ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ
Επί του ςχεδίου νόμου
«Περί ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ»

Α’: ΕΡΙ ΤΘΣ ΑΧΘΣ
Σο παρόν ςχζδιο νόμου ςτοχεφει αφενόσ ςτον κακοριςμό του τρόπου μετάβαςθσ ςε
κακεςτϊσ πλιρουσ απελευκζρωςθσ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ, από τθν 1.1.2013, με τθν
ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2008/6/ΕΚ ςτθν Ελλθνικι ζννομθ τάξθ και αφετζρου να καλφψει
νομοκετικά κενά τα οποία ζχουν προκφψει ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και
τα οποία χριηουν νομοκετικϊν ρυκμίςεων.

Ωσ προσ το μζροσ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ,
προωκείται θ ανάπτυξθ τθσ αγοράσ, θ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ των χρθςτϊν των
υπθρεςιϊν αυτϊν, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ
εξαςφάλιςθ των μζςων ςυμμόρφωςθσ των ταχυδρομικϊν επιχειριςεων προσ τουσ κανόνεσ
του ανταγωνιςμοφ.

Ωσ προσ το μζροσ των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, οι προτεινόμενεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ
δθμιουργοφν ζνα διαφανζσ και λειτουργικό πλαίςιο για τισ επικοινωνίεσ, εξαςφαλίηουν τθν
καλφτερθ ποιότθτα των παρεχομζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ καταναλωτζσ, αντιμετωπίηουν
τισ ανθςυχίεσ τουσ για κζματα θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ και ςτοχεφουν ςτθ
βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτασ του πολίτθ.

Σο ςχζδιο νόμου διαρκρϊνεται ςε δφο μζρθ και ζντεκα κεφάλαια. Σο πρϊτο μζροσ
(Κεφάλαιο Α’ – Κεφάλαιο Ε’) αναφζρεται ςτισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ και το
δεφτερο μζροσ (Κεφάλαιο Η’ – Κεφάλαιο ΙΑ’) ςτισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ και
άλλεσ διατάξεισ.

το Κεφάλαιο Α’ κακορίηονται οι ςκοποί και το πεδίο εφαρμογισ του νόμου, οι γενικζσ
αρχζσ παροχισ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν και δίνονται οι οριςμοί βαςικϊν όρων.
Κακορίηονται, επίςθσ, οι αρμοδιότθτεσ του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και
Δικτφων και τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων (Ε.Ε.Σ.Σ.) όςον
αφορά ςτισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ.
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το Κεφάλαιο Β’ κακορίηονται το περιεχόμενο, οι όροι παροχισ, οι όροι ανάκεςθσ, θ
χρθματοδότθςθ του κόςτουσ, θ τιμολόγθςθ και οι απαιτιςεισ ποιότθτασ τθσ κακολικισ
ταχυδρομικισ υπθρεςίασ, κακϊσ και οι απαιτιςεισ των εςωτερικϊν λογιςτικϊν
ςυςτθμάτων του φορζα παροχισ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ.

το Κεφάλαιο Γ’ κακορίηονται οι όροι άςκθςθσ τθσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν,
μζςω γενικισ ι ειδικισ άδειασ, κακϊσ και οι υποχρεϊςεισ των φορζων παροχισ
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.

το Κεφάλαιο Δ’, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ προςταςία των χρθςτϊν, κεςπίηεται θ
υποχρζωςθ των φορζων παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν να διακζτουν ςαφείσ, απλζσ
και χαμθλοφ κόςτουσ διαδικαςίεσ, που είναι διακζςιμεσ ςτο κοινό και που αφοροφν τθν
αντιμετϊπιςθ παραπόνων των χρθςτϊν, τα οποία ςχετίηονται ιδίωσ με τθν απϊλεια, κλοπι,
καταςτροφι ι μθ ςυμμόρφωςθ με πρότυπα ποιότθτασ. Θεςπίηεται, επίςθσ, θ υποχρζωςι
τουσ να παρζχουν, όταν τουσ ηθτθκεί, πλθροφορίεσ προσ τθν Ε.Ε.Σ.Σ. και να ςυνειςφζρουν
ςτθν κάλυψθ των λειτουργικϊν τθσ δαπανϊν.

το Κεφάλαιο Ε’ κακορίηονται οι αποηθμιϊςεισ που δικαιοφνται οι χριςτεσ ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν ςε περίπτωςθ πλθμμελοφσ παροχισ τουσ, κακϊσ και οι κυρϊςεισ που
επιβάλλονται ςτουσ φορείσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςε περίπτωςθ παράβαςθσ
των υποχρεϊςεϊν τουσ.

το Κεφάλαιο Σ’ προβλζπεται θ διατιρθςθ μζχρι τθν 31.12.2010 του αποκλειςτικοφ
δικαιϊματοσ του φορζα παροχισ κακολικισ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ, ρυκμίηονται ειδικά
κζματα του ΕΛΣΑ Α.Ε., καταργοφνται προγενζςτερεσ διατάξεισ και ορίηεται μεταβατικά ωσ
φορζασ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ μζχρι τθν 31.12.2028 ο ΕΛΣΑ Α.Ε.

