και τιµής, καθώς και να καθορίζεται διαφορετική ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του αποκλειστικού
τοµέα, προγενέστερη από τις 31.12.2012.
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Άρθρο 19
Θέµατα ΕΛΤΑ Α.Ε.
Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΑΕ χορηγείται το αποκλειστικό δικαίωµα της χρήσης της επωνυµίας
«Ελληνικά Ταχυδροµεία ΑΕ» και του διακριτικού τίτλου
«ΕΛΤΑ».
Άρθρο 20
Καταργούµενες Διατάξεις
1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου καταργούνται:
α. Το ν.δ. 496/1970 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας
των Ταχυδροµείων» (Α΄ 73), εκτός των άρθρων 1 και 17.
β. Ο ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», (Α΄ 282),
όπως έχει τροποποιηθεί µε το ν. 3185/2003 (Α΄ 229),
πλην των άρθρων 23, 26, 27, 28 και 29, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Οι κανονιστικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση των ως άνω νόµων διατηρούνται σε ισχύ
έως την ρητή τροποποίηση ή κατάργησή τους µε τις κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα
νόµο.
Άρθρο 21
Μεταβατικές διατάξεις
1. Φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών που κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου παρέχουν ταχυδροµικές υπηρεσίες βάσει ισχύουσας γενικής ή ειδικής άδειας, εξακολουθούν να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος.
2. Η ΕΛΤΑ ΑΕ παραµένει φορέας παροχής καθολικής
υπηρεσίας έως τις 31.12.2028. Οι όροι παροχής της καθολικής υπηρεσίας καθορίζονται µε τη σύµβαση ανάθεσης που συνάπτεται µεταξύ του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και της ΕΛΤΑ ΑΕ, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Άρθρο 22
Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων
1. Η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)
είναι αρµόδια για τη διαρκή µέτρηση και καταγραφή, σε
επιλεγµένες θέσεις, των επιπέδων των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, που οφείλονται στο σύνολο των σταθµών
κεραιών κάθε είδους.
2. Στην Ε.Ε.Α.Ε. δηµιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, που έχει ως αρµοδιότητα το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσµοθετηµένων
ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτροµαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα
νοµοθεσία, µέσω ενός διασυνδεδεµένου συστήµατος
σταθµών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθµών µέτρησης των τιµών της ηλεκτροµαγνητι-

κής ακτινοβολίας, ονοµαζόµενο εφεξής «Δίκτυο» και τη
διαρκή ενηµέρωση του κοινού.
3. Με κοινές Αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε,
καθορίζονται τα θέµατα οργάνωσης, εγκατάστασης,
χρηµατοδότησης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης
και λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων και εκδίδεται Κανονισµός του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισµός εκδίδεται εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από
τη δηµοσίευση του παρόντος και µε αυτόν καθορίζονται:
α. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής
των φορέων, που συνδέονται στο Δίκτυο.
β. Τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και
µετεγκατάστασης των σταθµών µέτρησης ανάλογα µε
τις παρουσιαζόµενες ανάγκες.
γ. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρισης, επέκτασης και συντήρησης του Δικτύου.
δ. Οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των µετρήσεων της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.
ε. Η οργάνωση και παρακολούθηση από την Ε.Ε.Α.Ε.,
το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, την
Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς, όπως Περιφέρειες, Δήµοι, Πανεπιστήµια, πάροχοι ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, Τ.Ε.Ε., των µετρήσεων των τιµών της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και η δηµοσιοποίησή τους.
ζ. Η δηµοσίευση περιοδικών εκθέσεων από την
Ε.Ε.Α.Ε. σχετικά µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων
της τήρησης των ορίων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
4. Η Ε.Ε.Α.Ε. σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων αναλαµβάνει την αρχική
δηµιουργία και υποστήριξη του Εθνικού Παρατηρητηρίου
Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων και είναι αρµόδια για να:
α. Σχεδιάζει και προγραµµατίζει τις αναγκαίες µετρήσεις.
β. Λειτουργεί το πληροφοριακό σύστηµα στο οποίο
καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των µετρήσεων.
γ. Αναλαµβάνει την παρουσίαση των δεδοµένων των
µετρήσεων σε κατάλληλα διαµορφωµένη ιστοσελίδα µε
τη µορφή απλών και κατανοητών διαγραµµάτων ανά γεωγραφική περιοχή.
δ. Μεριµνά για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και
αναβάθµιση, εφόσον απαιτείται, όλου του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
Άρθρο 23
Όροι και Ορισµοί
1. Ράδιο: Γενικός όρος που εφαρµόζεται στη χρήση
των ραδιοκυµάτων.
2. Ραδιοκύµατα (ή ερτζιανά κύµατα): Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα των οποίων η συχνότητα είναι κατώτερη των
3.000 GHz, που διαδίδονται στο χώρο χωρίς τεχνητό οδηγό.
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3. Ραδιοεπικοινωνία: τηλεπικοινωνία δια ραδιοκυµάτων.
4. Ραδιοηλεκτρονική συσκευή: Οποιαδήποτε συσκευή
που κατά τη λειτουργία της χρησιµοποιεί ραδιοκύµατα.
5. Ραδιοηλεκτρονικό σύστηµα: Συνδυασµός διαφόρων
συσκευών, ραδιοηλεκτρονικών και µη, καθώς και εξαρτηµάτων µετά των παρελκοµένων τους, που λειτουργούν
συνδυαστικά ως ένα αυτόνοµο σύστηµα.
6. Ράδιο-εγκατάσταση: Σύνολο ραδιοηλεκτρονικών
συσκευών και συστηµάτων τοποθετηµένων σε ένα χώρο
ή σε διάσπαρτους γεωγραφικά χώρους, κατάλληλα συνδεδεµένα µεταξύ τους, µετά των απαραίτητων παρελκοµένων τους και υποστηρικτικών µηχανηµάτων, για την επίτευξη κάποιας υπηρεσίας ή την πραγµατοποίηση κάποιου σκοπού.
7. Ραδιοηλεκτρονικός Α΄: Φυσικό πρόσωπο, που γνωρίζει τον τρόπο που εκτελούνται συγκεκριµένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστηµάτων και
εγκαταστάσεων. Με τη χορήγηση σε αυτόν επαγγελµατικής άδειας εργασίας, δηλώνεται ότι έχει την απαιτούµενη γνώση και εµπειρία και είναι κατάλληλος να προβαίνει, σε έρευνα, στη µελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, επίβλεψη κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας, ποιοτικού ελέγχου, συντήρηση και επισκευή, διενέργεια
πραγµατογνωµοσύνης επί πάσης φύσεως ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστηµάτων και εγκαταστάσεων
οποιασδήποτε πολυπλοκότητας σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Επίσης εκπονεί µελέτες ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας όσον αφορά στις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και στην ασφάλεια των
σχετικών εγκαταστάσεων.
