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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΡΕΙ  ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ, ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΜΕΟΣ Αϋ: ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρκρο 1 
Σκοπόσ και Ρεδίο Εφαρμογισ 

 

1. κοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ οργάνωςθ του τομζα παροχισ ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν Οδθγία 97/67/EΚ τθσ 15.12.1997, όπωσ τροποποιικθκε από τισ 

Οδθγίεσ 2002/39/ΕΚ τθσ 10.6.2002 και 2008/6/ΕΚ τθσ 20.2.2008 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, με τισ οποίεσ κεςπίηονται κανόνεσ που διζπουν τθν 

παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ και τθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ όφελοσ των χρθςτϊν.   

2. Οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου δεν εφαρμόηονται ςτα αυτοτελι δίκτυα των ενόπλων 

δυνάμεων, ςτθν επίςθμθ αλλθλογραφία του Ελλθνικοφ κράτουσ, θ οποία διακινείται εντόσ 

διπλωματικϊν ςάκων, και ςε φορείσ ι επιχειριςεισ που ζχουν εγκαταςτιςει και λειτουργοφν 

δίκτυα διακίνθςθσ αλλθλογραφίασ για ίδια χριςθ. 

 

Άρκρο 2 
Οριςμοί 

 

Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου οι κάτωκι όροι ζχουν τθν ακόλουκθ ζννοια:  

1. Σαχυδρομικζσ υπθρεςίεσ: Οι υπθρεςίεσ που ςυνίςτανται ςτθν περιςυλλογι, διαλογι, 

μεταφορά και διανομι των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων. 

2. Φορζασ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν: Φυςικό ι νομικό πρόςωπο το οποίο 

παρζχει μία ι περιςςότερεσ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ. 
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3. Φορζασ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ: Ο δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ φορζασ, ο οποίοσ ζχει 

οριςτεί να παρζχει τθν κακολικι υπθρεςία ςε όλθ τθν Επικράτεια. 

4. Σαχυδρομικό δίκτυο: το ςφνολο τθσ οργάνωςθσ και των κάκε είδουσ μζςων που 

χρθςιμοποιεί ο φορζασ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ με ςτόχο ιδίωσ: (α) τθν 

περιςυλλογι των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων που καλφπτονται από υποχρζωςθ 

παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ, (β) τθ μεταφορά και διεκπεραίωςθ των ταχυδρομικϊν 

αντικειμζνων από το ςθμείο πρόςβαςθσ ςτο ταχυδρομικό δίκτυο ωσ τθ μονάδα 

διανομισ, (γ) τθ διανομι των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων ςτθ διεφκυνςθ που 

αναγράφεται ςτο αντικείμενο. 

5. θμεία πρόςβαςθσ: Οι ςυγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ, περιλαμβανομζνων μεταξφ 

άλλων των γραμματοκιβωτίων, που τίκενται ςτθ διάκεςθ του κοινοφ, είτε ςε 

δθμόςιουσ χϊρουσ είτε ςε χϊρουσ του φορζα παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, 

όπου οι αποςτολείσ μποροφν να κατακζτουν ταχυδρομικά αντικείμενα ςτο 

ταχυδρομικό δίκτυο. 

6. Περιςυλλογι: Θ δραςτθριότθτα που ςυνίςταται ςτθ ςυλλογι των ταχυδρομικϊν 

αντικειμζνων από φορζα παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. 

7. Διανομι: Θ διαδικαςία που περιλαμβάνει τθ διαλογι ςτο κζντρο διανομισ και τθν 

παράδοςθ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων ςτουσ παραλιπτεσ. 

8. Σαχυδρομικό αντικείμενο: Αντικείμενο με ςυγκεκριμζνο παραλιπτθ, αποςτελλόμενο 

υπό τθν τελικι του μορφι υπό τθν οποία το αναλαμβάνει ο φορζασ παροχισ τθσ 

ταχυδρομικισ υπθρεςίασ.  Σα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν π.χ., πζραν των 

αντικειμζνων αλλθλογραφίασ, βιβλία, καταλόγουσ, εφθμερίδεσ, περιοδικά και 

ταχυδρομικά δζματα που περιζχουν εμπορεφματα με ι χωρίσ εμπορικι αξία, κακϊσ 

και τα κείμενα που ζχουν διαβιβαςκεί μζςω τθσ διαδικαςίασ του θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου από τθ ςτιγμι που, υπό τθν τελικι τουσ μορφι, εγκλείονται ςε φάκελο 

προσ επίδοςθ. 

9. Αντικείμενο αλλθλογραφίασ: Επικοινωνία υπό γραπτι μορφι, επί οιουδιποτε υλικοφ 

υποκζματοσ, που μεταφζρεται και παραδίδεται ςτθ διεφκυνςθ τθν οποία ζχει 

αναγράψει ο αποςτολζασ ςτο ίδιο το αντικείμενο ι ςτθ ςυςκευαςία του. Σα βιβλία, οι 
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κατάλογοι, οι εφθμερίδεσ και τα περιοδικά δεν κεωροφνται αντικείμενα 

αλλθλογραφίασ. 

10. Διαφθμιςτικό Σαχυδρομείο : μία ανακοίνωςθ που ςυνίςταται αποκλειςτικά ςε υλικό 

που αφορά αγγελίεσ, προϊκθςθ πωλιςεων ι διαφιμιςθ και περιζχει τυποποιθμζνο 

μινυμα, εκτόσ από το όνομα, τθ διεφκυνςθ και τον ατομικό κωδικό του παραλιπτθ 

και με τυχόν άλλεσ τροποποιιςεισ που δεν αλλοιϊνουν τθν ουςία του μθνφματοσ, και 

θ οποία αποςτζλλεται ςε ςθμαντικό αρικμό παραλθπτϊν, προσ μεταφορά και 

παράδοςθ ςτθ διεφκυνςθ που αναγράφεται από τον αποςτολζα ςτο ίδιο το  

αντικείμενο ι ςτθ ςυςκευαςία του. Λογαριαςμοί, τιμολόγια, αντίγραφα λογαριαςμϊν 

και άλλα μθ τυποποιθμζνα μθνφματα δεν κεωροφνται διαφθμιςτικό ταχυδρομείο. 

Μία ανακοίνωςθ που ςυνδυάηει το διαφθμιςτικό ταχυδρομείο με άλλα αντικείμενα 

μζςα ςτθν ίδια ςυςκευαςία δεν κεωρείται διαφθμιςτικό ταχυδρομείο. Σα αντικείμενα 

Διαφθμιςτικοφ Σαχυδρομείου κεωροφνται αντικείμενα αλλθλογραφίασ. 

11. υςτθμζνθ αποςτολι: Τπθρεςία που ςυνίςταται ςτθν αποςτολι, με κατ` αποκοπιν 

εγγφθςθ ζναντι των κινδφνων απϊλειασ, κλοπισ, ι καταςτροφισ, και θ οποία παρζχει 

ςτον αποςτολζα, ενδεχομζνωσ εφόςον το ηθτιςει, απόδειξθ τθσ κατάκεςθσ του 

ταχυδρομικοφ αντικειμζνου και/ι τθσ παράδοςισ του ςτον παραλιπτθ. 

12. Αποςτολι με δθλωμζνθ αξία: Θ υπθρεςία που ςυνίςταται ςτθν αςφάλιςθ του 

ταχυδρομικοφ αντικειμζνου για τθν αξία που δθλϊνεται από τον αποςτολζα, ςε 

περίπτωςθ απϊλειασ, κλοπισ ι καταςτροφισ. 

13. Διαςυνοριακό ταχυδρομείο: Σο ταχυδρομείο από ι προσ άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι από ι προσ τρίτθ χϊρα. 

14. Τπθρεςίεσ που παρζχονται με χρζωςθ ανά μεμονωμζνο αντικείμενο: ταχυδρομικζσ 

υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ θ χρζωςθ ορίηεται με τουσ γενικοφσ όρουσ του φορζα 

παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ για μεμονωμζνα ταχυδρομικά αντικείμενα.  

15. Καταλθκτικά τζλθ: Θ αμοιβι του φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ για τθ διανομι 

τθσ ειςερχόμενθσ διαςυνοριακισ αλλθλογραφίασ που αποτελείται από ταχυδρομικά 

αντικείμενα τα οποία αποςτζλλονται από άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ι από τρίτθ χϊρα. 



 

 

 4 

16. Κακολικι υπθρεςία: Σο ελάχιςτο ςφνολο υπθρεςιϊν, όπωσ αυτό ορίηεται ςτον 

παρόντα νόμο, ςυγκεκριμζνθσ ποιότθτασ, το οποίο είναι διακζςιμο ςε κάκε χριςτθ 

ανεξάρτθτα από το ςθμείο τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ ςτο οποίο βρίςκεται, μόνιμα και 

ςε προςιτι τιμι. 

17. Αποςτολζασ: Φυςικό ι νομικό πρόςωπο, από το οποίο προζρχονται τα ταχυδρομικά 

αντικείμενα. 

18. Χριςτθσ: Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ςτο οποίο παρζχεται ταχυδρομικι 

υπθρεςία, ωσ αποςτολζα ι παραλιπτθ και το οποίο δεν είναι φορζασ παροχισ 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. 

19. Εκνικι Ρυκμιςτικι Αρχι: θ Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων 

(Ε.Ε.Σ.Σ.), θ οποία είναι ανεξάρτθτθ διοικθτικι αρχι, ςυγκροτείται και λειτουργεί 

ςφμφωνα με το άρκρο 6 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Αϋ) ωσ ιςχφει. 

20. Γενικι άδεια: άδεια θ οποία δεν επιβάλλει ςτον ενδιαφερόμενο φορζα παροχισ 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν τθν υποχρζωςθ να διακζτει ρθτι απόφαςθ τθσ αρμόδιασ 

κατά τον παρόντα νόμο αρχισ προκειμζνου να αςκιςει τα εκ τθσ αδείασ δικαιϊματα.  