το Κεφάλαιο Η’ δθμιουργείται ςτθν Εκνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ (Ε.Ε.Α.Ε.)
πανελλαδικό τθλεμετρικό δίκτυο ςυνεχοφσ μζτρθςθσ και καταγραφισ των επιπζδων
θλεκτρομαγνθτικισ

ακτινοβολίασ,

με

τθν

ονομαςία

«Εκνικό

Παρατθρθτιριο

Θλεκτρομαγνθτικϊν Πεδίων», που ςτόχο ζχει τον ςυνεχι ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των
κεςμοκετθμζνων ορίων αςφαλοφσ ζκκεςθσ του κοινοφ και τθν ζγκυρθ και διαρκι
ενθμζρωςι του.
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το Κεφάλαιο Θ’ κεςπίηεται νζο κεςμικό πλαίςιο για τα επαγγελματικά δικαιϊματα των
ραδιοθλεκτρονικϊν και των ραδιοτεχνικϊν κακϊσ και για τθν ίδρυςθ και λειτουργία των
ραδιοθλεκτρονικϊν εργαςτθρίων.

το Κεφάλαιο Θ’ αναδιαρκρϊνονται μερικϊσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Επικοινωνιϊν του Τπουργείου Τποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων, με ςκοπό τθν καλφτερθ
και πιο αποδοτικι λειτουργία του Τπουργείου.

το Κεφάλαιο Ι’ αναδιατυπϊνονται υπάρχουςεσ διατάξεισ του Ν 3431/2006 και του Ν
2801/2000, των οποίων θ εφαρμογι ζχει οδθγιςει ςε δυςκολίεσ.

το Κεφάλαιο ΙΑ’ προτείνονται νζεσ διατάξεισ που ςυμπλθρϊνουν το υφιςτάμενο νομικό
πλαίςιο ςχετικά με τισ εκκακαρίςτριεσ εταιρείεσ τθσ ναυτικισ υπθρεςίασ, τθν αδειοδότθςθ
καταςκευϊν κεραιϊν και τθν παροχι πλθροφοριϊν για δίκτυα.

Β’: ΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΩΝ

ΜΕΟΣ Α΄: ΤΑΧYΔΟΜΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρκρο 1
Σκοπόσ και Ρεδίο Εφαρμογισ

κοπόσ του παρόντοσ ςχεδίου νόμου είναι θ εναρμόνιςθ του ιςχφοντα νόμου 2668/1998
(ΦΕΚ 282 Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε με τον ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229 Αϋ), με τθν κοινοτικι
Οδθγία 2008/6/ΕΚ τθσ 20θσ Φεβρουαρίου 2008.

Σο παρόν νομοςχζδιο, βάςει τθσ

κοινοτικισ Οδθγίασ, ςτοχεφει ςτθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν για τθν πλιρθ απελευκζρωςθ τθσ
ταχυδρομικισ αγοράσ, με τθν παράλλθλθ εξαςφάλιςθ ενόσ υψθλοφ επιπζδου παροχισ
Κακολικισ Τπθρεςίασ ςτθν ελλθνικι επικράτεια.

το πλαίςιο αυτό, το νομοςχζδιο κακορίηει το χρονοδιάγραμμα για τθν απελευκζρωςθ τθσ
αγοράσ, κεςπίηει νζουσ κανόνεσ για τθν ανάκεςθ, τθ χρθματοδότθςθ και εν γζνει τθ
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διαςφάλιςθ τθσ Κακολικισ Τπθρεςίασ, προςδιορίηει τισ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ και τον
τρόπο τιμολόγθςθσ και διαφάνειασ των λογαριαςμϊν τθσ Κακολικισ Τπθρεςίασ, κακϊσ και
τθ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ που κα εξαςφαλίηει τθν ομαλι μετάβαςθ ςε ζνα κακεςτϊσ
χωρίσ αποκλειςτικά δικαιϊματα του Φορζα Παροχισ Κακολικισ Τπθρεςίασ και πλιρουσ
απελευκζρωςθσ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ.

Παράλλθλα, το ςχζδιο νόμου ςτοχεφει ςτθ κζςπιςθ αποτελεςματικότερων κοινϊν όρων
παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ ταχυδρομικισ
αγοράσ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ προσ όφελοσ των χρθςτϊν. υγκεκριμζνα, κεςπίηει
διατάξεισ για τθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ των ταχυδρομικϊν
επιχειριςεων, οριοκετεί εκ νζου τισ υποχρεϊςεισ των φορζων παροχισ ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα τα μζςα τιρθςισ τουσ, και ςυγκεκριμενοποιεί τισ
αρμοδιότθτεσ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και τθσ Εκνικισ
Επιτροπισ Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων ωσ προσ τον τομζα των ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν.

Σζλοσ, το άρκρο 1 οριοκετεί το πεδίο εφαρμογισ του ςχεδίου νόμου.

Άρκρο 2
Οριςμοί

το άρκρο 2 ζχουν προςτεκεί νζοι οριςμοί, ςυγκεκριμζνα για το «Διαφθμιςτικό
Σαχυδρομείο»(10), τισ «Τπθρεςίεσ που παρζχονται με χρζωςθ ανά μεμονωμζνο
αντικείμενο» (14) και ορίηεται θ Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων ωσ θ
«Εκνικι Ρυκμιςτικι Αρχι»(19).

Επίςθσ, ζχουν αφαιρεκεί οι οριςμοί «Ανταλλαγι εγγράφων» και «Επιχείρθςθ», ςε
ςυμμόρφωςθ προσ τθν κοινοτικι Οδθγία, ενϊ ζχουν γίνει μικρότερεσ αλλαγζσ ςε άλλουσ
οριςμοφσ.

Άρκρο 3
Γενικζσ Αρχζσ
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το άρκρο 3 κεςπίηονται οι γενικζσ αρχζσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν που πρζπει να
τθροφν οι φορείσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν (απόρρθτο αλλθλογραφίασ, αςφάλεια
ταχυδρομικοφ δικτφου, μθ διάκριςθ χρθςτϊν, προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων,
προςταςία του περιβάλλοντοσ, τιρθςθ κακεςτϊτων απαςχόλθςθσ, αναβάκμιςθ τθσ
ποιότθτασ τθσ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ).