8. Ραδιοηλεκτρονικός Β΄: Φυσικό πρόσωπο, που γνωρίζει τον τρόπο που εκτελούνται συγκεκριµένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστηµάτων και
εγκαταστάσεων. Με τη χορήγηση σε αυτόν επαγγελµατικής άδειας εργασίας, δηλώνεται ότι έχει την απαιτούµενη γνώση και εµπειρία και είναι κατάλληλος να προβαίνει στη µελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, επίβλεψη κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας, ποιοτικού ελέγχου, συντήρηση και επισκευή, διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστηµάτων και
εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας µε τη
γνώση και την εµπειρία του, σύµφωνα µε τους κανόνες
της τέχνης και της επιστήµης.
9. Ραδιοτεχνικός Α΄: Φυσικό πρόσωπο, που γνωρίζει
τον τρόπο που εκτελούνται συγκεκριµένες εργασίες επί
ραδιοηλεκτρονικών συσκευών συστηµάτων και εγκαταστάσεων που προβλέπονται για την άδεια αυτή. Με τη
χορήγηση σε αυτόν επαγγελµατικής άδειας εργασίας
δηλώνεται ότι έχει την απαιτούµενη γνώση και την εµπειρία και είναι κατάλληλος να προβαίνει στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και την εκπόνηση, συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρονικών συστηµάτων και εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας µε τη γνώση και την
εµπειρία του, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και
της επιστήµης. Επιπροσθέτως δύναται να εργασθεί ως
τεχνικό προσωπικό µιας οµάδας εργασίας για την επισκευή µιας ραδιοηλεκτρονικής συσκευής, καθώς και για
την εκτέλεση ή διαρρύθµιση ραδιοηλεκτρονικών συστηµάτων και εγκαταστάσεων, πέραν αυτών που έχει δικαίωµα από την άδειά του ή να προσφέρει οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια χρειαστεί ο επικεφαλής ραδιοηλεκτρονικός Α΄ ή Β΄ της οµάδας.

10. Ραδιοτεχνικός Β΄: Φυσικό πρόσωπο, που γνωρίζει
τον τρόπο που εκτελούνται συγκεκριµένες εργασίες επί
ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστηµάτων και εγκαταστάσεων που προβλέπονται για την άδεια αυτή. Με τη
χορήγηση σε αυτόν επαγγελµατικής άδειας εργασίας
δηλώνεται ότι έχει την απαιτούµενη γνώση και την εµπειρία και είναι κατάλληλος να προβαίνει στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρονικών συστηµάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και την εκπόνηση,
συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων αντίστοιχης
πολυπλοκότητας µε τη γνώση και την εµπειρία του, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Επιπροσθέτως, δύναται να εργασθεί ως βοηθητικό τεχνικό προσωπικό µιας οµάδας εργασίας για την επισκευή
µιας ραδιοηλεκτρονικής συσκευής, καθώς και για την εκτέλεση ή διαρρύθµιση µίας εγκατάστασης, πέραν αυτών που έχει δικαίωµα από την άδειά του ή να προσφέρει οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια χρειαστεί ο επικεφαλής ραδιοηλεκτρονικός Α΄ ή Β΄ ή ο ραδιοτεχνικός Α΄
της οµάδας.
11. Ραδιοηλεκτρονικό εργαστήριο: Χώρος κατάλληλα
διαρρυθµισµένος και εξοπλισµένος, στον οποίο πραγµατοποιούνται εργασίες που αφορούν τις ραδιοηλεκτρονικές συσκευές, συστήµατα και εγκαταστάσεις από πρόσωπα που διαθέτουν τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού ή και του ραδιοτεχνικού.
Άρθρο 24
Άσκηση του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού
και του ραδιοτεχνικού – Ίδρυση και λειτουργία
των ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων
1. Με προεδρικά διατάγµατα µετά από πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των
κατά περίπτωση συναρµοδίων Υπουργών:
α) Ρυθµίζονται τα θέµατα άσκησης του επαγγέλµατος
του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνικού. Οι ρυθµίσεις αφορούν τις κατηγορίες των επαγγελµατικών αδειών, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αδειούχων, τις επαγγελµατικές υποχρεώσεις των αδειούχων, τα προσόντα για την απόκτηση άδειας και τη διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων αυτών όπου απαιτείται, τα δικαιολογητικά για την απόκτηση αδειών, ισοτιµίες και αντιστοιχίες τίτλων σπουδών, προϋπηρεσίας, τον τύπο των
εντύπων των επαγγελµατικών αδειών, τη συσχέτιση των
υφιστάµενων αδειών ραδιοηλεκτρολόγου Α΄, ραδιοηλεκτρολόγου Β΄, ραδιοτεχνίτη, βοηθού ραδιοτεχνίτη µε τις
νέες άδειες ραδιοηλεκτρονικού Α΄, ραδιοηλεκτρονικού
Β΄, ραδιοτεχνικού Α΄, ραδιοτεχνικού Β΄, τις κυρώσεις
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
β) Καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, τα θέµατα αναγνώρισης της επαγγελµατικής επάρκειας πολιτών χωρών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών που επιθυµούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ραδιοηλεκτρονικού και
ραδιοτεχνικού ή άδεια λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικού
εργαστηρίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
2. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των
κατά περίπτωση συναρµοδίων Υπουργών:
α) Ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων. Οι ρυθµίσεις
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αφορούν τις κατηγορίες αυτών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές για τη νόµιµη λειτουργία
τους, την έκταση των εργασιών τους, τα δικαιολογητικά
για την έκδοση αδείας λειτουργίας, τον απαιτούµενο εξοπλισµό που πρέπει να διαθέτουν, τον τύπο των εντύπων της άδειας λειτουργίας τους, τις προδιαγραφές των
χώρων που στεγάζονται, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
β) Καθορίζονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια πιστοποίησης επιµορφωτικών προγραµµάτων από το ΕΚΕΠΙΣ
και προσώπων από τον ΕΟΠΠ σε εξειδικευµένα γνωστικά πεδία όπως η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, το σύστηµα διεξαγωγής των εξετάσεων όπου αυτές απαιτούνται, η εξεταστέα ύλη, οι διαδικασίες σύστασης και συγκρότησης εξεταστικών επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Η δαπάνη για τη χρηµατοδότηση επιµορφωτικών
προγραµµάτων εξειδικευµένων σε αντικείµενα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνιών, που απευθύνονται σε υπαλλήλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς, βαρύνει
τον προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων και τον Κρατικό Προϋπολογισµό (δαπάνες Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων).
4. Τα ως άνω εκπαιδευτικά προγράµµατα υπάγονται
στις ειδικές δράσεις της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνιών που αναφέρονται στο ν. 3431/2006.