21. Ειδικι άδεια: κάκε χορθγοφμενθ από τθν αρμόδια κατά τον παρόντα νόμο αρχι 

άδεια, με τθν οποία παρζχονται ειδικά δικαιϊματα ςε φορζα παροχισ ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν, ι θ οποία εξαρτά τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων του εν λόγω φορζα 

από ειδικζσ υποχρεϊςεισ που ςυμπλθρϊνουν τθ γενικι άδεια, ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ, χωρίσ ο φορζασ να δικαιοφται να αςκεί τα ςυναφι δικαιϊματα πριν να 

διακζτει τθν απόφαςθ τθσ ανωτζρω αρμόδιασ αρχισ.  

22. Βαςικζσ απαιτιςεισ: Γενικοί λόγοι μθ οικονομικισ φφςθσ που πρζπει να ικανοποιοφν 

οι πάροχοι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν βάςει τθσ νομοκεςίασ που αφορά ςτο απόρρθτο 

τθσ αλλθλογραφίασ, ςτθν αςφάλεια του δικτφου, ςτθ μεταφορά επικίνδυνων 

προϊόντων, ςτθν τιρθςθ των όρων και προχποκζςεων του κακεςτϊτοσ απαςχόλθςθσ 

και κοινωνικισ αςφάλιςθσ, όπωσ ορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και/ι από 

ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ που ζχουν τφχει διαπραγμάτευςθσ από τουσ εκνικοφσ 

κοινωνικοφσ εταίρουσ, και, ςε αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ςτθν προςταςία των 

δεδομζνων, ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ χωροταξίασ, ςτθν προςταςία 
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των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ςτθν εμπιςτευτικότθτα των διαβιβαηόμενων 

ι αποκθκευόμενων πλθροφοριϊν και ςτθν προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ.    

 

Άρκρο 3 
Γενικζσ αρχζσ 

 

1. Οι γενικζσ αρχζσ που διζπουν τισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ είναι οι εξισ: 

α. Θ ελεφκερθ άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτον τομζα παροχισ ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν, θ οποία τελεί υπό τθν εποπτεία του Κράτουσ και αςκείται υπό τουσ όρουσ του 

παρόντοσ νόμου και με τθν προχπόκεςθ τθσ εξαςφάλιςθσ γενικισ ι ειδικισ άδειασ 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 11-12 και επόμενα του παρόντοσ. Θ ανάπτυξθ 

δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα ςτον τομζα των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν από επιχειριςεισ 

εγκατεςτθμζνεσ ςε κράτθ που δεν ανικουν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αςκείται ςφμφωνα με τισ 

διεκνείσ δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ και με τον όρο τθσ αμοιβαιότθτασ, τθρουμζνων των 

υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ ζναντι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.   

β. Θ ελευκερία ςτθν πρόςβαςθ και τθ χριςθ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, εφόςον τα 

ταχυδρομικά αντικείμενα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που απαιτοφνται από τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου.    

Περιοριςμοί ςτθν πρόςβαςθ και τθ χριςθ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν επιτρζπονται μόνο 

για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:    

αα) Αςφάλεια τθσ λειτουργίασ του ταχυδρομικοφ δικτφου, των απαςχολοφμενων ςτισ 

ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ προςϊπων και των χρθςτϊν.  

ββ) Προςταςία του απορριτου τθσ ταχυδρομικισ επικοινωνίασ.   

γ. Θ τιρθςθ των αρχϊν, κάτω από ανάλογεσ ςυνκικεσ, τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ μθ 

διάκριςθσ των χρθςτϊν, τθσ πρόςβαςθσ ςτο ταχυδρομικό δίκτυο υπό ςυνκικεσ  διαφάνειασ, 

αναλογικότθτασ και αποφυγισ διακρίςεων, κακϊσ επίςθσ και τθσ προςταςίασ του υγιοφσ 

ανταγωνιςμοφ.   

δ. Θ διαςφάλιςθ των αρχϊν τθσ εμπιςτευτικότθτασ τθσ αλλθλογραφίασ, του απορριτου τθσ 

ταχυδρομικισ επικοινωνίασ, τθσ προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, του 
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ςεβαςμοφ τθσ ιδιωτικισ ηωισ των πολιτϊν και τθσ διαφφλαξθσ των δικαιωμάτων 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ τουσ. τισ υποχρεϊςεισ του εδαφίου αυτοφ υπόκειται και το 

προςωπικό των φορζων παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.   

ε. Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ χωροταξίασ. 

ςτ. Θ τιρθςθ των όρων και προχποκζςεων των κακεςτϊτων απαςχόλθςθσ  και κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ όπωσ ορίηονται από το νόμο, τουσ κανονιςμοφσ ι διοικθτικζσ διατάξεισ και/ι από 

ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ που ζχουν τφχει διαπραγμάτευςθσ από τουσ εκνικοφσ κοινωνικοφσ 

εταίρουσ, ςφμφωνα με το κοινοτικό και εκνικό δίκαιο. 

η. Θ προαγωγι των ςυμφερόντων των χρθςτϊν θ οποία, μεταξφ άλλων εξαςφαλίηεται: 

αα) με τθν ανάπτυξθ δραςτθριότθτασ ςτον τομζα παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν 

εξαςφαλίηοντασ ςτουσ χριςτεσ το δικαίωμα τθσ κακολικισ υπθρεςίασ, όπωσ θ υπθρεςία 

αυτι προςδιορίηεται ςτα άρκρα του επόμενου κεφαλαίου, 

ββ) με τθν υψθλοφ επιπζδου προςταςία για τουσ καταναλωτζσ ιδίωσ μζςω τθσ πρόβλεψθσ 

απλϊν και μθ δαπανθρϊν διαδικαςιϊν επίλυςθσ των διαφορϊν τουσ με τουσ φορείσ 

παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, 

γγ) με τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, και τθσ ιδιωτικισ ηωισ , 

δδ) με τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν ομάδων, ιδίωσ μειονεκτοφντων 

χρθςτϊν.  

2. ε περίπτωςθ πολζμου, επιςτράτευςθσ ι κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ το Κράτοσ 

δφναται να κζτει υπό τθν άμεςθ ι ζμμεςθ διοίκθςι του τμιμα ι το ςφνολο των 

ταχυδρομικϊν δραςτθριοτιτων οποιουδιποτε φορζα. Θ λιψθ του μζτρου αυτοφ και ο 

χρόνοσ διάρκειάσ του αποφαςίηεται από το Τπουργικό υμβοφλιο φςτερα από πρόταςθ των 

Τπουργϊν Εκνικισ Άμυνασ και Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ 

ο Τπουργόσ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων μπορεί να αναςτείλει τθ λειτουργία 

οριςμζνων ταχυδρομικϊν επιχειριςεων ι οριςμζνων τμθμάτων του ταχυδρομικοφ δικτφου 

ι τθν παροχι οριςμζνων ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. 
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Άρκρο 4 
Αρμοδιότθτεσ Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων 

1. Ο Τπουργόσ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων αςκεί τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ 

ςτον τομζα παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν:    

α. Χαράςςει, ςτο πλαίςιο των αποφάςεων του Τπουργικοφ υμβουλίου και των 

κυβερνθτικϊν ςυλλογικϊν οργάνων, τθν εκνικι πολιτικι και λαμβάνει τα αναγκαία 

μζτρα για τθν εφαρμογι τθσ.    

β. Προτείνει ςτθ Βουλι τα ςχζδια νόμων και εκδίδει κάκε πράξθ κανονιςτικοφ 

περιεχομζνου ι ςυμπράττει ςτθν ζκδοςι τουσ ςε κζματα του τομζα παροχισ 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.   

γ. Εκπροςωπεί τθν Ελλάδα ςτουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ ςτον τομζα των ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν και αποτελεί τθν Εκνικι Αρχι του τομζα παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.    

δ. Εκδίδει υπουργικι απόφαςθ, μετά από γνϊμθ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ., ςχετικά με το περιεχόμενο 

και τα όρια βάρουσ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ. Οι υπθρεςίεσ που εμπίπτουν ςτθν 

κακολικι υπθρεςία κακορίηονται βάςει των αναγκϊν των χρθςτϊν, των τεχνολογικϊν 

εξελίξεων και τθσ ανάπτυξθσ των δυνάμεων τθσ αγοράσ. Οποιαδιποτε αλλαγι ςτο 

περιεχόμενο τθσ κακολικισ υπθρεςίασ κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τθν απαραίτθτθ 

περίοδο προςαρμογισ του φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ ι/και ανάκτθςθσ 

ενδεχόμενου κόςτουσ.  

ε. Εκδίδει υπουργικι απόφαςθ, μετά από γνϊμθ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ., ςχετικά με τισ ποιοτικζσ 

προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ παροχισ τθσ εκνικισ κακολικισ υπθρεςίασ και των 

ενδοκοινοτικϊν υπθρεςιϊν. 

ςτ. Ανακζτει τθν παροχι κακολικισ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που 

προβλζπεται ςτο άρκρο 7 του παρόντοσ, ςτον φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ και 

ςυνάπτει με αυτόν τθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ. 

η. Κακορίηει με απόφαςι του, μετά από γνϊμθ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ., τισ προχποκζςεισ, τα 

κριτιρια επιλογισ και τθ διαδικαςία κακοριςμοφ του φορζα παροχισ ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν, ο οποίοσ κα παρζχει τθν κακολικι υπθρεςία.  
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θ. Με κοινι απόφαςθ με τον Τπουργό Οικονομικϊν, κακορίηει, μετά από γνϊμθ τθσ 

Ε.Ε.Σ.Σ., μθχανιςμό αποηθμίωςθσ, υπό διαφανείσ ςυνκικεσ, του φορζα παροχισ 

κακολικισ υπθρεςίασ. ε περίπτωςθ ίδρυςθσ ταμείου αποηθμίωςθσ, μπορεί να 

απαιτιςει από τουσ κατόχουσ ειδικϊν αδειϊν τθν εφαρμογι κατάλλθλου λογιςτικοφ 

διαχωριςμοφ.  