Άρκρο 4
Αρμοδιότθτεσ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτφων
&
Άρκρο 5
Αρμοδιότθτεσ Εκνικισ Επιτροπισ Τθλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Βάςει τθσ αιτιολογικισ ςκζψθσ 48 τθσ κοινοτικισ Οδθγίασ, όπου υποςτθρίηεται ζνα πλαίςιο
πλιρουσ διαχωριςμοφ αρμοδιοτιτων των διαφορετικϊν εκνικϊν φορζων, ϊςτε να μθν
υπάρχει αςάφεια ι ςφγκρουςθ κακθκόντων, ςτα άρκρα 4 και 5 κακορίηονται οι
αρμοδιότθτεσ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και τθσ Ε.Ε.Σ.Σ. αντίςτοιχα.

το άρκρο 4 ενςωματϊνονται οι αλλαγζσ ςτισ αρμοδιότθτεσ του Τπουργοφ Τποδομϊν,
Μεταφορϊν και Δικτφων, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τισ νζεσ διατάξεισ του παρόντοσ
νομοςχεδίου. Οι κυριότερεσ αφοροφν αλλαγζσ αρμοδιοτιτων βάςει των ρυκμίςεων που κα
ιςχφςουν ςτισ προαναφερκείςεσ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ, διαςφάλιςθσ, χρθματοδότθςθσ και
αποηθμίωςθσ τθσ Κακολικισ Τπθρεςίασ.

το άρκρο 5 κακορίηονται οι αρμοδιότθτεσ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΘΟΛΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ

Άρκρο 6
Ρεριεχόμενο και ποιότθτα κακολικισ υπθρεςίασ

5

Θ κυριότερθ αλλαγι αφορά ςτθ βελτίωςθ των ποιοτικϊν προδιαγραφϊν τθσ κακολικισ
υπθρεςίασ και ςτισ υποχρεϊςεισ του φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ, κεςπίηοντασ
ακριβζςτερθ και ορκολογικι περιγραφι του ελαχίςτου περιεχομζνου τθσ κακολικισ
υπθρεςίασ.

Άρκρο 7
Ραροχι κακολικισ υπθρεςίασ

Σο άρκρο 7 κεςπίηει διαδικαςίεσ ανάκεςθσ του ζργου τθσ παροχισ τθσ κακολικισ
ταχυδρομικισ υπθρεςίασ.

Άρκρο 8
Χρθματοδότθςθ Κακολικισ Υπθρεςίασ και Λειτουργικών Δαπανών

Σο άρκρο 8 εξορκολογίηει τθ διαδικαςία και τον τρόπο χρθματοδότθςθσ τθσ παροχισ τθσ
κακολικισ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ.

Άρκρο 9
Τιμολόγθςθ κακολικισ υπθρεςίασ

Σο άρκρο 9 κζτει τισ αρχζσ και το πλαίςιο διαμόρφωςθσ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ του
φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ.

Άρκρο 10
Εςωτερικά Λογιςτικά Συςτιματα Κακολικισ Υπθρεςίασ

Σο άρκρο 10 προςδιορίηει τισ αρχζσ του εςωτερικοφ λογιςτικοφ ςυςτιματοσ του φορζασ
παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ και τισ αρχζσ κατανομισ του κόςτουσ αυτισ. Παράλλθλα,
παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ. ζκδοςθσ αντίςτοιχου Κανονιςμοφ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΣΚΘΣΘ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ

Άρκρο 11
Γενικι άδεια παροχισ ταχυδρομικών υπθρεςιών
&
Άρκρο 12
Ειδικι άδεια παροχισ ταχυδρομικών υπθρεςιών

Με τα άρκρα 11 και 12 απλοποιοφνται οι διαδικαςίεσ χοριγθςθσ των Γενικϊν και Ειδικϊν
Αδειϊν, ειδικότερα θ χοριγθςθ τθσ Γενικισ Άδειασ, αφοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 2, ςθμείο
14 τθσ κοινοτικισ Οδθγίασ θ γενικι αδειοδότθςθ (authorization) πρζπει ουςιαςτικά να
ςυνίςταται ςτθν απλι εγγραφι των αιτοφμενων επιχειριςεων ςτο οικείο μθτρϊο, χωρίσ
προθγοφμενθ απόφαςθ Αρχισ. Θ απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν κα ςυντελεςτεί μζςω
Κανονιςμοφ που εξουςιοδοτείται να εκδϊςει θ Ε.Ε.Σ.Σ.