Άρθρο 25
Μητρώα
Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των
κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, καθορίζονται
οι διαδικασίες δηµιουργίας και τήρησης µητρώων των
προσώπων τα οποία υπάγονται σε διαδικασίες πιστοποίησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και των ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων, µε τήρηση
των διατάξεων που αφορούν την προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 26
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι διατάξεις των ν.δ. 2624/1953 (Α΄292), β.δ. 510/1971
(Α΄152) και π.δ. 258/2003 (Α΄ 235) που αφορούν το επάγγελµα του ραδιοηλεκτρολόγου και του ραδιοτεχνίτη
ως και τα της λειτουργίας των ραδιοηλεκτρικών εργαστηρίων διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκδοση των
προεδρικών διαταγµάτων των άρθρων 23 έως 25.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 27
Σύσταση Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών
Δικτυακών Υποδοµών
1. Στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδοµών
(Δ.Τ.Δ.Υ.).
2. Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδο-

µών (Δ.Τ.Δ.Υ.) είναι αρµόδια για την παρακολούθηση,
την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και
την ασφάλεια της λειτουργίας των δικτύων.
3. Στη Δ.Τ.Δ.Υ. συνιστώνται τα ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα Ανάπτυξης Δικτύων
Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκει ιδίως:
Η παρακολούθηση, εποπτεία και έλεγχος δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που υλοποιούνται από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ο καθορισµός των διαδικασιών για την παραχώρηση
δικαιωµάτων διέλευσης, του τρόπου καταβολής των τελών, τους δικαιούχους είσπραξης αυτών και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια, η µέριµνα για την έκδοση της σχετικής κοινής Υπουργικής απόφασης και η παρακολούθηση της υλοποίησής της.
Η παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο της πολιτικής για την ανάπτυξη των δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών µε
σκοπό ιδίως την επίτευξη των στόχων της Κοινωνίας της
Πληροφορίας, η συµµετοχή και υποστήριξη των αντίστοιχων εργασιών σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές
επίπεδο, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα αντίστοιχα όργανα των διεθνών οργανισµών και φορέων, η εφαρµογή των σχετικών διεθνών συνθηκών και άλλων
διεθνών πράξεων και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων.
- Η άσκηση της ρυθµιστικής αρµοδιότητας ως και η εισήγηση της έκδοσης διοικητικών πράξεων στον τοµέα
της ανάπτυξης και λειτουργίας των δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
- Η συµµετοχή και υποστήριξη της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασµού, καθορισµού στόχων και διαµόρφωσης προτεραιοτήτων στον τοµέα της ανάπτυξης δικτύων
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και
η συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς για βελτίωση, αναβάθµιση και γενικότερη παρέµβαση στα δίκτυα της
χώρας.
- Η επεξεργασία των εισηγήσεων για την εξέταση θεµάτων δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
- Η διατύπωση εισήγησης για τη σκοπιµότητα εκτέλεσης έργων εγκατάστασης δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (οπτικών ινών ή άλλων ευρυζωνικών δικτύων κ.λπ.) στη Χώρα, ενταγµένων σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράµµατα χρηµατοδότησης
και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.
β) Τµήµα Ασφάλειας Δικτύων
Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκει ιδίως:
- Η συµβολή στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας Επικοινωνιών και σχεδίου αντιµετώπισης και
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες, καθώς και διαχείρισης έκτακτων αναγκών στη χώρα, σε συνεργασία
µε την Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλους εµπλεκόµενους φορείς.
- Η εισήγηση για τον καθορισµό των ελαχίστων υποχρεώσεων, προς τις οποίες οφείλουν να συµµορφώνονται οι επιχειρήσεις προκειµένου να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του δικτύου και η διαθεσιµότητα του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου και των δηµόσιων τηλεφωνικών
υπηρεσιών.
- Η παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο των πρακτικών ξένων χωρών, η συµµετοχή
και υποστήριξη των αντίστοιχων εργασιών σε ευρωπαϊ-
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κό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, η εκπροσώπηση του
Υπουργείου στα αντίστοιχα όργανα των διεθνών οργανισµών και φορέων και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων
για θέµατα αρµοδιότητας του τµήµατος.
γ) Τµήµα Μητρώου Δικτυακών Υποδοµών
Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκει ιδίως:
- Η συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τα δίκτυα
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών της χώρας.
- Η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της
γενικότερης υποδοµής της χώρας σε θέµατα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ιδίως έργα, µελέτες, προβλήµατα, λειτουργικές παρεµβάσεις, απαιτήσεις των φορέων για την αναβάθµιση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της Χώρας).
- Η καταγραφή και µέριµνα θεµάτων κατασκευής, λειτουργίας και εκµετάλλευσης των δικτύων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών της χώρας, όπως επίσης
και η τήρηση των πάσης φύσεως αρχείων σε ηλεκτρονική µορφή.
- Η ηλεκτρονική αποτύπωση των δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών της Χώρας, µε χρήση σύγχρονων
γεωγραφικών πληροφοριακών συστηµάτων.
4. Για τη συµπληρωµατική στελέχωση της Διεύθυνσης
Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδοµών (Δ.Τ.Δ.Υ.) στο
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, πέραν
του υφιστάµενου προσωπικού, συνιστώνται πέντε (5) θέσεις Ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου. Ο
αριθµός των εκάστοτε πληρουµένων θέσεων του Ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, οι ειδικότητες, η απαιτούµενη επιστηµονική εξειδίκευση και ο χρόνος απασχόλησης καθορίζονται µε την προκήρυξη.
5. Στο άρθρο 43 (Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Γ΄) του
π.δ. 293/1999 (Α΄ 263), προστίθεται νέα παράγραφος ως
εξής:
«Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδοµών»
ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής
α) Τµήµα Ανάπτυξης Δικτύων
ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών
β) Τµήµα Ασφάλειας Δικτύων
ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής
γ) Τµήµα Μητρώου Δικτυακών Υποδοµών
ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής.»
6. Στο άρθρο 27 παρ. 2 περίπτωση δ΄ του π.δ.
293/1999, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο.