κ. Εκδίδει, μετά από γνϊμθ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ., υπουργικι απόφαςθ, ςχετικά με τον κακοριςμό 

των τιμολογίων του φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 9 του 

παρόντοσ.  

ι. Εφόςον κρικεί απαραίτθτο για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων των χρθςτϊν και  τθν 

προϊκθςθ του ανταγωνιςμοφ και δεν επιβαρφνεται θ παροχι τθσ κακολικισ υπθρεςίασ,  

εκδίδει υπουργικι απόφαςθ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ.,  με τθν οποία, 

κακορίηονται οι όροι πρόςβαςθσ των φορζων παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν που 

είναι κάτοχοι ειδικισ άδειασ ςε υποδομζσ και υπθρεςίεσ του δικτφου του φορζα 

παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ.  

ια Εκδίδει υπουργικι απόφαςθ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ., με τθν οποία κακορίηεται 

μζγιςτθ κατ' αποκοπι αποηθμίωςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αποηθμίωςθσ για θκικι 

βλάβθ) για πλθμμελι παροχι υπθρεςιϊν ι αδικαιολόγθτθ διακοπι υπθρεςίασ προσ τουσ 

χριςτεσ.  

ιβ. Εκδίδει υπουργικι απόφαςθ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ., με τθν οποία 

κακορίηονται οι όροι για τθ διαςφάλιςθ των βαςικϊν απαιτιςεων ςχετικά με τθν παροχι 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.   

ιγ. Οι ρυκμίςεισ του παρόντοσ νόμου και οι αρχζσ ςτισ οποίεσ ζχουν ανατεκεί οι 

αρμοδιότθτεσ που απορρζουν από τθν εφαρμογι του ανακοινϊνονται ςτθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι, με επιμζλεια του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.  

ιδ. Αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.    

 

Άρκρο 5 

Αρμοδιότθτεσ Εκνικισ Επιτροπισ Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) 
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1. Θ  Ε.Ε.Σ.Σ. αποτελεί τθν Εκνικι Ρυκμιςτικι Αρχι ςτον τομζα των ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν και αςκεί τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ : 

α. Μελετά και επεξεργάηεται κζματα του τομζα ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν που τθσ 

ανακζτει ο Τπουργόσ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και υποβάλλει προτάςεισ,  

ειςθγιςεισ ι γνϊμεσ.  

β επιβλζπει τθν εφαρμογι του νομικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου και ςε αιτιολογθμζνεσ 

περιπτϊςεισ απευκφνει, αυτεπάγγελτα ι μετά από αίτθμα άλλθσ αρμόδιασ ελλθνικισ 

αρχισ ι αρχισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οδθγίεσ ι ςυςτάςεισ ςε πρόςωπα ι επιχειριςεισ 

που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.   

γ. Εξετάηει, αυτεπάγγελτα ι μετά από αίτθμα του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Δικτφων, τισ βαςικζσ τεχνικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ παραμζτρουσ λειτουργίασ 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν και ειςθγείται ςτον Τπουργό Τποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Δικτφων τθ λιψθ - των κατά περίπτωςθ - ενδεικνυόμενων μζτρων για τθν απρόςκοπτθ 

και αποδοτικι λειτουργία και ανάπτυξθ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ.    

δ. Γνωςτοποιεί προσ το κοινό, με κάκε πρόςφορο μζςο δθμοςιότθτασ, τισ απόψεισ τθσ 

για κάκε ηιτθμα που προάγει το ζργο και τθν αποςτολι τθσ, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ, εν 

γζνει, του τομζα ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα.    

ε. Καταρτίηει με αποφάςεισ τθσ κϊδικεσ δεοντολογίασ που διζπουν τθν άςκθςθ των 

ταχυδρομικϊν δραςτθριοτιτων.    

ςτ. Εκδίδει Κανονιςμό, ο οποίοσ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, περί 

διαδικαςιϊν επίλυςθσ διαφορϊν που αναφφονται μεταξφ των φορζων παροχισ 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, μεταξφ των τελευταίων και των χρθςτϊν, κακϊσ και περί 

διαδικαςιϊν εξζταςθσ παραπόνων των χρθςτϊν. 

η. Κακορίηει με απόφαςι τθσ τον τρόπο υπολογιςμοφ του κακαροφ κόςτουσ Κακολικισ 

Τπθρεςίασ. Ενθμερϊνεται από τον κακοριςμζνο φορζα κακολικισ υπθρεςίασ για το 

κακαρό κόςτοσ που κα προκφψει από τθν υποχρζωςθ του ςυγκεκριμζνου φορζα για 

παροχι κακολικισ υπθρεςίασ και κατόπιν το επαλθκεφει. 

θ. Διαχειρίηεται τον μθχανιςμό αποηθμίωςθσ του κακαροφ κόςτουσ τθσ κακολικισ 

υπθρεςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 8 του παρόντοσ. 
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κ. Εγγράφει τουσ φορείσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ γενικισ άδειασ ςτο 

τθροφμενο από αυτιν μθτρϊο και χορθγεί, ανανεϊνει, τροποποιεί, αναςτζλλει, 

παρατείνει και ανακαλεί τισ ειδικζσ άδειεσ, εγκρίνει δε τθν εκμίςκωςθ, παραχϊρθςθ 

χριςθσ, μεταβίβαςθ ι ςυνεκμετάλλευςθ αυτϊν. 

ι. Εκδίδει Κανονιςμοφσ, οι οποίοι δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, 

ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ άδειεσ. Ιδίωσ ρυκμίηει τουσ όρουσ παροχισ υπθρεςιϊν 

υπό κακεςτϊσ γενικισ ι ειδικισ άδειασ, τθν τροποποίθςθ των όρων αυτϊν, κακϊσ και 

κάκε κζμα ςχετικά με τθν καταβολι τελϊν από τουσ φορείσ παροχισ ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν. 

ια. Εγκρίνει το λογιςτικό ςφςτθμα και ελζγχει τθν τιρθςθ χωριςτοφ λογαριαςμοφ από 

τον φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του παρόντοσ. 

ιβ. Εκδίδει Κανονιςμό που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ςχετικά με 

τον προςδιοριςμό αντικειμενικϊν τρόπων κοςτολόγθςθσ, οι οποίοι εφαρμόηονται ςτο 

εςωτερικό λογιςτικό ςφςτθμα του φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ.    

ιγ.  Δθμοςιεφει ςε τακτά διαςτιματα ςχετικι διλωςθ για τθ ςυμμόρφωςθ του 

λογιςτικοφ ςυςτιματοσ του φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ προσ τθν κοινοτικι 

νομοκεςία.   

ιδ. Σθρεί λεπτομερι ςτοιχεία για το λογιςτικό ςφςτθμα του φορζα παροχισ κακολικισ 

υπθρεςίασ και τα αποςτζλλει ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι μετά από αίτθςι τθσ. 

ιε. Ανακοινϊνει τισ προδιαγραφζσ ποιότθτασ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ και τισ κοινοποιεί 

ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

ιςτ. Διαςφαλίηει, με φροντίδα και δαπάνεσ τθσ, τθν ετιςια διενζργεια αντικειμενικοφ 

ελζγχου τθσ ποιότθτασ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ από ανεξάρτθτο φορζα, ςφμφωνα με τα 

πρότυπα που ζχει κακορίςει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, και φροντίηει για τθ δθμοςίευςθ 

των αποτελεςμάτων του.    

ιθ. Ρυκμίηει κζματα προςταςίασ των χρθςτϊν ςτον τομζα των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. 

Μεριμνά ϊςτε οι διαδικαςίεσ διερεφνθςθσ των παραπόνων των χρθςτϊν από τουσ 

παρόχουσ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν  να είναι διαφανείσ, απλζσ και ανζξοδεσ, ιδιαίτερα 

ςτισ περιπτϊςεισ απϊλειασ, κλοπισ, φκοράσ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων ι μθ τιρθςθσ 
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των ποιοτικϊν προδιαγραφϊν τθσ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ, εξαςφαλίηει τθ δίκαιθ και 

ταχεία επίλυςθ των διαφορϊν και προβλζπει, ςε δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, τθν 

κακιζρωςθ ςυςτιματοσ επιςτροφισ χρθμάτων ι και αποηθμίωςθσ.  

ικ. Προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ προσ επίλυςθ διαφορϊν που ανακφπτουν μεταξφ των 

φορζων παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν αφενόσ και μεταξφ αυτϊν και του Δθμοςίου 

ι των χρθςτϊν αφετζρου και που αφοροφν τθν εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία κατά τθν 

άςκθςθ των ταχυδρομικϊν δραςτθριοτιτων που διζπονται από τισ διατάξεισ του νόμου 

αυτοφ και του Κανονιςμοφ, ο οποίοσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ςτ), τθσ παρ. 1 του 

παρόντοσ άρκρου. 

κ. Αςκεί διαιτθτικζσ αρμοδιότθτεσ προσ επίλυςθ διαφορϊν μεταξφ φορζων παροχισ 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, βάςει ςυνυποςχετικοφ διαιτθςίασ επί κεμάτων που 

ανάγονται ςτθν εφαρμογι του νόμου αυτοφ.      

κα. Ηθτεί και λαμβάνει από τουσ φορείσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν κάκε 

απαραίτθτθ πλθροφορία, περιλαμβανομζνων οικονομικϊν πλθροφοριϊν και 

πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν παροχι κακολικισ υπθρεςίασ, ϊςτε να διαςφαλίςει τθν 

τιρθςθ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου και τθν ορκι λιψθ αποφάςεων ςτα πλαίςια 

των αρμοδιοτιτων τθσ. 