Άρκρο 13
Υποχρεώςεισ φορζων παροχισ ταχυδρομικών υπθρεςιών

το άρκρο 13 προςτζκθκαν ςτισ υποχρεϊςεισ που βαρφνουν όλεσ τισ επιχειριςεισ
ανεξαρτιτωσ ςκοποφ (παρ. 1), οριςμζνεσ νζεσ, βαςικζσ υποχρεϊςεισ. Ζτςι υποχρεοφνται
όλεσ οι επιχειριςεισ επιπλζον «να διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ που
προβλζπει θ εκνικι νομοκεςία», «να καταβάλλουν ςτθν ΕΕΣΣ τα ετιςια ανταποδοτικά τζλθ
όπωσ αυτά ορίηονται κάκε φορά», «να διαςφαλίηουν τθ ςυνεχι παροχι των ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν τουσ κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ άδειάσ τουσ» (υποχρζωςθ που
προθγουμζνωσ βάρυνε μόνο τισ επιχειριςεισ με Ειδικι Άδεια), «να διαςφαλίηουν ότι τα
τιμολόγιά τουσ πλθροφν τουσ κανόνεσ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ και τουσ κανόνεσ
διαφάνειασ και ότι δθμοςιεφονται καταλλιλωσ» και «να παρζχουν ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ. άμεςα,
εμπιςτευτικά και κατόπιν αιτιματοσ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία για τθν τιρθςθ των
διατάξεων του παρόντοσ νόμου.». Θ τελευταία υποχρζωςθ τζκθκε κατ’ εφαρμογι τθσ
διάταξθσ του νζου άρκρου 22α τθσ Οδθγίασ.
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Ωσ υποχρεϊςεισ για τισ επιχειριςεισ με Ειδικι Άδεια παρζμειναν πλζον μόνο δφο, αυτι τθσ
τιρθςθσ χωριςτϊν λογαριαςμϊν και εφαρμογισ λογιςτικοφ διαχωριςμοφ, και αυτι τθσ
καταβολισ των τελϊν χρθματοδότθςθσ του ταμείου αποηθμίωςθσ ι τθσ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ κακολικισ υπθρεςίασ, όταν και εφόςον αυτά προβλζπονται ωσ μζκοδοσ
επιμεριςμοφ του κακαροφ κόςτουσ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ, βάςει του άρκρου 7, παρ. 4
του νομοςχεδίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΑΟΧΘ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

Άρκρο 14
Ρροςταςία χρθςτών ταχυδρομικών υπθρεςιών

Με το άρκρο 14 επιβάλλεται θ υποχρζωςθ ςτισ ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ να κεςπίςουν
ςαφείσ, απλζσ και χαμθλοφ κόςτουσ διαδικαςίεσ για τθν εξζταςθ παραπόνων των πελατϊν
τουσ.

Άρκρο 15
Ραροχι πλθροφοριών από τουσ φορείσ
παροχισ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ

Με το άρκρο 15 κεςπίηεται θ υποχρζωςθ παροχισ πλθροφοριϊν από τουσ φορείσ παροχισ
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν προσ τισ αρμόδιεσ Αρχζσ.

Άρκρο 16
Διοικθτικζσ και λειτουργικζσ δαπάνεσ Ε.Ε.Τ.Τ.

Με το άρκρο 16 παρζχεται εξουςιοδότθςθ ςτον Τπουργό Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων
για τον κακοριςμό των ειςφορϊν που κα καταβάλλουν οι ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ
προκειμζνου να καλυφκοφν οι διοικθτικζσ και λειτουργικζσ δαπάνεσ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΙΣ - ΚΥΩΣΕΙΣ

Άρκρο 17
Αποηθμιώςεισ

Με το άρκρο 17 παρζχεται εξουςιοδότθςθ ςτον Τπουργό Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων
για τον κακοριςμό αποηθμιϊςεων ςε περιπτϊςεισ παροχισ πλθμμελοφσ ταχυδρομικισ
υπθρεςίασ.

Άρκρο 18
Κυρώςεισ

Προβλζπεται θ επιβολι κλιμακωτϊν κυρϊςεων ςε όςουσ παραβαίνουν τισ διατάξεισ του
παρόντοσ νομοςχεδίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Μεταβατικζσ και άλλεσ διατάξεισ

Άρκρο 19
Διαςφάλιςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ του
φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ

Με το άρκρο 19 κεςπίηεται θ πλιρθσ απελευκζρωςθ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ από
01/01/2013, ενϊ παράλλθλα παρζχεται εξουςιοδότθςθ ςτον Τπουργό Τποδομϊν, Μεταφορϊν
και Δικτφων για πλιρθ απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ νωρίτερα.
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Άρκρο 20
υκμίςεισ κεμάτων ΕΛΤΑ Α.Ε.

Με το άρκρο 20 ρυκμίηονται κζματα κατοχφρωςθσ τθσ επωνυμίασ του ΕΛ.ΣΑ. Α.Ε. κακϊσ και θ
εξαίρεςι του από τθν υποχρζωςθ καταβολισ αγγελιοςιμου και τελϊν ςτα ςχετικά
επιμελθτιρια.

Άρκρο 21
Καταργοφμενεσ διατάξεισ

το άρκρο 21 αναφζρονται οι καταργοφμενεσ διατάξεισ.

Άρκρο 22
Μεταβατικζσ διατάξεισ

Με το άρκρο 22 κακορίηεται ο ΕΛ.ΣΑ. Α.Ε. ωσ φορζασ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ ζωσ τθν
31/12/2028.

ΜΕΟΣ Β΄: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟ ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΙΚΩΝ ΡΕΔΙΩΝ
Άρκρο 23
Εκνικό Ραρατθρθτιριο Θλεκτρομαγνθτικών Ρεδίων

Δθμιουργείται, ςτθν Εκνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ, ζνα πανελλαδικό
τθλεμετρικό

δίκτυο

ςυνεχοφσ

μζτρθςθσ

και

καταγραφισ

των

επιπζδων

θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ, με τθν ονομαςία «Εκνικό Παρατθρθτιριο
Θλεκτρομαγνθτικϊν Πεδίων», που ςτόχο ζχει τον ςυνεχι ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των
κεςμοκετθμζνων ορίων αςφαλοφσ ζκκεςθσ του κοινοφ και τθν ζγκυρθ και διαρκι
ενθμζρωςθ του,
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΑΣΚΘΣΘ ΤΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΔΙΟΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΘ
Άρκρο 24
Προι και Οριςμοί

Δίνονται

νζοι

οριςμοί

τεςςάρων

(4)

κατθγοριϊν

τεχνικϊν

και

του

ραδιοθλεκτρονικοφ εργαςτθρίου.