«- Η παρακολούθηση σχετικών θεµάτων και η εισήγηση για έκδοση των απαιτούµενων κανονιστικών πράξεων
για την υλοποίηση του προγράµµατος Gallileo και η παρακολούθηση, εποπτεία και έλεγχος δορυφορικών κρατικών δικτύων που υλοποιούνται από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
Άρθρο 28
Μετονοµασία Οργανικών Μονάδων του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1. Μετονοµάζεται η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνιών
σε Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
2. Μετονοµάζεται η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών σε
Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
3. Μετονοµάζεται το Τµήµα Επιτήρησης και Ελέγχου

Ραδιοεκποµπών σε Τµήµα Δορυφορικών Επικοινωνιών
και Επιτήρησης Ραδιοεκποµπών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο 29
Τροποποιήσεις του ν. 3431/2006 και του ν. 2801/2000
1. Στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3431/2006 (Α΄ 13) προστίθεται νέο εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
«Οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο
άρθρο 12 περίπτωση κ΄, εφαρµόζονται και για τα δίκτυα
και τους µεµονωµένους σταθµούς ραδιοεπικοινωνιών
της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη µέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και µεµονωµένους σταθµούς που χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς για
πειραµατικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη,
τους σταθµούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, εξαιρουµένων των δικτύων και εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του Λιµενικού Σώµατος. Για τα κρατικά δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν έχει αρµοδιότητα επιβολής κυρώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. ότι οι παρεµβολές προέρχονται
από κρατικό δίκτυο, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενηµερώνει άµεσα τον
φορέα του κρατικού δικτύου για την άρση της παρεµβολής, καθώς και το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων.
Οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο
άρθρο 12 περίπτωση λβ΄ εφαρµόζονται και για τα δίκτυα
και τους µεµονωµένους σταθµούς ραδιοεπικοινωνιών
της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη µέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και µεµονωµένους σταθµούς που χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς για
πειραµατικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη,
τους σταθµούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, εφόσον κατά περίπτωση απαιτείται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.»
2. Η διάταξη του άρθρου 2 περίπτωση κη΄ του
ν. 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«κη) Κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών: τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι µεµονωµένοι
σταθµοί ραδιοεπικοινωνιών, που χρησιµοποιούνται από
τα Υπουργεία, τα Δηµόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τις υπηρεσίες των περιφερειών, τις Ένοπλες Δυνάµεις, τα
Σώµατα Ασφαλείας, το Λιµενικό Σώµα, το Εθνικό Κέντρο
Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), τις ξένες πρεσβείες και διπλωµατικές αποστολές, βάσει διµερούς διακρατικής
συµφωνίας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.), για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και µόνο υπηρεσιακών τους αναγκών και τα οποία δεν χρησιµοποιούνται για την παροχή
εµπορικών υπηρεσιών στο κοινό. Η παροχή υπηρεσιών
από παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους άνω φορείς, που αναπτύσσουν κρατικά δίκτυα, διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος.»
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3431/2006 προστίθενται περιπτώσεις ιη΄ και ιθ΄, ως ακολούθως:
«ιη. Τον καθορισµό και τη χρηµατοδότηση δράσεων ε-
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ρευνητικού χαρακτήρα, που σχετίζονται µε την καινοτοµία και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκλειόµενης κάθε µορφής εµπορικής εκµετάλλευσης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, µετά από γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ., για τις παραπάνω
δράσεις καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις υπό τους
οποίους χορηγείται, για τους ανωτέρω σκοπούς, το δικαίωµα χρήσης φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, οι όροι ανάθεσης, ανανέωσης, τροποποίησης, ανάκλησης των
δράσεων ή/και του δικαιώµατος χρήσης φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, το µέγιστο ύψος της χρηµατοδότησης,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.»
«ιθ. Τον καθορισµό και χρηµατοδότηση δράσεων, που
αφορούν στην ενηµέρωση, εξοικείωση και εκπαίδευση
στις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή κοινοτικών οδηγιών, στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και στη χρήση του διαδικτύου, καθώς και σε δράσεις σχετικές µε τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες, κατ’ εφαρµογή του νόµου αυτού.»
4. Ο τίτλος του άρθρου 5 του ν. 3431/2006 τροποποιείται από «Επιτροπή Πολιτικής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» σε «Επιτροπές», η δε διάταξη του άρθρου 5 του
ν. 3431/2006 αριθµείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται στο άρθρο αυτό παράγραφος µε αριθµό 2, ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, συγκροτείται διαρκής επιτροπή στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Ε.Ε.Τ.Τ., του ΕΛ.Ο.Τ., του προσώπου στο οποίο
ανατίθεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. η τήρηση του Μητρώου των
ονοµάτων χώρου και της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων για την παρακολούθηση θεµάτων διαδικτύου και ονοµάτων χώρου (domain name) και καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για τη συγκρότησή της, τον αριθµό των µελών και τον τρόπο λειτουργίας της. Ο τοµέας ευθύνης
της επιτροπής είναι η ονοµατοδοσία στο διαδίκτυο. Η επιτροπή συγκεντρώνει και καταγράφει στοιχεία που αφορούν τα ως άνω θέµατα, ερευνά και καθορίζει τα τεχνικά και νοµικά ζητήµατα, παρακολουθεί την υλοποίηση
των αποφάσεων ελληνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών, φορέων, οµάδων εργασίας και επιτροπών, υποστηρίζει τις αντίστοιχες συναντήσεις σε ελληνικό, ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και συµµετέχει,
επεξεργάζεται και υποβάλει εισηγήσεις για τα ως άνω
θέµατα. Η επιτροπή ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από
τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να
τις παρέχουν εγκαίρως.»
5. Το εδάφιο ιδ΄ του άρθρου 12, του ν. 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδ. Τηρεί και διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων στο οποίο έχουν πλήρη και επιγραµµική
σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης οι αρµόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άµυνας. Με απόφαση των
Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άµυνας µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το Μητρώο,
προκειµένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρµοδιοτήτων του άρθρου 4, θέµατα που αφορούν την οργάνωση,
λειτουργία, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου αυτού,
καθώς και κάθε θέµα σχετικό για την εφαρµογή του παρόντος.»

6. Στο άρθρο 12 του ν. 3431/2006 προστίθεται περίπτωση µβ΄ ως εξής:
«µβ. Εκδίδει αποφάσεις για τη ρύθµιση ζητηµάτων διευθυνσιοδότησης στο διαδίκτυο, όπως θέµατα µετάβασης από IPV4 σε ΙPV6, ενηµέρωση εµπλεκοµένων φορέων και συµµόρφωσης των παρόχων µε τις τεχνολογικές
εξελίξεις και εξειδικεύει τα αντίστοιχα Πρότυπα και Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.»
7. Στο άρθρο 12 του ν. 3431/2006 προστίθεται περίπτωση µγ΄ ως εξής:
«µγ. Ρυθµίζει ζητήµατα που αφορούν την τεχνολογική
ουδετερότητα δικτύων σύµφωνα µε τις αρχές του άρθρου 3 του ν. 3431/2006.»