κβ. Μετά από καταγγελία  αρμόδιασ αρχισ ι τρίτων ι αυτεπαγγζλτωσ, καλεί όςουσ 

παραβαίνουν τουσ κανόνεσ άςκθςθσ ταχυδρομικϊν δραςτθριοτιτων να ςυμμορφωκοφν 

προσ τουσ κανόνεσ αυτοφσ, διενεργεί ακροάςεισ για τθ διαπίςτωςθ παραβίαςθσ και 

επιβάλλει τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 19 του παρόντοσ 

νόμου. 

κγ. Διενεργεί αυτεπαγγζλτωσ ι κατόπιν αιτιματοσ του Τπουργοφ Τποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων, δθμόςιεσ διαβουλεφςεισ για κζματα των αρμοδιοτιτων τθσ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ περί ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. 

κδ. υνεργάηεται και ανταλλάςςει πλθροφορίεσ με κάκε δθμόςια αρμόδια αρχι, 

ιδιαιτζρωσ δε με το Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν, και Δικτφων, τθν Επιτροπι 

Ανταγωνιςμοφ, τθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, τθν Αρχι 
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Διαςφάλιςθσ Απορριτου Επικοινωνιϊν, το Κδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων και τθν 

Επικεϊρθςθ Εργαςίασ για ηθτιματα που άπτονται του τομζα παροχισ ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν. ε ςχζςθ με τισ ανταλλαςςόμενεσ πλθροφορίεσ, θ αποδζκτρια Αρχι 

εξαςφαλίηει το ίδιο επίπεδο εμπιςτευτικότθτασ με τθ διαβιβάηουςα Αρχι. 

κε. Αςκεί τισ ακόλουκεσ ελεγκτικζσ αρμοδιότθτεσ:   

-Ελζγχει τθν τιρθςθ των κανόνων του ανταγωνιςμοφ ςτον τομζα παροχισ ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν και εφαρμόηει τισ διατάξεισ του ν. 703/1977, όπωσ ιςχφει, κατά τθν άςκθςθ 

των δραςτθριοτιτων από τουσ φορείσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ και τισ 

διατάξεισ των άρκρων 81 και 82 τθσ υνκικθσ τθσ Ρϊμθσ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 

1/2003/ΕΚ (L 001). Θ Ε.Ε.Σ.Σ. μπορεί να ηθτά ςτθν περίπτωςθ αυτι τθ ςυνδρομι τθσ 

Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ. 

-Ελζγχει τθν προςβολι, από άλλουσ φορείσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, των 

αποκλειςτικϊν δικαιωμάτων του φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ ζωσ τισ 

31/12/2012. τθν περίπτωςθ αυτι θ Ε.Ε.Σ.Σ. καλεί τον φορζα παροχισ ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν να ςυμμορφωκεί προσ τισ υποχρεϊςεισ του μζςα ςε δφο (2) θμζρεσ, από τθ 

ςχετικι καταγγελία.  

-Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που κζτουν τουσ κανόνεσ τιμολόγθςθσ των 

παρεχόμενων κακολικϊν υπθρεςιϊν και τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων των χρθςτϊν.    

-Ελζγχει εάν οι φορείσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςυμμορφϊνονται με τουσ 

όρουσ τθσ άδειασ που τουσ χορθγικθκε και αν εξακολουκοφν να πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ εγγραφισ τουσ ςτο μθτρϊο. Εάν θ Ε.Ε.Σ.Σ., κατά τθν άςκθςθ των 

ελεγκτικϊν τθσ αρμοδιοτιτων, διαπιςτϊςει τθν τζλεςθ πράξεων ι παραλείψεων, ο 

ζλεγχοσ των οποίων ανικει ςτθν αρμοδιότθτα άλλων διοικθτικϊν αρχϊν ι ςτθ 

δικαιοδοςία δικαςτικισ αρχισ, παραπζμπει τισ υποκζςεισ αυτζσ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ.   

2. Προκειμζνου να αςκθκοφν οι ανωτζρω αρμοδιότθτεσ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ. προσ επιβολι 

κυρϊςεων, το προςωπικό τθσ ενεργεί, κατ' εντολι του Προζδρου τθσ και διακζτει, για τθ 

ςυλλογι ςτοιχείων και τθ διεξαγωγι ερευνϊν, τα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτο ν. 

703/1977, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. Σα πρόςωπα αυτά ζχουν το δικαίωμα, προσ 

διαπίςτωςθ των παραβάςεων του παρόντοσ νόμου, να ελζγχουν τα προβλεπόμενα από 
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το π.δ. 186/1992 (Κ.Β..) βιβλία και ςτοιχεία των επιχειριςεων και οργανιςμϊν, 

αποκλειόμενθσ τθσ κατάςχεςθσ ι παραλαβισ τουσ, κακϊσ και πάςθσ φφςεωσ λοιπά 

βιβλία, ςτοιχεία και ζγγραφα αυτϊν, να ενεργοφν ζρευνεσ ςτο γραφείο και τισ λοιπζσ 

εγκαταςτάςεισ τουσ, να λαμβάνουν ζνορκεσ ι ανωμοτί, κατά τθν κρίςθ τουσ, κατακζςεισ, 

με τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτο άρκρο 212 του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ. Οι 

ςχετικζσ διατάξεισ, απαγορεφςεισ, ποινζσ και κυρϊςεισ του ν. 703/1977, όπωσ ιςχφει, 

εφαρμόηονται και ςε περίπτωςθ άρνθςθσ παροχισ ςτοιχείων, παρεμπόδιςθσ ι 

δυςχζρανςθσ του ζργου τθσ Ε.Ε.Σ.Σ., με τθν επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ των κυρϊςεων 

που προβλζπονται από τον παρόντα νόμο.    

Προσ τοφτο, θ Ε.Ε.Σ.Σ. εκδίδει Κανονιςμό, ο οποίοσ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, με τον οποίο κακορίηονται το είδοσ και θ διαδικαςία διενζργειασ ερευνϊν 

ι άλλων ελεγκτικϊν πράξεων, ςτισ οποίεσ μπορεί να προςφεφγει για τθ διαπίςτωςθ 

παραβάςεων του παρόντοσ νόμου, θ διαδικαςία ακροάςεων ενϊπιον των οργάνων τθσ 

προσ τον ίδιο ςκοπό, τα άμεςα ι επείγοντα μζτρα, τα οποία μπορεί να λαμβάνει ςτισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ για τθ διαφφλαξθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ 

και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν άςκθςθ των ελεγκτικϊν αρμοδιοτιτων τθσ.    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 
Κακολικι Υπθρεςία 

 

Άρκρο 6 
Ρεριεχόμενο και ποιότθτα κακολικισ υπθρεςίασ 

 

1. τουσ χριςτεσ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, ανεξάρτθτα από το ςθμείο τθσ Ελλθνικισ 

επικράτειασ ςτο οποίο βρίςκονται, παρζχεται μονίμωσ και ςε τιμζσ προςιτζσ, κακολικι 

υπθρεςία, ςυγκεκριμζνθσ ποιότθτασ, ωσ κατωτζρω ορίηεται. 

 2. Σο δικαίωμα των χρθςτϊν να λαμβάνουν τισ κακολικζσ υπθρεςίασ εξαςφαλίηεται: 

α) Με τον κακοριςμό τθσ πυκνότθτασ των ςθμείων επαφισ, πρόςβαςθσ και περιςυλλογισ, με 

βάςθ τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν, τισ γεωγραφικζσ ιδιαιτερότθτεσ και τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ.  
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β) Με τθν παροχι ταχυδρομικισ υπθρεςίασ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ τθν εβδομάδα πλθν 

εξαιρετικϊν περιςτάςεων ι ιδιαίτερων γεωγραφικϊν ςυνκθκϊν. 

γ) Με τθν πραγματοποίθςθ μιασ (1) περιςυλλογισ και μιασ (1) διανομισ τθν θμζρα ςτθν οικία 

ι ζδρα κάκε φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου τουλάχιςτον, ι, κατά παρζκκλιςθ και υπό 

προχποκζςεισ, ςε προςικουςεσ εγκαταςτάςεισ. 

3. Σο δικαίωμα των χρθςτϊν για κακολικι υπθρεςία δεν εμποδίηει το Κράτοσ να λαμβάνει 

μζτρα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, που αφοροφν ειδικότερα τθν 

δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, ςυμπεριλαμβανομζνων των ερευνϊν για εγκλιματα. 

4. Θ κακολικι υπθρεςία περιλαμβάνει τουλάχιςτον τισ εξισ επιμζρουσ υπθρεςίεσ: 

α) Σθν περιςυλλογι, μεταφορά, διαλογι και διανομι ταχυδρομικϊν αντικειμζνων βάρουσ 

ζωσ 2 χιλιογράμμων. 

β) Σθν περιςυλλογι, μεταφορά, διαλογι και διανομι ταχυδρομικϊν δεμάτων βάρουσ ζωσ 20 

χιλιογράμμων, με τθ δυνατότθτα κζςπιςθσ ειδικϊν ρυκμίςεων για τθν κατϋ οίκον διανομι 

τζτοιων δεμάτων. 

γ) Σισ υπθρεςίεσ των ςυςτθμζνων και των αποςτολϊν με δθλωμζνθ αξία.  

Σα όρια βάρουσ του ςτοιχείου β) τθσ παροφςασ παραγράφου μποροφν να μεταβάλλονται με 

απόφαςθ του Τπουργοφ Μεταφορϊν, Τποδομϊν και Δικτφων, μετά από ειςιγθςθ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ.. 

Με όμοια απόφαςθ μπορεί να εγκρίνονται ειδικοί όροι και προχποκζςεισ για τθν παροχι 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςε άτομα τυφλά ι με ςοβαρά προβλιματα όραςθσ. 

5. Οι ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ διαςτάςεισ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων κακορίηονται από 

τισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ τθσ Παγκόςμιασ Σαχυδρομικισ Ζνωςθσ. 