Άρκρο 25
Άςκθςθ του επαγγζλματοσ του ραδιοθλεκτρονικοφ και του ραδιοτεχνίτθ –
Κδρυςθ και λειτουργία των ραδιοθλεκτρονικών εργαςτθρίων

Κακορίηεται ότι τα κζματα άςκθςθσ των επαγγελμάτων ραδιοθλεκτρονικοφ και
ραδιοτεχνικοφ ρυκμίηονται με προεδρικά διατάγματα. Κακϊσ οι εργαςίεσ των
τεχνικϊν αυτϊν εκτελοφνται ςε εργαςτιρια, προβλζπεται ότι τα κζματα που
αφοροφν ςτθ λειτουργία των εργαςτθρίων αυτϊν κα ρυκμίηονται με υπουργικζσ
αποφάςεισ. Επίςθσ προβλζπεται θ χρθματοδότθςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων
κακϊσ και ο κακοριςμόσ των διαδικαςιϊν και των κριτθρίων πιςτοποίθςθσ
επιμορφωτικϊν προγραμμάτων και προςϊπων.

Άρκρο 26
Μθτρώα

Κακορίηονται οι διαδικαςίεσ δθμιουργίασ και τιρθςθσ μθτρϊων των προςϊπων που
υπάγονται ςε διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ, με αποφάςεισ του Τπουργοφ Τποδομϊν
Μεταφορϊν και Δικτφων και των ςυναρμόδιων υπουργϊν.

Άρκρο 27
Μεταβατικζσ Διατάξεισ
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Ορίηονται

μεταβατικζσ

διατάξεισ

που

αφοροφν

ςτο

επάγγελμα

του

ραδιοθλεκτρονικοφ και ραδιοτεχνικοφ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ομαλι
μετάβαςθ ςτο νζο κεςμικό πλαίςιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΟΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρκρο 28
Σφςταςθ Διεφκυνςθσ Τθλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών & Ρλθροφορικισ

Για τθν υποδοχι των πλθροφοριϊν του άρκρου 33 του παρόντοσ, όπωσ επίςθσ και
για τθν υποςτιριξθ τθσ πολιτικισ του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και
Δικτφων ςε κζματα ανάπτυξθσ και αςφάλειασ δικτφων δθμιουργείται μία νζα
Διεφκυνςθ ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Επικοινωνιϊν που ςτελεχϊνεται με το απολφτωσ
απαραίτθτο προςωπικό.

Άρκρο 29
Μετονομαςία Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτφων

Οι μετονομαςίεσ των οργανικϊν μονάδων του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν
και Δικτφων αποδίδουν τθν πραγματικι λειτουργία και τισ αρμοδιότθτεσ των
αντίςτοιχων οργανικϊν μονάδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρκρο 30
Τροποποιιςεισ του ν.3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄) του ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄)
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1. το άρκρο 1 παρ. 2 του ν. 3431/2006 εξαιρζκθκαν από το πεδίο εφαρμογισ του
νόμου αυτοφ τα κρατικά δίκτυα θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, τα δίκτυα και οι
μεμονωμζνοι ςτακμοί ραδιοεπικοινωνιϊν τθσ υπθρεςίασ ραδιοεραςιτζχνθ, τθσ
υπθρεςίασ ραδιοεραςιτζχνθ μζςω δορυφόρου και όςα χρθςιμοποιοφνται
αποκλειςτικϊσ για πειραματικοφσ ι ερευνθτικοφσ ςκοποφσ και για επίδειξθ. Αυτό
είχε ωσ αποτζλεςμα να μθν ελζγχονται οι ςτακμοί αυτοί από τθν ΕΕΣΣ για
ςοβαρότατα κζματα όπωσ οι επιβλαβείσ παρεμβολζσ και ο ζλεγχοσ των
εγκαταςτάςεων που πρζπει να ικανοποιοφν ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ απαιτιςεισ. ε
αρκετζσ επίςθσ περιπτϊςεισ προζκυπταν αμφιβολίεσ για τθν αδειοδότθςθ των
καταςκευϊν κεραιϊν των ςτακμϊν αυτϊν.

Με τθ νζα διάταξθ επιτυγχάνεται θ ενιαία αντιμετϊπιςθ όλων των καταςκευϊν
κεραιϊν των ωσ άνω περιπτϊςεων δικτφων και ςτακμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων
και των ςτακμϊν CB από τθν ΕΕΣΣ, θ οποία δφναται πλζον να αςκεί τισ
κεςμοκετθμζνεσ αρμοδιότθτζσ τθσ επί τθσ εποπτείασ και ελζγχου του φάςματοσ
αλλά και επί τθσ διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ των καταςκευϊν κεραιϊν, με τθν
εξαίρεςθ των δικτφων και εγκαταςτάςεων των Ενόπλων Δυνάμεων, των ωμάτων
Αςφαλείασ και του Λιμενικοφ ϊματοσ.

2.

Σροποποιείται ο οριςμόσ των κρατικϊν δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν,

κακϊσ ο υπάρχων είναι πολφ περιοριςτικόσ και δθμιουργεί προβλιματα ςτθν
πράξθ, ιδίωσ όςοΝ αφορά ςτθν εκχϊρθςθ ραδιοςυχνοτιτων ςε ςτακμοφσ
ραδιοεπικοινωνιϊν που δεν χρθςιμοποιοφνται για τθν παροχι εμπορικϊν
υπθρεςιϊν

ςτο

κοινό.