8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 24 του ν. 3431/2006
αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Αν διαπιστώνεται παρεµβολή σε δίκτυα ραδιοεπικοινωνίας, ενσύρµατα δίκτυα, ηλεκτρονικό εξοπλισµό ή
ραδιοεξοπλισµό, ο κάτοχος ή χρήστης του εξοπλισµού,
υποχρεούται να άρει αµέσως την παρεµβολή και
κατ’ αυτού επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
Στην περίπτωση υποβολής έγγραφης καταγγελίας για επιβλαβείς παρεµβολές, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται, το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη της, να
προβεί σε έλεγχο. Μετά τον εντοπισµό της πηγής πρόκλησης των ως άνω παρεµβολών η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να
διατάσσει την άρση αυτών, ενηµερώνοντας σχετικώς
τον καταγγέλλοντα. Οι καταγγελίες αξιολογούνται και
ελέγχονται κατά προτεραιότητα µε βάση τη σοβαρότητά
τους.»
9. Στο ν. 3431/2006 προστίθεται νέο άρθρο µε στοιχεία
31Α , ως εξής:
«Άρθρο 31Α
Εγκαταστάσεις µικρών σταθµών και
κατασκευών κεραιών χαµηλής όχλησης
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ, καθορίζονται, επιπλέον των εξαιρέσεων που προβλέπονται
στο άρθρο 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 και στο άρθρο 31
του ν. 3431/2006 όπως εκάστοτε ισχύουν, οι κατηγορίες,
οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας τους, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, ο έλεγχος
και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε
σχετικό θέµα, για τις κατασκευές κεραιών χαµηλής ηλεκτροµαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, των οποίων
η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούµενη ισχύς
(eirp) δεν υπερβαίνει τα 164 W. Οι εγκαταστάσεις αυτές
εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 και του άρθρου 31 του
ν. 3431/2006, όπως ισχύουν.
10. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 63
του ν. 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) πρόστιµο έως 3.000.000 ευρώ το οποίο εισπράττεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεων Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.),».
11. Το στοιχείο Γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 1
του ν. 2801/2000, όπως τροποποιήθηκε µε το στοιχείο Γ΄
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του
ν. 3431/2006, αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ) Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., µετά από τεχνική έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών στην ξηρά:
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α) που δεν διαθέτουν άδεια ούτε πιστοποιητικό πληρότητας ή
β) που διαθέτουν άδεια ή πιστοποιητικό πληρότητας
φακέλου τα οποία έχουν εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποιηµένων στοιχείων
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ µέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000)
ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση ιδίως η ψευδής αναγραφή ή η παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή.
Τα πρόστιµα αυτά αποτελούν έσοδα του Δηµοσίου και
εισπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεων Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»
12. Η περίπτωση λβ΄ του άρθρου 12 του ν. 3431/2006,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 παρ. 2 του
ν. 3534/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«λβ. Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθµών
στην ξηρά, συµπεριλαµβανοµένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του ν. 2801/2000, πλην των εδαφίων Γ΄, Δ΄
και Ε΄ της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και του εδαφίου ιε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.
3431/2006. Εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η οποία περιλαµβάνει ιδίως τη διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού
χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της
κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης
ή ανάκλησης των αδειών.»
13. Αντικαθίσταται η παράγραφος 17 του άρθρου 31
του ν. 3431/2006 ως εξής:
«17. Για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών ακολουθούνται τα εξής:
Α. Πριν από την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή
τροποποίηση υφιστάµενης κατασκευής κεραίας, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει ολοκληρωµένο φάκελο, µέσω Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Ο
ολοκληρωµένος φάκελος χαρακτηρίζεται ως πλήρης, εφόσον περιλαµβάνει τις κάτωθι αιτήσεις/µελέτες:
α) Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
(Υ.Π.Α.) σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
β) Αίτηση για χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόµιµης χρήσης των συχνοτήτων εκποµπής και λήψης όπως αναφορά σχετικών Αποφάσεων χορήγησης δικαιωµάτων της ΕΕΤΤ ή αναφορά
σε διατάξεις εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση,
στις οποίες υπάγεται ο αιτών.
γ) Μελέτη Ραδιοεκποµπών για την έκδοση θετικής
γνωµάτευσης της Ε.Ε.Α.Ε.
δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση αίτηση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις , σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
ε) Μελέτη για την τοποθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις.
στ) Αιτήσεις που πιθανόν απαιτούνται κατά περίπτωση.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την πληρότητα του φακέλου.
Κατά την υποβολή του ολοκληρωµένου φακέλου στο
ΣΗΛΥΑ, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται στην καταβολή
διοικητικού τέλους, το ύψος του οποίου ορίζεται από την
Ε.Ε.Τ.Τ. Στο ως άνω διοικητικό τέλος ενσωµατώνονται
όλα τα τυχόν τέλη που καταβάλλονται από τον ενδιαφε-

ρόµενο στις αρµόδιες υπηρεσίες που εξετάζουν τις µελέτες/αιτήσεις. Οι υπογράφοντες τις µελέτες/αιτήσεις,
ευθύνονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Οι υπογράφοντες τις µελέτες τεχνικοί πρέπει να έχουν τα απαιτούµενα προσόντα και την ευθύνη για το περιεχόµενο των µελετών τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρµοδίων Υπουργών, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, ρυθµίζονται θέµατα διαδικασιών και εφαρµογής του ΣΗΛΥΑ, ως και κάθε σχετικό θέµα.
Μέχρι την έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης
οι αιτήσεις/µελέτες εξετάζονται από τις κατά περίπτωση
αρµόδιες υπηρεσίες παράλληλα, ανεξάρτητα και χωρίς
να προαπαιτείται η έγκριση ή η σύµφωνη γνώµη των υπολοίπων αρµοδίων υπηρεσιών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που εκδίδεται εντός τριών
(3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος ρυθµίζεται
κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, καθώς
και κάθε θέµα αρµοδιότητάς της Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικό µε την
αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στα πλαίσια του
παρόντος.
Β. Οι αρµόδιες υπηρεσίες, µέσω διαδικτυακής πρόσβασης στο ΣΗΛΥΑ, µέσα σε τέσσερις µήνες από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωµένου φακέλου του ανωτέρω στοιχείου Α΄, οφείλουν να ελέγξουν τα θέµατα
της αρµοδιότητάς τους και να ενηµερώνουν το ΣΗΛΥΑ:
α) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή
β) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειµένες αιτήσεις/µελέτες, προκειµένου αυτές να
συµπληρωθούν/διορθωθούν ή
γ) για την αιτιολογηµένη απόρριψη των κατατεθειµένων αιτήσεων/µελετών.
Γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., µετά την πάροδο τεσσάρων µηνών από
την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωµένου φακέλου
του ανωτέρω στοιχείου Α΄:
α) Εκδίδει Άδεια Κατασκευής Κεραίας, εφόσον έχουν
εκδοθεί όλες οι απαιτούµενες εγκρίσεις από τις αρµόδιες Υπηρεσίες και προβαίνει στη δηµοσιοποίηση στον
οικείο δικτυακό τόπο του περιεχοµένου του ολοκληρωµένου φακέλου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ανωτέρω
στοιχείο Α΄.