6. Θ ποιότθτα των παρεχομζνων κακολικϊν εκνικϊν υπθρεςιϊν κακϊσ και των 

παρεχομζνων ενδοκοινοτικϊν υπθρεςιϊν κακορίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ 

Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και, περαιτζρω, δφνανται να ορίηονται ςτθ ςφμβαςθ 

ανάκεςθσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 7 του παρόντοσ. Ο φορζασ παροχισ κακολικισ 

υπθρεςίασ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τα τεχνικά πρότυπα που εφαρμόηονται ςτον τομζα 

των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν και τα οποία δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 
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7. Ο φορζασ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ εξαςφαλίηει ζνα επαρκζσ ςφνολο ςθμείων 

πρόςβαςθσ και επαφισ των χρθςτϊν ςε όλθ τθν Επικράτεια για τθν παροχι τθσ κακολικισ 

υπθρεςίασ.  Διακζτει ζνα τουλάχιςτον ςθμείο πρόςβαςθσ περιςυλλογισ τθσ αλλθλογραφίασ 

για κάκε 1.000 κατοίκουσ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ, και ζνα τουλάχιςτον ςθμείο πρόςβαςθσ ςε 

κάκε οικιςμό ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. 

8. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων ορίηεται τριμελισ 

επιτροπι απαρτιηόμενθ από εκπροςϊπουσ του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Δικτφων, τθσ Ε.Ε.Σ.Σ. και του εκάςτοτε φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ, θ οποία 

ειςθγείται τισ προχποκζςεισ παρεκκλίςεων από τθν κανονικότθτα τθσ περιςυλλογισ και 

διανομισ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ. Οι προτεινόμενεσ από τθν Επιτροπι εξαιροφμενεσ 

περιοχζσ αξιολογοφνται από τον Τπουργό Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και ορίηονται 

με ςχετικι απόφαςι του.  

9. Οι περιοχζσ χωρίσ πλιρθ και ςυνεχι οδοαρίκμθςθ ι χωρίσ μοναδικζσ ονομαςίεσ οδϊν ι 

χωρίσ μοναδικοφσ αρικμοφσ ςτα κτίρια ι/και χωρίσ ςιμανςθ εξυπθρετοφνται από 

προςικουςεσ εγκαταςτάςεισ (γραμματοκυρίδεσ) που εγκακίςτανται με ευκφνθ των αρχϊν 

τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςε κατάλλθλα προκακοριςμζνα ςθμεία, ςε ςυνεννόθςθ με τον 

φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ. Οι προςικουςεσ εγκαταςτάςεισ που εγκακίςτανται με 

δαπάνθ αρχϊν τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται από όλουσ τουσ 

φορείσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. 

10. Θ διανομι των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων γίνεται ςτθ διεφκυνςθ του παραλιπτθ υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι θ διεφκυνςθ αναγράφεται ςωςτά και πλιρωσ επί του ταχυδρομικοφ 

αντικειμζνου, δθλαδι περιλαμβάνει οδό, αρικμό και ταχυδρομικό κϊδικα. Θ αναγραφόμενθ 

οδόσ και αρικμόσ κα πρζπει να είναι μοναδικοί ανά περιοχι, επίςθμα κακοριςμζνοι από τθν 

αρμόδια αρχι Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν 

και Δικτφων κακορίηονται οι προχποκζςεισ διανομισ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων, οι 

πικανζσ παρεκκλίςεισ και προχποκζςεισ αυτϊν κακϊσ και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια. 

11. Οι εξαιρετικζσ περιςτάςεισ ι παρεκκλίςεισ κοινοποιοφνται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και 

ςε όλεσ τισ αντίςτοιχεσ αρχζσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με επιμζλεια τθσ 

Ε.Ε.Σ.Σ.. 
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Άρκρο 7 
Ραροχι κακολικισ υπθρεςίασ 

 

1. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων ορίηεται ο δθμόςιοσ ι 

ιδιωτικόσ φορζασ που παρζχει τθν κακολικι υπθρεςία ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ, ο οποίοσ 

επιλζγεται είτε με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ είτε μζςω διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ/Α/63), όπωσ ιςχφει. Θ 

ανάκεςθ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ γίνεται ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ 

απαγόρευςθσ των διακρίςεων και τθσ αναλογικότθτασ. Θ Ε.Ε.Σ.Σ. κοινοποιεί τθν ταυτότθτα 

του φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ενθμερϊνει τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςχετικά με τα μζτρα που ζχουν λθφκεί για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

κακολικισ υπθρεςίασ. 

2. Με ςφμβαςθ που υπογράφεται μεταξφ του φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ και του 

Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων κακορίηονται οι όροι και προχποκζςεισ 

παροχισ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ, οι κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των 

προβλεπομζνων όρων και προχποκζςεων, θ μζγιςτθ κατ’ αποκοπι αποηθμίωςθ των χρθςτϊν 

ςε περίπτωςθ πλθμμελοφσ παροχισ υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ διάρκεια ιςχφοσ, λαμβανομζνθσ 

υπόψθ τθσ ανάγκθσ απόδοςθσ των επενδφςεων. Ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ πραγματοποιείται από τθν Ε.Ε.Σ.Σ. και θ επιβολι των κυρϊςεων αποκλειςτικά από 

τον Τπουργό Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ..   

3. Θ ςφμβαςθ ανάκεςθσ περιλαμβάνει τουλάχιςτον το περιεχόμενο και τθν ποιότθτα τθσ 

κακολικισ υπθρεςίασ, τουσ όρουσ κατάρτιςθσ των τιμολογίων, τισ τυχόν υποχρεϊςεισ 

εξυπθρζτθςθσ του διεκνοφσ ταχυδρομείου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Παγκόςμιασ 

Σαχυδρομικισ Ζνωςθσ, κακϊσ και τθ δυνατότθτα του φορζα να εκχωρεί μζροσ των 

δικαιωμάτων και υποχρεϊςεϊν του ςε τρίτουσ φορείσ για τμιματα τθσ Επικράτειασ προσ 

μζγιςτθ διαςφάλιςθ τθσ ποιοτικισ παροχισ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ. Θ ςφμβαςθ ανάκεςθσ 

επζχει κζςθ όλων των αδειϊν που απαιτοφνται για τθν παροχι των ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν, οι οποίεσ περιγράφονται ςε αυτιν. 



 

 

 17 

4. τον φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ ανατίκεται κατ’ αποκλειςτικότθτα το  δικαίωμα 

ζκδοςθσ γραμματοςιμων και θ ςυναφισ φιλοτελικι δραςτθριότθτα. 

 

Άρκρο 8 
Χρθματοδότθςθ Κακολικισ Υπθρεςίασ και Λειτουργικϊν Δαπανϊν 

 

1. Εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, με απόφαςθ του  

Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, ςυςτινεται ταμείο αποηθμίωςθσ, 

κακορίηονται οι διαδικαςίεσ υπολογιςμοφ του κακαροφ κόςτουσ, οι μθχανιςμοί αποηθμίωςθσ 

τθσ κακολικισ υπθρεςίασ,  κακϊσ και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο Παράρτθμα Ι.  

2. Σο κακαρό κόςτοσ επιβαρφνει αφενόσ τουσ φορείσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν οι 

οποίοι κατζχουν ειδικι άδεια και αφετζρου τον κρατικό προχπολογιςμό. 

3. Ο επιμεριςμόσ κόςτουσ γίνεται με τρόπο διαφανι, αντικειμενικό και ουδζτερο, ϊςτε να 

αποφεφγεται ο κίνδυνοσ διπλισ καταβολισ ειςφορϊν τόςο για τισ εκροζσ όςο και για τισ 

ειςροζσ των φορζων παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. 

4. Θ Ε.Ε.Σ.Σ. είναι αρμόδια για τθν είςπραξθ των ειςφορϊν του παρόντοσ άρκρου και τθν 

απόδοςθ ςτον δικαιοφχο φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ των αναλογοφντων ποςϊν.  

 

Άρκρο 9 
Τιμολόγθςθ κακολικισ υπθρεςίασ 

 

1. Σα τιμολόγια των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν που παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ κακολικισ 

υπθρεςίασ πρζπει να είναι προςιτά, και κατά το δυνατόν, ςφμφωνα με τθν αρχι 

προςανατολιςμοφ ςτο κόςτοσ. 

2. Σα τιμολόγια πρζπει να είναι διαφανι και χωρίσ διακρίςεισ, ενιαία για όλθ  τθν Επικράτεια 

αλλά και τισ διαςυνοριακζσ υπθρεςίεσ, όταν παρζχονται με χρζωςθ μεμονωμζνου 

αντικειμζνου. 
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3. Ο φορζασ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ δφναται να εφαρμόηει ειδικά τιμολόγια για 

οριςμζνεσ υπθρεςίεσ, ενδεικτικά περιλαμβανομζνων των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςε 

επιχειριςεισ, ςε αποςτολείσ μεγάλων ποςοτιτων αλλθλογραφίασ ι ςε φορείσ 

ςυγκεντρωτικισ διαχείριςθσ αλλθλογραφίασ χρθςτϊν. τθν περίπτωςθ αυτι, τα τιμολόγια και 

οι όροι παροχισ των υπθρεςιϊν πρζπει να τθροφν τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ και τθσ αποφυγισ 

διακρίςεων. Επίςθσ, πρζπει να εφαρμόηονται ομοίωσ, για ιςοδφναμεσ υπθρεςίεσ, τόςο 

μεταξφ τρίτων μερϊν όςο και μεταξφ τρίτων μερϊν και φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ.  

Κάκε τζτοιο τιμολόγιο πρζπει να είναι ςτθ διάκεςθ των χρθςτϊν, ιδίωσ των μεμονωμζνων 

χρθςτϊν και των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων που χρθςιμοποιοφν τισ ταχυδρομικζσ 

υπθρεςίεσ υπό παρόμοιεσ ςυνκικεσ. 