Διαγράφονται

οι

χαρακτθριςμοί

«κλειςτά»

και

«εγκακίςταται» οι οποίοι δθμιουργοφςαν προβλιματα κατά τθν ερμθνεία τθσ
διάταξθσ και περιόριηαν το εφροσ τθσ. Γίνεται επίςθσ θ αναγκαία προςαρμογι με
τον νόμο ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».

3.

Προςτίκεται διάταξθ για τθ διαδικαςία, τουσ όρουσ και τθ χρθματοδότθςθ

δράςεων ερευνθτικοφ και πιλοτικοφ χαρακτιρα που αφοροφν θλεκτρονικζσ
επικοινωνίεσ. υγκεκριμζνα, προςτίκεται ςτισ αρμοδιότθτεσ του Τπουργοφ
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Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων θ δυνατότθτα του κακοριςμοφ και τθσ
χρθματοδότθςθσ δράςεων πιλοτικϊν, ερευνθτικοφ χαρακτιρα και επίδειξθσ, θ
οποία δεν είχε προβλεφκεί ςτο ν. 3431/2006. Με τθν εν λόγω αρμοδιότθτα δίνεται
ςτον Τπουργό Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων θ δυνατότθτα ανάλθψθσ
πρωτοβουλίασ για δράςεισ που διερευνοφν καινοτόμεσ και χρθςτικζσ υπθρεςίεσ για
τον πολίτθ και εξοικειϊνουν τον πολίτθ με τθν τεχνολογία. Για τθν υλοποίθςθ των
δράςεων αυτϊν, όπου φυςικά απαιτείται, εκχωρείται, με απόφαςθ του Τπουργοφ
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, μετά από γνϊμθ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ., το απολφτωσ
αναγκαίο φάςμα. Θ διάρκεια τθσ εκχϊρθςθσ του φάςματοσ περιορίηεται ςτον
απαραίτθτο για τθν υλοποίθςθ των δράςεων χρόνο.

4.

Προςτίκεται νζα διάταξθ με τθν οποία εξουςιοδοτείται ο Τπουργόσ

Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων για τθ ςυγκρότθςθ επιτροπισ επί κεμάτων
διαδικτφου και ονομάτων χϊρου (domain name).

5.

υμπλθρϊνεται θ διάταξθ του Άρκρου 12 εδάφ.ιδϋ του ν.3431/2006 ϊςτε

να μποροφν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Τπουργείων Τποδομϊν, Μεταφορϊν και
Δικτφων και Εκνικισ Άμυνασ να εκπλθρϊνουν χωρίσ προβλιματα και κακυςτεριςεισ
τθν αποςτολι τουσ, ζχοντασ πλιρθ και ςυνεχι πρόςβαςθ ςτο Εκνικό Μθτρϊο
Ραδιοςυχνοτιτων που τθρεί θ Ε.Ε.Σ.Σ.

6.

υμπλθρϊνονται οι αρμοδιότθτεσ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ., ϊςτε αυτι να ρυκμίηει

κζματα διευκυνςιοδότθςθσ ςτο Διαδίκτυο, κζματα μετάβαςθσ ςτθν νζα γενιά
διευκφνςεων IP και κζματα ενθμζρωςθσ των εμπλεκομζνων φορζων και
ςυμμόρφωςθσ των παρόχων με τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και τα αντίςτοιχα
πρότυπα και ςυςτάςεισ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Σθλεπικοινωνιϊν.

7.

Παρζχεται θ αρμοδιότθτα ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ. να ρυκμίηει ηθτιματα που αφοροφν

τθν τεχνολογικι ουδετερότθτα των δικτφων υπό το πρίςμα των αρχϊν του άρκρου
3, του ν.3431/2006.
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8.

Επεκτείνεται κατά πζντε (5) εργάςιμεσ μζρεσ θ προκεςμία που διατίκεται

ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ. προκειμζνου να αντιμετωπίηει καταγγελίεσ για επιηιμιεσ παρεμβολζσ
ςε δίκτυα ραδιοεπικοινωνίασ, ενςφρματα δίκτυα, θλεκτρονικό εξοπλιςμό ι
ραδιοεξοπλιςμό, δεδομζνου ότι θ ιςχφουςα δεκαπενκιμερθ (15) προκεςμία ζχει
αποδειχκεί ανεπαρκισ.

9.

Προςτίκεται νζα παράγραφοσ ςτο άρκρο 31 του ν.3431/2006 με τθν οποία

δίδεται ςαφισ εξουςιοδότθςθ ςτουσ αρμόδιουσ Τπουργοφσ να κακορίςουν τισ
καταςκευζσ κεραιϊν που εξαιροφνται από τθ διαδικαςία αδειοδότθςθσ.

10.

το άρκρο 63 του ν. 3431/2006, όπωσ ιςχφει ςιμερα, ορίηεται θ διαδικαςία

που πρζπει να ακολουκεί θ Ε.Ε.Σ.Σ. ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊνει παράβαςθ από
ζναν πάροχο των διατάξεων που διζπουν τθ δραςτθριότθτά του. Θ διαδικαςία όμωσ
αυτι αποδεικνφεται πολφ χρονοβόρα ςτθν πράξθ και απλϊσ παρατείνει τθν
περίοδο «χάριτοσ» για τθν άρςθ τθσ παράβαςθσ από τουσ παρόχουσ, ςε βάροσ τθσ
αποτελεςματικότθτασ και τθσ ταχφτθτασ που πρζπει να διζπει ζναν τομζα ςε πλιρθ
ανάπτυξθ, όπωσ ο τομζασ των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Με τθν προτεινόμενθ
διάταξθ ςυντομεφεται θ προκεςμία που δίνεται ςτον πάροχο προκειμζνου να
εκκζςει τισ απόψεισ του ι να αποκαταςτιςει τθ νομιμότθτα, ςε δζκα (10) θμζρεσ
αντί τθσ ιςχφουςασ προκεςμίασ του ενόσ μθνόσ.