β) Εκδίδει Πιστοποιητικό Πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου και προβαίνει στη δηµοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχοµένου του ολοκληρωµένου φακέλου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ανωτέρω
στοιχείο Α΄, κατόπιν ελέγχου πληρότητας και µε την
προϋπόθεση σύµφωνης γνώµης της Ε.Ε.Α.Ε. και της
Υ.Π.Α., καθώς και χορήγησης δικαιωµάτων χρήσης συχνοτήτων από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Το εν λόγω Πιστοποιητικό
καταργείται όταν εκδοθεί η κατά το παρόν στοιχείο Γ΄,
σηµείο α΄, Άδεια Κατασκευής Κεραίας.
γ) Απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που υπάρχει
τουλάχιστον µία οριστική αιτιολογηµένη απόρριψη από
τις αρµόδιες Υπηρεσίες.
Δ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., µε τη βοήθεια γεωγραφικού πληροφοριακού συστήµατος (GIS), δηµοσιοποιεί τις κατασκευές
κεραιών για τις οποίες έχει εκδοθεί Άδεια Κατασκευής
Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας, καθώς και όλες
τις σχετικές εγκρίσεις µε τα σχετικά συµπεράσµατα των
µελετών.
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Ε. Ο κάτοχος, µετά την έκδοση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας, δύναται
να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας και οφείλει παράλληλα:
α) Να κοινοποιεί την Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή το
Πιστοποιητικό Πληρότητας στον αρµόδιο Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού της θέσης εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.
β) Να έχει αναρτηµένη κοντά στη βάση της κεραίας
ευανάγνωστη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία
αναγράφονται η επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο του κατόχου και ο µοναδικός Αριθµός είτε της Άδειας είτε του
Πιστοποιητικού Πληρότητας.
Η σύνδεση της κατασκευής κεραίας µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας επιτρέπεται εφόσον η συγκεκριµένη κατασκευή κεραίας διαθέτει Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας.
ΣΤ. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται εάν απορριφθεί τουλάχιστον µία εκ
των αιτήσεων/µελετών από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Η
απόφαση αυτή κοινοποιείται στον κάτοχο, ο οποίος οφείλει να προβεί σε άµεση αποξήλωση της συγκεκριµένης κατασκευής κεραίας.
Ζ. Μέχρι τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, όσον αφορά τις υποβαλλόµενες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος αιτήσεις, εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος ως εξής:
α) Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση/µελέτη σε κάθε αρµόδια υπηρεσία και
να κοινοποιήσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. τα αποδεικτικά παραλαβής των σχετικών αιτήσεων/µελετών από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
β) Οι αρµόδιες υπηρεσίες, µέσα σε τέσσερις µήνες από την αποδεδειγµένη παραλαβή των σχετικών αιτήσεων/µελετών, οφείλουν να ελέγξουν τα θέµατα αρµοδιότητάς τους και να ενηµερώσουν εγγράφως την Ε.Ε.Τ.Τ.
και τον ενδιαφερόµενο:
αα) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή
ββ) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις
κατατεθειµένες αιτήσεις/µελέτες, προκειµένου αυτές να
συµπληρωθούν/διορθωθούν ή
γγ) για την αιτιολογηµένη απόρριψη των κατατεθειµένων αιτήσεων/µελετών.
γ) Η Ε.Ε.Τ.Τ., µετά την πάροδο τεσσάρων µηνών από
την ηµεροµηνία παραλαβής της τελευταίας αίτησης/µελέτης, προβαίνει στις ενέργειες που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο Γ΄.»
14. Το εδάφιο Ε της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του
ν. 2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε. Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής ποινών στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία ή
µε πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση παράνοµων ή µη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195).»
15. Το στοιχείο ΣΤ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1
του ν. 2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στ. Το εµβαδόν του οικίσκου, όταν αυτός τοποθετείται σε δώµα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 25 τετραγωνικά µέτρα και το ύψος του τα 2,40 µέτρα. Όταν
αυτός τοποθετείται στο έδαφος, το εµβαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 35 τετραγωνικά µέτρα και
το ύψος του τα 3,5 µέτρα. Οι ανωτέρω µέγιστες επιτρεπτές επιφάνειες των οικίσκων προσαυξάνονται κατά
15% για κάθε φιλοξενούµενο πάροχο που κάνει κοινή
χρήση του οικίσκου, ενώ η συνολική µέγιστη προσαύξη-

ση στο εµβαδόν, ανεξαρτήτως του αριθµού των παρόχων δεν θα υπερβαίνει το 35% των προαναφερόµενων
τιµών. Εάν ο οικίσκος πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τη
στέγαση µηχανηµάτων που µεταδίδουν σήµατα επίγειας
ψηφιακής ευρυεκποµπής µε χρήση συχνοτήτων για την
εκποµπή ραδιοτηλεοπτικού σήµατος, το εµβαδόν του
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 τετραγωνικά µέτρα
ανά πολυπλέκτη. Όταν ο οικίσκος τοποθετείται στο δώµα και η κατασκευή κεραίας είναι στο δώµα ή/και πάνω
στην απόληξη του κλιµακοστασίου και του φρέατος ανελκυστήρα, δεν περιλαµβάνονται στο συντελεστή δόµησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου.».
16. Το στοιχείο Α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του
ν. 2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δοµικών ή µηχανικών
κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες,
ποµποί, αναµεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων συνοδών
έργων αυτών ( όπως οδοποιίας, οικίσκων) σε δάση, δασικές, δηµόσιες χορτολιβαδικές και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυµών, εφόσον δεν προκαλείται κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζηµιάς στο δάσος, ύστερα
από άδεια 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 ραδιοσυχνοτήτων λειτουργίας
17. Στο σηµείο β΄ του στοιχείου Ε΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 προστίθενται τα εξής:
«Στην περίπτωση που η επέµβαση πραγµατοποιείται
σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, επιτρέπεται, για λόγους
δηµοσίου συµφέροντος, η κατασκευή οικίσκου και συναφών δοµικών κατασκευών, απαραίτητων για τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30
Εκκαθαρίστριες εταιρίες της ναυτικής υπηρεσίας
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
ρυθµίζονται τα θέµατα αναγνώρισης των εταιρειών, ελληνικών ή ξένων, που αναλαµβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση των λογαριασµών της κινητής ναυτικής και κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας ελληνικών εµπορικών πλοίων (εκκαθαρίστριες εταιρίες), ιδίως οι όροι και
προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τύπος των εντύπων, το είδος και το ύψος
των εγγυήσεων, καθώς και το απαιτούµενο παράβολο
για την αναγνώριση των εκκαθαριστριών εταιριών, η διαδικασία ανάκλησης της αναγνώρισης, ως και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις για την αδειοδότηση
κατασκευών κεραιών
1. Οι πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση λα΄ του ν. 3431/2006 ή του

17
άρθρου 2 περίπτωση 5 του ν. 3592/2007 (Α΄161), καθώς
και οι πάροχοι δικτύου κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 4 του ν. 3592/2007 υποχρεούνται σε λήψη άδειας όλων των κατασκευών κεραιών που έχουν εγκαταστήσει και στερούνται της σχετικής άδειας.