 

Άρκρο 10 
Εςωτερικά λογιςτικά ςυςτιματα κακολικισ υπθρεςίασ 

 

1. Ο φορζασ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ τθρεί ξεχωριςτοφσ λογαριαςμοφσ ςτο 

εςωτερικό λογιςτικό ςφςτθμά του, ϊςτε να γίνεται ςαφισ διάκριςθ μεταξφ των διάφορων 

υπθρεςιϊν και προϊόντων που αποτελοφν μζρθ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ και των υπθρεςιϊν 

που δεν εμπίπτουν ςτθν κακολικι υπθρεςία.  Ο λογιςτικόσ διαχωριςμόσ χρθςιμοποιείται ωσ 

δεδομζνο κατά τον υπολογιςμό του κακαροφ κόςτουσ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ.  Σα 

εςωτερικά λογιςτικά ςυςτιματα λειτουργοφν βάςει ςυνεπϊσ εφαρμοηομζνων και 

αντικειμενικά εφλογων κοςτολογικϊν αρχϊν.  

2. Σα λογιςτικά ςυςτιματα που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 1, με τθν επιφφλαξθ τθσ 

παραγράφου 3, κατανζμουν τα ςτοιχεία κόςτουσ ωσ εξισ: 

α) τα ςτοιχεία κόςτουσ που μποροφν να αποδοκοφν άμεςα ςε μία ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία ι 

προϊόν καταλογίηονται ςε αυτιν, 

β) τα κοινά ςτοιχεία κόςτουσ, δθλαδι εκείνα που δεν μποροφν να αποδοκοφν άμεςα ςε μία 

ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία ι προϊόν, καταλογίηονται ωσ εξισ: 

βα) Όποτε είναι εφικτό, τα κοινά ςτοιχεία κόςτουσ κατανζμονται ςε κατθγορίεσ με βάςθ 

τθν άμεςθ ανάλυςθ τθσ προζλευςισ τουσ. 
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ββ) Εάν θ άμεςθ ανάλυςθ δεν είναι εφικτι, τα κοινά ζξοδα κατανζμονται ςε κατθγορίεσ 

με βάςθ τθν ζμμεςθ ςχζςθ με άλλθ κατθγορία εξόδων ι με ομάδα κατθγοριϊν εξόδων για τισ 

οποίεσ είναι εφικτι θ άμεςθ κατανομι ι απόδοςθ.  Θ ζμμεςθ ςχζςθ κα βαςίηεται ςε 

ςυγκρίςιμθ διάρκρωςθ εξόδων. 

βγ) Όταν δεν μποροφν να εξευρεκοφν οφτε άμεςα οφτε ζμμεςα μζτρα κατανομισ του 

κόςτουσ, τότε θ κατθγορία κόςτουσ κατανζμεται βάςει γενικισ κλείδασ υπολογιηόμενθσ με τθ 

χριςθ του λόγου όλων των δαπανϊν που άμεςα ι ζμμεςα αποδίδονται ι κατανζμονται, 

αφενόσ προσ κακεμία από τισ κακολικζσ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ και αφετζρου προσ τισ 

άλλεσ υπθρεςίεσ. 

βδ) Σα κοινά ςτοιχεία κόςτουσ που είναι αναγκαία για τθν παροχι τόςο κακολικϊν όςο 

και μθ κακολικϊν υπθρεςιϊν κατανζμονται καταλλιλωσ.  Σόςο ςτισ κακολικζσ όςο και ςτισ μθ 

κακολικζσ υπθρεςίεσ πρζπει να εφαρμόηονται οι ίδιοι οδθγοί κόςτουσ. 

3. Άλλα κοςτολογικά ςυςτιματα μποροφν να εφαρμόηονται μόνο εάν είναι ςυμβατά με 

τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 και ζχουν εγκρικεί από τθν Ε.Ε.Σ.Σ..  Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

ενθμερϊνεται, πριν από τθν εφαρμογι τουσ, από τθν Ε.Ε.Σ.Σ.. 

4. Θ ςυμμόρφωςθ του φορζα παροχισ κακολικισ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ με κάποιο 

από τα προαναφερκζντα λογιςτικά ςυςτιματα επαλθκεφεται από τθν Ε.Ε.Σ.Σ.. 

5. Θ Ε.Ε.Σ.Σ. τθρεί διακζςιμεσ επαρκϊσ λεπτομερείσ πλθροφορίεσ ωσ προσ τα 

κοςτολογικά ςυςτιματα που εφαρμόηει ο φορζασ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ και 

υποβάλλει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι κατόπιν αιτιςεϊσ τθσ. 

6. Εφόςον ηθτθκοφν, τίκενται εμπιςτευτικά ςτθ διάκεςθ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ. και τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ λεπτομερείσ πλθροφορίεσ που αφοροφν ι προκφπτουν από τα ςυςτιματα αυτά. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
Άςκθςθ Ταχυδρομικϊν Δραςτθριοτιτων 
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Άρκρο 11 
Γενικι άδεια παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν 

 

1. Θ παροχι όλων των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, πλθν των υπθρεςιϊν του άρκρου 6 του 

παρόντοσ, επιτρζπεται ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα μετά τθν εγγραφι τουσ ςτο 

Μθτρϊο Σαχυδρομικϊν Επιχειριςεων που τθρείται ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ..   

2. Με Κανονιςμό που εκδίδει θ Ε.Ε.Σ.Σ. και ο οποίοσ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, ρυκμίηονται οι κατθγορίεσ των γενικϊν αδειϊν, ο τρόποσ εγγραφισ των 

φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων ςτο Μθτρϊο, ο κακοριςμόσ του φψουσ των ετιςιων 

ανταποδοτικϊν τελϊν και ο τρόποσ καταβολισ τουσ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία 

λεπτομζρεια που αφορά τισ γενικζσ άδειεσ.      

3. Για τθν εγγραφι ςτο Μθτρϊο Σαχυδρομικϊν Επιχειριςεων που τθρείται ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ. 

απαιτείται υποβολι Διλωςθσ Παροχισ Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, ςτθν 

οποία περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτον Κανονιςμό που εκδίδει θ 

Ε.Ε.Σ.Σ..   

4. Θ Ε.Ε.Σ.Σ. προβαίνει ςτθν εγγραφι τθσ επιχείρθςθσ ςτο Μθτρϊο Σαχυδρομικϊν 

Επιχειριςεων, μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ 

Διλωςθσ Παροχισ Σαχυδρομικϊν Τπθρεςιϊν,  εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου. Θ εγγραφι αυτι αποτελεί τθ Γενικι Άδεια παροχισ 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. ε περίπτωςθ μθ πλιρωςθσ κάποιου από τουσ όρουσ τθσ ωσ 

άνω Διλωςθσ, θ Ε.Ε.Σ.Σ. απορρίπτει τθ Διλωςθ με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ. Εφόςον οι 

δικαιοφχοι των αδειϊν δεν παρζχουν υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ ζλαβαν τισ άδειεσ για 

διάςτθμα μεγαλφτερο των δϊδεκα (12) μθνϊν αυτζσ δφνανται να  ανακαλοφνται με 

πράξθ τθσ  Ε.Ε.Σ.Σ.  

5. ε περίπτωςθ που προκφπτει αμφιβολία ωσ προσ τθν υπαγωγι των αιτοφμενων 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςτο κακεςτϊσ των γενικϊν ι ειδικϊν αδειϊν, θ Ε.Ε.Σ.Σ., με 

απόφαςι τθσ που εκδίδεται μζςα ςε ζξι (6) εβδομάδεσ από τθν παραλαβι τθσ ςχετικισ 

Διλωςθσ, κζτει προςωρινοφσ όρουσ παροχισ και επιτρζπει τθν παροχι των αιτοφμενων 

υπθρεςιϊν ι απορρίπτει προςωρινά τθ Διλωςθ και ενθμερϊνει τον αιτοφντα για τουσ 

λόγουσ τθσ απόρριψθσ. Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ 
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Ε.Ε.Σ.Σ., με νζα απόφαςι τθσ, κακορίηει τουσ οριςτικοφσ όρουσ παροχισ των υπθρεςιϊν 

ι απορρίπτει οριςτικά τθ Διλωςθ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ ι ενθμερϊνει τον πάροχο 

ότι οφείλει να λάβει ειδικι άδεια, ωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 12 του παρόντοσ.    

 

Άρκρο 12 
Ειδικι άδεια παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν 

 

1. Για τθν παροχι μζρουσ ι του ςυνόλου των υπθρεςιϊν του άρκρου 6  του παρόντοσ  

κακϊσ και για τθν παροχι υπθρεςιϊν οι οποίεσ παρουςιάηουν επαρκϊσ εναλλακτικό 

χαρακτιρα ςε ςχζςθ με τισ κακολικζσ υπθρεςίεσ, χωρίσ απαραίτθτα να καλφπτουν όλα 

τα χαρακτθριςτικά τθσ κακολικισ υπθρεςίασ, απαιτείται ειδικι άδεια, θ οποία 

χορθγείται από τθν Ε.Ε.Σ.Σ.. 

2. Με Κανονιςμό, που εκδίδει θ Ε.Ε.Σ.Σ. και ο οποίοσ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, ρυκμίηονται θ διαδικαςία και οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ, ανανζωςθσ, 

τροποποίθςθσ, εκμίςκωςθσ, παραχϊρθςθσ χριςθσ, μεταβίβαςθσ, ςυνεκμετάλλευςθσ, 

αναςτολισ και ανάκλθςθσ των ειδικϊν αδειϊν, ο κακοριςμόσ του φψουσ των ετιςιων 

ανταποδοτικϊν τελϊν και ο τρόποσ καταβολισ τουσ, κακϊσ και κάκε ςχετικό κζμα που 

αφορά τισ ειδικζσ άδειεσ.  

3. Για τθ χοριγθςθ των ειδικϊν αδειϊν υποβάλλεται ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ. αίτθςθ του φορζα 

παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, με περιεχόμενο και απαραίτθτα ςυμπλθρωματικά 

ζγγραφα και ςτοιχεία, τα οποία αναφζρονται αναλυτικά ςτον Κανονιςμό που εκδίδει θ 

Ε.Ε.Σ.Σ..   