11.

Αυξάνεται το ανϊτατο όριο του προςτίμου που κακορίηεται ςτο άρκρο 63

παρ. 2 του ν3431/2006 και αφορά ςε παραβάςεισ τθσ νομοκεςίασ περί
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, από 2.000.000 ςε 3.000.000 δεδομζνου ότι το ιςχφον
ανϊτατο όριο ζχει αποδειχκεί μθ αποτρεπτικό.

12.

Μεταβιβάηεται θ αρμοδιότθτα επιβολισ προςτίμων ςτουσ κατόχουσ

παράνομων καταςκευϊν κεραιϊν ςτθν ξθρά, από τον Τπουργό Τποδομϊν,
Μεταφορϊν και Δικτφων ςτθν Ε.Ε.ΣΣ. Ωσ εκ τοφτου τα ζςοδα από τα πρόςτιμα
αποτελοφν ζςοδα τθσ Ε.Ε.Σ.Σ. Σο ανϊτατο όριο των επιβλθτζων προςτίμων που
προβλζπει θ παρ. 1, ςτοιχ. α), ςθμείο Γ, του άρκρου 70, του ν.3431/2006
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αναπροςαρμόηεται ςτα 50.000 €, δεδομζνου ότι το ιςχφον ανϊτατο όριο ζχει
αποδειχκεί μθ αποτρεπτικό.

13.

Με τα εδάφια Α και Β τθσ παρ. 4

του άρκρου 1 του ν.2801/2000

ρυκμίςτθκαν κζματα για ζκδοςθ άδειασ εγκατάςταςθσ καταςκευισ κεραίασ ςε
δάςθ, δαςικζσ εκτάςεισ ι ςε πυρινεσ εκνικϊν δρυμϊν και θ αρμοδιότθτα των
ςχετικϊν αδειοδοτιςεων εδόκθ ςτον Τπουργό Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν (ιδθ
Τπουργό Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων). τθ ςυνζχεια θ αρμοδιότθτα αυτι
με τον ν.2867/2007 μεταφζρκθκε

ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ., ενϊ ακολοφκωσ, με τον ν.

3534/2007 άρκρο 24, παρ. 2, θ υπόψθ αρμοδιότθτα επανιλκε ςτον Τπουργό
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.

Δεδομζνων των προβλθμάτων που

ανακφπτουν από αυτι τθ ρφκμιςθ, προτείνεται θ επαναφορά και πάλι τθσ ςχετικισ
αρμοδιότθτασ ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ., χωρίσ όμωσ να εκχωροφνται οι αρμοδιότθτεσ για τον
κακοριςμό, τθ χωροκζτθςθ και τθν λειτουργία των πάρκων κεραιϊν. Οι
αρμοδιότθτεσ αυτζσ παραμζνουν

ςτον Τπουργό Τποδομϊν, Μεταφορϊν και

Δικτφων και τουσ ςυναρμόδιουσ Τπουργοφσ βάςει των εδαφίων Γ, Δ, και Ε τθσ παρ.
4 του άρκρου 1 του ν.2801/2000.

14. Σροποποιείται θ ιςχφουςα διαδικαςία αδειοδότθςθσ καταςκευϊν κεραιϊν, θ
οποία ζχει αποδειχκεί ότι οδθγεί ςε εξαιρετικά αυξθμζνουσ χρόνουσ χοριγθςθσ
άδειασ (περιςςότερο από δφο χρόνια, όταν ο Ευρωπαϊκόσ μζςοσ χρόνοσ είναι 7-8
μινεσ). Θ νζα διαδικαςία είναι μονοαπευκυντικι (one-stop-shop), με ςθμείο
εξυπθρζτθςθσ τθν Ε.Ε.Σ.Σ. και χαρακτθρίηεται από παράλλθλθ επεξεργαςία όλων
των επί μζρουσ απαιτοφμενων για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ εγκρίςεων, αδειϊν και
γνωμοδοτιςεων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, χωρίσ να μεταβάλλονται οι
απαιτοφμενεσ για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ εγκρίςεισ, άδειεσ και γνωμοδοτιςεισ. Οι
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ οφείλουν να εκδϊςουν τισ κατά λόγο αρμοδιότθτάσ τουσ
απαιτοφμενεσ επί μζρουσ άδειεσ, εγκρίςεισ ι γνωμοδοτιςεισ εντόσ αποκλειςτικοφ
διαςτιματοσ τεςςάρων μθνϊν, άλλωσ κεωρείται ότι αυτζσ ζχουν χορθγθκεί, με τθν
εξαίρεςθ τθσ κετικισ γνωμοδότθςθσ τθσ Ε.Ε.Α.Ε.
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15. Αντικακίςταται θ διάταξθ του εδαφίου Ε τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 1 του
ν.2801/2000 με νζο λεκτικό, προκειμζνου να διαςαφθνιςκεί θ εφαρμοςτζα
νομοκεςία ςτθν περίπτωςθ κατεδάφιςθσ παράνομων ι μθ λειτουργουςϊν
καταςκευϊν κεραιϊν.