2. Οι ως άνω κάτοχοι των κατασκευών κεραιών για τις
οποίες:
α) υπάρχει µελέτη ραδιοεκποµπών κεραίας για την οποία έχει χορηγηθεί σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε.Α.Ε. ένα
(1) µήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου και
β) έχει υποβληθεί µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αρµόδια υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος ή έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις, σύµφωνα µε την περιβαλλοντική
νοµοθεσία και
γ) έχει υποβληθεί αίτηση για κατασκευή κεραίας στην
Ε.Ε.Τ.Τ. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
οφείλουν να εξασφαλίσουν 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 ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ευρυεκποµπή νοµίµως λειτουργούντων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών, βρίσκονται εκτός αστικού ιστού και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς
τις προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις, οφείλουν να εξασφαλίσουν τις προβλεπόµενες άδειες εντός είκοσι
τεσσάρων (24) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Η εν λόγω προθεσµία είναι αποκλειστική.
4. Οι άδειες των ως άνω κατασκευών κεραιών εκδίδονται σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου. Για τις ως άνω
κατασκευές κεραιών δεν επιτρέπεται η παράλληλη υπαγωγή στη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται
στην παράγραφο 13 του άρθρου 29 του παρόντος.
5. Μέχρι να παρέλθει η παραπάνω προθεσµία των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, οι ως άνω κατασκευές κεραιών
θεωρούνται ως νοµίµως λειτουργούσες.
6. Η κατασκευή κεραίας θεωρείται µη νόµιµη και εφαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία επιβολής κυρώσεων εάν:
α) εντός της προθεσµίας απορριφθεί η αίτηση για την
κατασκευή κεραίας ή
β) παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία και δεν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια.
7. Για τις µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος µη αδειοδοτηµένες εγκατεστηµένες κατασκευές κεραιών, για τις
οποίες έχει ήδη είτε υποβληθεί σχετική καταγγελία στην
Ε.Ε.Τ.Τ. είτε αυτεπαγγέλτως διαπιστωθεί η ύπαρξή
τους, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων
σύµφωνα µε το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασής
τους νοµικό πλαίσιο και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες
σε αυτό κυρώσεις.
8. Τα δικαιολογητικά και οι σχετικές αιτήσεις για τη λήψη των απαιτούµενων αδειών κατατίθενται από τον κάτοχο της κατασκευής ή από τον νοµίµως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, που µπορεί να είναι και νοµικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό
του κατόχου της κατασκευής.
9. Οι κατασκευές κεραιών των τηλεοπτικών σταθµών
εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας µπορούν να
µεταβιβαστούν κατά κυριότητα σε πάροχο δικτύου επί-

γειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής.
Άρθρο 32
Παροχή πληροφοριών για δίκτυα
1. Οι δηµόσιες αρχές που χορηγούν Δικαιώµατα Διέλευσης, καθώς και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σε ηλεκτρονική
µορφή τα παρακάτω στοιχεία, τόσο στη φάση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διέλευσης όσο και µετά
την υλοποίηση του δικτύου:
α) Οριζοντιογραφία οδού/οδών και τυπική διατοµή τοµής.
β) Ρυµοτοµικό σχέδιο, εφόσον προβλέπεται, µε επισηµασµένη την όδευση.
γ) Σχέδια µε κατασκευαστικές λεπτοµέρειες στα ιδιάζοντα σηµεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις οδών, διασταυρώσεις, πεζοδρόµια, άλλα δίκτυα).
δ) Σχέδιο κατασκευαστικών λεπτοµερειών των ευκολιών, που περιλαµβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση έργων και του εξοπλισµού (ιδίως υπαίθριες µονάδες δικτύου, οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαµβάνει τις λεπτοµέρειες τυπικών διατοµών που θα
χρησιµοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτοµέρειες των φρεατίων, τα µέσα ανάρτησης εναερίων
δικτύων, τον αριθµό και τη θέση των δένδρων, των οποίων ο πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτοµέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, υπαίθριων µονάδων δικτύου και οικίσκων.
ε) Πιστοποίηση ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών που αφορούν τις εγκαταστάσεις δικτύων εκτός
κτιρίων ελέγχθηκαν ότι ακολουθούν τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 72146/2316/2008 «Καθορισµός
των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων» (Β΄ 21) όπως ισχύει.
2. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 1
του παρόντος άρθρου και για τα υφιστάµενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου δίκτυα.
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της ανωτέρω υποχρέωσης της παραγράφου 2, ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων παραπέµπει την υπόθεση
στην Ε.Ε.Τ.Τ. για την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.
4. O Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
µπορεί να ζητεί πληροφορίες από φορείς του δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε το άρθρο 1 παρ. 6
του ν.1256/82 και τις µεταγενέστερες συµπληρώσεις του
πριν την επαναοριοθέτηση του µε το άρθρο 51 παρ. 1
του ν.1892/1990, οι οποίοι αναπτύσσουν πάσης φύσεως
δίκτυα, για την καταγραφή σε βάση δεδοµένων των εν
λόγω δικτύων και µπορεί να επιβάλει τη διέλευση από
αυτά οπτικής ίνας, προς µελλοντική χρήση για ανάπτυξη
της ευρυζωνικότητας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, µετά από γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται
οι όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή των στοιχείων
σε ηλεκτρονική µορφή της παραγράφου 1, καθώς και κάθε σχετικό θέµα µε το παρόν άρθρο.

18
Άρθρο 33
Λοιπές διατάξεις
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
7 του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ. 337/2003
(Α΄ 291), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας παρέχει το δικαίωµα πρακτικής εκπαίδευσης µόνο στις αντίστοιχες κατηγορίες, ανάλογα µε τα οχήµατα των οποίων η Σχολή κατέθεσε σε φωτοαντίγραφα τις άδειες κυκλοφορίας
τους.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 3710/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η άδεια λειτουργίας των λειτουργούντων σταθµών
υπεραστικών λεωφορείων και των σταθµών φορτηγών
αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων του
άρθρου 21 του π.δ. 79/2004 παρατείνεται µέχρι
31.12.2014.»
Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Υπολογισµός καθαρού κόστους της καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας
Μέρος Α΄: Προσδιορισµός Καθολικής Ταχυδροµικής Υπηρεσίας
Η κατά το άρθρο 6 καθολική ταχυδροµική υπηρεσία περιλαµβάνει ενιαίες τιµές τουλάχιστον ανά συγκεκριµένη
γεωγραφική περιοχή. Επίσης, δύναται να περιλαµβάνει
µεταξύ άλλων, τα εξής:
1. περισσότερες ηµέρες διανοµής από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 6,
2. ελάχιστο αριθµό προσιτών σηµείων πρόσβασης, και
3. παροχή ορισµένων δωρεάν υπηρεσιών για άτοµα
τυφλά ή µε σοβαρά προβλήµατα όρασης.
Μέρος Β΄: Υπολογισµός καθαρού κόστους
Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας είναι κάθε κόστος συναφές
και αναγκαίο για τη λειτουργία της παροχής καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας. Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού κόστους της λειτουργίας του φορέα παροχής καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας του άρθρου 6 µε υποχρεώσεις
παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας και του κόστους λειτουργίας του ίδιου φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών χωρίς υποχρεώσεις παροχής καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας.
Κατά τον υπολογισµό συνεκτιµώνται όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων άυλων οφελών και οφελών της αγοράς που αποκοµίζει φορέας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών στον οποίο έχει
ανατεθεί η παροχή καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας,
του δικαιώµατος για εύλογα κέρδη και των κινήτρων της
αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε το κόστος.
Πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στην ορθή εκτί-

µηση των στοιχείων κόστους τα οποία θα απέφευγε οποιοσδήποτε καθορισµένος φορέας παροχής καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας, εάν δεν ήταν επιφορτισµένος
µε την υποχρέωση παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας. Κατά τον υπολογισµό του καθαρού κόστους
θα πρέπει να συνεκτιµώνται τα άυλα οφέλη του φορέα
παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.
Ο υπολογισµός βασίζεται στο κόστος που προκύπτει
από:
i) στοιχεία των καθορισµένων υπηρεσιών οι οποίες
µπορούν να παρέχονται µόνο µε ζηµία ή µε συνθήκες κόστους που δεν εµπίπτουν στα συνήθη εµπορικά πρότυπα. Η κατηγορία αυτή είναι δυνατόν να περιλαµβάνει
στοιχεία υπηρεσιών όπως οι οριζόµενες στο µέρος Α΄,
ii) ειδικούς χρήστες ή οµάδες χρηστών που µπορούν
να εξυπηρετούνται µόνο µε ζηµία ή µε συνθήκες κόστους που δεν εµπίπτουν στα συνήθη εµπορικά πρότυπα, λόγω του κόστους παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας, των σχετικών εσόδων και ενδεχοµένων ενιαίων
τιµών.
Ο υπολογισµός του καθαρού κόστους των ειδικών πτυχών των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας διενεργείται χωριστά, ώστε να µην υπολογίζονται
διπλά ενδεχόµενα άµεσα ή έµµεσα οφέλη και στοιχεία
κόστους. Το συνολικό καθαρό κόστος των υποχρεώσεων
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας για οποιονδήποτε
καθορισµένο φορέα παροχής καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας υπολογίζεται ως άθροισµα του καθαρού κόστους που προκύπτει από τις επί µέρους συνιστώσες
των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας,
λαµβανοµένων υπόψη ενδεχόµενων άυλων οφελών. Η
ευθύνη για την επαλήθευση του καθαρού κόστους ανήκει στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Ο φορέας ή οι φορείς παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας οφείλουν να συνεργαστούν κατά την επαλήθευση του καθαρού κόστους. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει τον υπολογισµό του καθαρού κόστους
που υποβάλλει ο φορέας παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας και στη συνέχεια υποβάλλει έκθεση στον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Μέρος Γ΄: Κάλυψη του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
Η κάλυψη ή η χρηµατοδότηση οποιωνδήποτε στοιχείων καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας µπορεί να συνεπάγεται την αποζηµίωση του ή των καθορισµένων φορέων παροχής του
άρθρου 6 για τις προσφερόµενες υπηρεσίες που παρέχουν από µη εµπορικές συνθήκες.
Η αποζηµίωση για το καθαρό κόστος θα προέρχεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή/και θα επιµερίζεται
στους φορείς παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας ή/και
των χρηστών κατά τρόπο που θα εξασφαλίζεται η αντικειµενικότητα, η διαφάνεια, η αµεροληψία και η αναλογικότητα και θα προκαλούνται οι ελάχιστες δυνατές στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό και στη ζήτηση των χρηστών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ποιοτικές προδιαγραφές για το ενδοκοινοτικό
διασυνοριακό ταχυδροµείο
Οι ποιοτικές προδιαγραφές για το ενδοκοινοτικό διασυνοριακό ταχυδροµείο σε κάθε χώρα ορίζονται σε σχέση µε τη διάρκεια διεκπεραίωσης ταχυδροµικών αποστολών της ταχύτερης τυποποιηµένης κατηγορίας, υπολογι-
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ζόµενης απ’ άκρου εις άκρον1, σύµφωνα µε τον τύπο D
+ n, όπου D η ηµεροµηνία κατάθεσης2 και n ο αριθµός
εργάσιµων ηµερών που παρεµβάλλονται ανάµεσα σε αυτήν την ηµεροµηνία και την ηµεροµηνία παράδοσης στον
παραλήπτη.
Ποιοτικές προδιαγραφές για το ενδοκοινοτικό διασυνοριακό ταχυδροµείο
Διάρκεια
Στόχος
D+3
85% των αποστολών
D+5
97% των αποστολών
Οι προδιαγραφές πρέπει να πληρούνται όχι µόνο για
το σύνολο της ενδοκοινοτικής κίνησης αλλά και για κάθε
διµερή ροή µεταξύ των δύο κρατών - µελών.
1 Η «διάρκεια διεκπεραίωσης υπολογιζόµενη απ’ άκρου εις άκρον» είναι το χρονικό διάστηµα που παρεµβάλλεται ανάµεσα
στο σηµείο πρόσβασης στο δίκτυο και στο σηµείο παράδοσης
στον παραλήπτη.
2 Ως ηµεροµηνία κατάθεσης λαµβάνεται η ίδια η ηµεροµηνία
της κατάθεσης του ταχυδροµικού αντικειµένου, αν αυτό κατατεθεί πριν από την τελευταία αναγραφόµενη ώρα συλλογής για
το συγκεκριµένο σηµείο πρόσβασης στο δίκτυο. Αν το αντικείµενο κατατεθεί µετά από αυτό το χρονικό όριο, τότε ως ηµεροµηνία κατάθεσης λαµβάνεται η επόµενη ηµέρα συλλογής.
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