 4. Οι ειδικζσ άδειεσ χορθγοφνται μζςα ςε ζξι (6) εβδομάδεσ από τθν υποβολι αίτθςθσ με 

όλα τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται εκ μζρουσ του φορζα παροχισ ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ..  

5. Θ χοριγθςθ τθσ άδειασ προχποκζτει τθν καταβολι των τελϊν χρθματοδότθςθσ του 

ταμείου αποηθμίωςθσ ι τθν ανάλθψθ τθσ υποχρζωςθσ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ 

από τον φορζα παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, όταν αυτά προβλζπονται ωσ μζκοδοσ 
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επιμεριςμοφ του κακαροφ κόςτουσ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ, βάςει των άρκρων 7 και 8 

του παρόντοσ. 

 

Άρκρο 13 
Υποχρεϊςεισ φορζων παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν 

 

1. Φυςικά και νομικά πρόςωπα που παρζχουν ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ οφείλουν:  

α. Να τθροφν το απόρρθτο τθσ αλλθλογραφίασ.   

β. Να τθροφν τουσ κανονιςμοφσ τθσ Παγκόςμιασ Σαχυδρομικισ 'Ενωςθσ (Π.Σ.Ε.) ςε ό,τι 

αφορά τθ μεταφορά επικίνδυνων ταχυδρομικϊν αντικειμζνων.  

γ. Να διαςφαλίηουν τθν ιςότιμθ μεταχείριςθ όλων των χρθςτϊν.   

δ. Να λαμβάνουν μζτρα ϊςτε να μθ διακυβεφεται θ εκνικι άμυνα και αςφάλεια.   

ε. Να διαςφαλίηουν τθν προςταςία των δεδομζνων Προςωπικοφ χαρακτιρα των χρθςτϊν 

και τθν προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ.    

ςτ. Να διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ που προβλζπει θ εκνικι 

νομοκεςία. 

η. Να τθροφν Χάρτθ Τποχρεϊςεων προσ τον Καταναλωτι (Χ.Τ.Κ.).  

θ. Να καταβάλλουν ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ. τα ετιςια ανταποδοτικά τζλθ όπωσ αυτά ορίηονται κάκε 

φορά. 

κ. Να τθροφν τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ χωροταξίασ.   

ι. Να διαςφαλίηουν τθ ςυνεχι παροχι των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν τουσ κακόλθ τθ 

διάρκεια ιςχφοσ τθσ άδειάσ τουσ. 

ια. Να διαςφαλίηουν ότι τα τιμολόγιά τουσ πλθροφν τουσ κανόνεσ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ 

και τουσ κανόνεσ διαφάνειασ και  ότι δθμοςιεφονται καταλλιλωσ. 

ιβ. Να παρζχουν ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ. άμεςα, εμπιςτευτικά και κατόπιν αιτιματοσ κάκε απαραίτθτθ 

πλθροφορία για τθν τιρθςθ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου, τθν εκτζλεςθ των 

αποφάςεϊν τθσ βάςει αυτοφ του νόμου, κακϊσ και για ςαφϊσ κακοριςμζνουσ ςτατιςτικοφσ 
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ςκοποφσ, ςυμπεριλαμβανομζνων οικονομικϊν πλθροφοριϊν και πλθροφοριϊν ςχετικά με 

τθν παροχι τθσ κακολικισ υπθρεςίασ. 

2. Ειδικότερα, οι φορείσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν που παρζχουν ταχυδρομικζσ 

υπθρεςίεσ υπό κακεςτϊσ ειδικισ άδειασ οφείλουν επιπλζον:   

α. Να τθροφν χωριςτοφσ λογαριαςμοφσ και να εφαρμόηουν λογιςτικό διαχωριςμό ϊςτε να 

γίνεται ςαφισ διάκριςθ για τισ υπθρεςίεσ και τα προϊόντα που είναι μζροσ τθσ Ειδικισ 

Άδειασ και γι' αυτζσ που δεν είναι, και να κοινοποιοφν τα τιμολόγιά τουσ ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ.. 

β. Να καταβάλλουν τα τζλθ χρθματοδότθςθσ του ταμείου αποηθμίωςθσ ι να υπόκεινται ςε 

υποχρζωςθ κακολικισ υπθρεςίασ, όταν αυτά προβλζπονται ωσ μζκοδοσ επιμεριςμοφ του 

κακαροφ κόςτουσ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ, βάςει του άρκρου 8  του παρόντοσ. 

γ. Να διακζτουν ςαφείσ, απλζσ και χαμθλοφ κόςτουσ διαδικαςίεσ εξζταςθσ παραπόνων των 

χρθςτϊν, και  

δ. Να παρζχουν ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ. όταν τουσ ηθτοφνται, ςε χρονικά περικϊρια και λεπτομζρεια 

που ζχει κακορίςει θ Ε.Ε.Σ.Σ., όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία για τον ζλεγχο 

ςυμμόρφωςθσ με τισ διατάξεισ του παρόντοσ και για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

4. Ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των όρων του παρόντοσ νόμου από τουσ φορείσ παροχισ 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ανικει ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ..  Θ Ε.Ε.Σ.Σ. ελζγχει τθν τιρθςθ των κανόνων 

του ανταγωνιςμοφ και τθσ προςταςίασ των χρθςτϊν ςτον τομζα παροχισ ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν και εφαρμόηει τισ διατάξεισ του ν. 703/1977, όπωσ ιςχφει, κατά τθν άςκθςθ των 

δραςτθριοτιτων από τισ ταχυδρομικζσ επιχειριςεισ, κακϊσ και τισ διατάξεισ των άρκρων 81 

και 82 τθσ υνκικθσ τθσ Ρϊμθσ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 1/2003/ΕΚ (L 001).  

5. Όςοι φορείσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν οφείλουν να ςυνειςφζρουν ςτθ 

χρθματοδότθςθ τθσ κακολικισ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ ι/και ςτισ ειςφορζσ των 

διοικθτικϊν και λειτουργικϊν δαπανϊν υποχρεοφνται να εφαρμόηουν κατάλλθλο λογιςτικό 

διαχωριςμό ϊςτε να είναι ευχερισ ο προςδιοριςμόσ των οικονομικϊν ςτοιχείων των 

υπθρεςιϊν που υπάγονται ςε υποχρζωςθ ςυνειςφοράσ ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ κακολικισ 

ταχυδρομικισ υπθρεςίασ και ςτισ διοικθτικζσ και λειτουργικζσ δαπάνεσ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ.. 

6. ε περίπτωςθ μεταβολισ του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ  ενόσ φορζα παροχισ 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν απαιτείται θ υποβολι διλωςθσ παραχϊρθςθσ εκμετάλλευςθσ και 
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ανάλθψθσ εκμετάλλευςθσ, με όλα τα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του φορζα.  Θ υποβολι 

δθλϊςεων δεν απαλλάςςει τουσ ενδιαφερόμενουσ από υποχρεϊςεισ προσ άλλεσ Αρχζσ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 
Ραροχι Ταχυδρομικϊν Υπθρεςιϊν 

 

Άρκρο 14 
Ρροςταςία χρθςτϊν ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν  

 

1. Οι φορείσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν οφείλουν να διακζτουν ςαφείσ, απλζσ, 

χαμθλοφ κόςτουσ διαδικαςίεσ που είναι διακζςιμεσ ςτο κοινό και οι οποίεσ αφοροφν τθν 

αντιμετϊπιςθ παραπόνων των χρθςτϊν που ζχουν ςχζςθ ιδίωσ με τθν απϊλεια, κλοπι, 

καταςτροφι ταχυδρομικϊν αντικειμζνων (ςυμπεριλαμβανομζνων διαδικαςιϊν 

προςδιοριςμοφ ευκυνϊν, όταν παρεμβαίνουν περιςςότεροι του ενόσ φορζων), με τθν 

επιφφλαξθ τιρθςθσ των ςχετικϊν διεκνϊν και εκνικϊν διατάξεων περί αποηθμιϊςεων. 

2. Θ Ε.Ε.Σ.Σ. ελζγχει τθν επάρκεια των διαδικαςιϊν του προθγουμζνου εδαφίου και 

ειδικότερα τθν απόδοςθ, όπου προβλζπεται αποηθμίωςθ των χρθςτϊν για πλθμμελι παροχι 

κάποιασ υπθρεςίασ κακϊσ και τθν αποτελεςματικότθτα απόδοςθσ τθσ ςχετικισ αποηθμίωςθσ.  

τθν περίπτωςθ που θ Ε.Ε.Σ.Σ.  κρίνει ότι θ παραπάνω διαδικαςία ι και αποτελεςματικότθτα 

δεν είναι ικανοποιθτικζσ, ενθμερϊνει ςχετικά τον φορζα και προτείνει ανάλογεσ βελτιϊςεισ.  

Άρνθςθ του φορζα να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ ςυνεπάγεται τθν επιβολι των 

κυρϊςεων που προβλζπονται με τον παρόντα νόμο. 

4. Χωρίσ να αίρεται θ δυνατότθτα προςφυγϊν ενϊπιον των δικαςτικϊν αρχϊν, οι χριςτεσ 

ατομικά ι ςυλλογικά μποροφν να προςφεφγουν ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ. για παράπονα που αφοροφν 

φορείσ που παρζχουν ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ 

κακολικισ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ. 

5. Ο φορζασ παροχισ κακολικισ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ κακϊσ και οι φορείσ που 

παρζχουν ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ 

υποχρεοφνται να δθμοςιεφουν ετιςια ζκκεςθ με τον αρικμό των παραπόνων των χρθςτϊν 

των υπθρεςιϊν τουσ που αντιμετϊπιςαν και τον τρόπο που τα χειρίςκθκαν. 
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Άρκρο 15 
Ραροχι πλθροφοριϊν από τουσ φορείσ παροχισ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ 

 

1. Με αιτιολογθμζνεσ αποφάςεισ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ. κακορίηονται οι πλθροφορίεσ που πρζπει να 

παρζχουν οι φορείσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, ϊςτε να ελζγχεται θ ςυμμόρφωςι 

τουσ με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, κακϊσ και για ςτατιςτικοφσ λόγουσ.  Με τθν ίδια 

απόφαςθ κακορίηονται τα χρονικά περικϊρια εντόσ των οποίων πρζπει να παρζχονται οι 

υπόψθ πλθροφορίεσ κακϊσ και το απαιτοφμενο επίπεδο λεπτομζρειασ. 