16. Αναπροςαρμόηεται θ διάταξθ του εδαφίου Σ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1
του ν.2801/2000 προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ καταςκευι οικίςκων για τθ
ςτζγαςθ

μθχανθμάτων

για

τθ

μετάδοςθ

ςθμάτων

επίγειασ

ψθφιακισ

ευρυεκπομπισμε χριςθ ςυχνοτιτων για τθν εκπομπι ραδιοτθλεοπτικοφ ςιματοσ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρκρο 31
Εκκακαρίςτριεσ εταιρίεσ τθσ ναυτικισ υπθρεςίασ

Δεδομζνου του διεκνοφσ χαρακτιρα τθσ ναυςιπλοΐασ, τα εμπορικά πλοία,
προκειμζνου να κάνουν χριςθ τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν, ςυνάπτουν
ςυμβάςεισ με ειδικζσ εταιρίεσ οι οποίεσ αναλαμβάνουν να αποπλθρϊςουν τουσ
ςχετικοφσ

λογαριαςμοφσ

ςτουσ

αντίςτοιχουσ

παρόχουσ

τθλεπικοινωνιακϊν

υπθρεςιϊν. Οι εκκακαρίςτριεσ εταιρίεσ δθλαδι, αναλαμβάνουν διεκνϊσ τθ
λογιςτικι τακτοποίθςθ των λογαριαςμϊν τθλεπικοινωνιϊν εμπορικϊν πλοίων.
θμειϊνεται ότι ςτθ χϊρα μασ, τα κζματα εκκακαριςτριϊν εταιρειϊν ρυκμίςτθκαν
αρχικά με τισ διατάξεισ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ VII άρκρα 39 και 40 παρ.2 του ΠΔ 116/1977
(ΦΕΚ Α’ 231) «Περί εγκρίςεωσ και κζςεωσ εισ εφαρμογιν Κανονιςμοφ
τθλεπικοινωνιϊν των Ελλθνικϊν Εμπορικϊν πλοίων», το δε πλαίςιο που
αναπτφχκθκε ςτθ ςυνζχεια κρίνεται πλζον παρωχθμζνο και παρουςιάηει ςοβαρά
κενά που κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν με νζα Τπουργικι Απόφαςθ. Εξαιτίασ τθσ
αςάφειασ του υφιςτάμενου κεςμικοφ πλαιςίου για κζματα εκκακαριςτριϊν
εταιριϊν ραδιοεπικοινωνιϊν τθσ ναυτικισ υπθρεςίασ, προβλζπεται θ ειςαγωγι
ειδικισ εξουςιοδοτικισ διάταξθσ με τθν οποία παρζχεται ςτον Τπουργό Τποδομϊν,
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Μεταφορϊν και Δικτφων θ ευχζρεια ρφκμιςθσ των κεμάτων αναγνϊριςθσ και
χαρακτθριςμοφ εταιριϊν ωσ εκκακαρίςτριεσ.

Άρκρο 32
Αδειοδότθςθ καταςκευών κεραιών

Οι πάροχοι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν οφείλουν να λάβουν άδειεσ εγκατάςταςθσ και
λειτουργίασ των καταςκευϊν κεραιϊν τουσ. Θ διαδικαςία αδειοδότθςθσ
καταςκευϊν κεραιϊν που εφαρμόηεται ςιμερα ζχει οδθγιςει ςε ςθμαντικζσ
κακυςτεριςεισ ςτθ χοριγθςθ των ςχετικϊν αδειϊν, με αποτζλεςμα το μεγαλφτερο
ποςοςτό των εγκατεςτθμζνων και λειτουργουςϊν καταςκευϊν κεραιϊν να είναι
παράνομο. Προκειμζνου να επιλυκεί το πρόβλθμα αυτό δίνεται παράταςθ
δεκαοκτϊ (18) μθνϊν για τθν αδειοδότθςθ των καταςκευϊν κεραιϊν των παρόχων
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που ςτεροφνται αδείασ αλλά ζχουν λάβει κετικι
γνωμοδότθςθ τθσ Ε.Ε.Α.Ε.

Άρκρο 33
Ραροχι πλθροφοριών για δίκτυα

Με τθν απελευκζρωςθ των τθλεπικοινωνιϊν, δεν προβλζφκθκε μθχανιςμόσ που να
επιτρζπει ςτο Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων να ζχει ςυνολικι
εικόνα των δικτυακϊν υποδομϊν τθσ χϊρασ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν
αδυναμία άςκθςθσ πολιτικισ κακϊσ είναι άγνωςτα τα ςτοιχεία των δικτφων που
εγκακιςτά ο κάκε πάροχοσ, κακϊσ επίςθσ να δθμιουργοφνται προβλιματα και ςε
τοπικό επίπεδο κακϊσ τα δίκτυα τθλεπικοινωνιϊν να ςυνυπάρχουν ςτθν ίδια
διόδευςθ με άλλα δίκτυα κοινισ ωφζλειασ. Θ προτεινόμενθ ρφκμιςθ ζρχεται να
καλφψει αυτό το κενό, προβλζποντασ τθν υποχρζωςθ των παρόχων θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν και των Δθμοςίων αρχϊν που χορθγοφν δικαιϊματα διζλευςθσ να
κοινοποιοφν ςτο Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, ςε θλεκτρονικι
μορφι, καταςκευαςτικά ςτοιχεία των δικτφων τουσ.
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Άρκρο 34
Ζναρξθ ιςχφοσ

Κακορίηεται θ ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου.
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