2. Οι ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ, τα χρονικά περικϊρια εντόσ των οποίων πρζπει να 

παρζχονται οι υπόψθ πλθροφορίεσ κακϊσ και το απαιτοφμενο επίπεδο λεπτομζρειασ πρζπει 

να δικαιολογοφνται και να είναι ανάλογα των αρμοδιοτιτων τθσ Ε.Ε.Σ.Σ. 

3. Οι πλθροφορίεσ ςε εφαρμογι του νόμου αυτοφ που από τθν εκνικι νομοκεςία 

χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ και οι πλθροφορίεσ που παρζχουν άλλεσ αρχζσ χωρϊν-

μελϊν τθσ Ε.Ε. και χαρακτθρίηονται ομοίωσ, κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ανάλογα. 

 

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

 

Με απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, μετά από ειςιγθςθ τθσ 

Ε.Ε.Σ.Σ., κακορίηεται το φψοσ των ειςφορϊν για τισ διοικθτικζσ και λειτουργικζσ δαπάνεσ τθσ 

Ε.Ε.Σ.Σ. ςτο οποίο υπόκεινται οι φορείσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΙΣ - ΚΥΩΣΕΙΣ 

 

Άρκρο 17 
Αποηθμιϊςεισ 
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1. Θ πλθμμελισ παροχι υπθρεςιϊν δφναται να δθμιουργεί δικαίωμα κατ’ αποκοπιν 

αποηθμίωςθσ των χρθςτϊν (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ θκικισ βλάβθσ), το μζγιςτο 

φψοσ τθσ οποίασ  ορίηεται με απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Δικτφων, μετά από ειςιγθςθ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ.. τθν ωσ άνω απόφαςθ δφναται να ορίηεται 

ότι θ απϊλεια ι κακυςτερθμζνθ επίδοςθ απλϊν αντικειμζνων δεν γεννά δικαίωμα 

αποηθμίωςθσ. Ο κατά τα ανωτζρω εδάφια περιοριςμόσ τθσ αποηθμίωςθσ 

καταλαμβάνει κάκε αξίωςθ ςε βάροσ του φορζα παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, 

με επιφφλαξθ αυτϊν που ανάγονται ςε δόλο του φορζα παροχισ ταχυδρομικϊν 

υπθρεςιϊν ι των προςϊπων που ενεργοφν για λογαριαςμό του. 

2. Αςτικζσ διαφορζσ που γεννϊνται κατά τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου και οι 

ςυναφείσ αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ εκδικάηονται, ανεξαρτιτωσ ποςοφ, από το 

Μονομελζσ Πρωτοδικείο, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία των άρκρων 648-661 του Κϊδικα 

Πολιτικισ Δικονομίασ. 

 

Άρκρο 18 
Κυρϊςεισ 

 

1. Θ παράβαςθ διατάξεων του παρόντοσ ι παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν 

διαφορετικϊν των όςων περιγράφθκαν ςτθ διλωςθ του άρκρου 12 ι όρου τθσ άδειασ 

ςυνεπάγεται τθν επιβολι, μετά από ακρόαςθ των ενδιαφερομζνων, μίασ ι περιςςοτζρων 

από τισ ακόλουκεσ κυρϊςεισ: 

α. φςταςθ ι προειδοποίθςθ. 

β. Πρόςτιμο ζωσ πεντακόςιεσ χιλιάδεσ (500.000) ευρϊ, το οποίο βεβαιοφται και 

ειςπράττεται κατά τισ διατάξεισ του Κ.Ε.Δ.Ε..  ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ ςε ςφςταςθ ι 

προειδοποίθςθ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ. δφναται να επιβάλλεται πρόςτιμο φψουσ ζωσ ςαράντα χιλιάδεσ 

(40.000) ευρϊ.   

γ. Προςωρινι ανάκλθςθ τθσ άδειασ. 

δ. Οριςτικι ανάκλθςθ τθσ άδειασ. 

2. Σισ κυρϊςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου επιβάλλει θ Ε.Ε.Σ.Σ.. 
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3. Για τθν επιβολι των κυρϊςεων τθσ παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψθ θ βαρφτθτα τθσ 

παράβαςθσ, το είδοσ των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν που κατζχει ο παραβάτθσ, θ ζκταςθ τθσ 

δραςτθριότθτάσ του και θ τυχόν υποτροπι του. 

4. Οι κυρϊςεισ του παρόντοσ άρκρου επιβάλλονται ανεξάρτθτα από τθν πρόβλεψθ ποινικϊν 

κυρϊςεων ι τθν καταβολι αςτικϊν αποηθμιϊςεων για τθν ίδια ςυμπεριφορά. 

5. Σο φψοσ των κατά τθν παράγραφο 1 προςτίμων μπορεί να αναπροςαρμόηεται με 

απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ 

Ε.Ε.Σ.Σ.. 

6. Σο προςωπικό των φορζων παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ζχει, ςε ςχζςθ με τισ 

υποχρεϊςεισ απορριτου τθσ ταχυδρομικισ επικοινωνίασ που κζτει θ Αρχι Διαςφάλιςθσ του 

Απορριτου των Επικοινωνιϊν και των όρων λειτουργίασ που κζτει θ Ε.Ε.Σ.Σ., τθν ιδιότθτα του 

υπαλλιλου του άρκρου 13 του Ποινικοφ Κϊδικα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤϋ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρκρο 19 
Διαςφάλιςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ του φορζα παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ  

 

1. Για τθ διαςφάλιςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ του φορζα παροχισ κακολικισ 

υπθρεςίασ διατθρείται, ζωσ τθν 31.12.2012 το αποκλειςτικό δικαίωμα ςτθν περιςυλλογι, 

διαλογι, μεταφορά και διανομι των αντικειμζνων αλλθλογραφίασ εςωτερικοφ, είτε με 

ταχφτερθ διανομι είτε όχι, τθσ ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ (διαςυνοριακό 

ταχυδρομείο) και του διαφθμιςτικοφ ταχυδρομείου, με όριο βάρουσ αυτϊν τα πενιντα (50) 

γραμμάρια.  

2. Σο ωσ άνω οριηόμενο όριο βάρουσ δεν ιςχφει εάν θ τιμι είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ κατά 

δυόμιςυ φορζσ τθσ τιμισ του δθμοςίου τζλουσ για ζνα αντικείμενο αλλθλογραφίασ τθσ 

πρϊτθσ βακμίδασ βάρουσ τθσ ταχφτερθσ κατθγορίασ. 
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3. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων μποροφν να 

τροποποιοφνται τα παραπάνω όρια βάρουσ και τιμισ κακϊσ και να κακορίηεται διαφορετικι 

θμερομθνία ιςχφοσ του αποκλειςτικοφ τομζα. 

 

Άρκρο 20 
υκμίςεισ κεμάτων ΕΛΤΑ Α.Ε. 

 

1. τθν ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΣΑ) ΑΕ χορθγείται το αποκλειςτικό δικαίωμα τθσ χριςθσ 

τθσ επωνυμίασ «Ελλθνικά Σαχυδρομεία ΑΕ» και του διακριτικοφ τίτλου «ΕΛΣΑ». 

2. Θ ΕΛΣΑ ΑΕ, για όςο χρόνο παραμζνει φορζασ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ, εξαιρείται τθσ 

καταβολισ αγγελιοςιμου, κατά τθν ζννοια τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν.δ. 

1344/1973 (ΕτΚ Α’ 36) ωσ ιςχφει κακϊσ και τθσ καταβολισ τελϊν ςτα επιμελθτιρια, ωσ 

ορίηονται από το ν. 2081/1992 (Ετκ Α’ 297) πλθν του οικείου επιμελθτθρίου τθσ ζδρασ του. 

 

Άρκρο 21 
Καταργοφμενεσ Διατάξεισ 

 

1. Από τθ κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ νόμου καταργοφνται: 

α. Σο Ν.Δ. 496/1970 «Περί οργανϊςεωσ και λειτουργίασ των Σαχυδρομείων» (ΦΕΚ/Α/73), 

εκτόσ των άρκρων 1, 2, 3, 4, 17 και 18. 

β. Ο ν. 2668/1998 «Οργάνωςθ του τομζα παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ 

διατάξεισ», (ΦΕΚ Α’ 282), πλθν των άρκρων 19 (παράγραφοι 7 και 9), 21, 23, 26, 27, 28 και 29, 

ωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

γ.  Ο ν. 3185/ 2003 «Σροποποίθςθ του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α'), εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 

2002/39/ΕΚ, ρυκμίςεισ κεμάτων του Οργανιςμοφ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΣΑ.) και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 229), πλθν των άρκρων 13, 14, 15 και 16. 
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2. Οι κανονιςτικζσ διατάξεισ που ζχουν εκδοκεί κατ’ εξουςιοδότθςθ των ωσ άνω νόμων 

διατθροφνται ςε ιςχφ ζωσ τθν ρθτι τροποποίθςθ ι κατάργθςι τουσ με τισ κανονιςτικζσ 

διατάξεισ που προβλζπονται ςτον παρόντα νόμο. 

 

Άρκρο 22 
Μεταβατικζσ διατάξεισ 

 

1. Επιχειριςεισ που κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου παρζχουν ταχυδρομικζσ 

υπθρεςίεσ βάςει ιςχφουςασ Γενικισ ι Ειδικισ Άδειασ, εξακολουκοφν να παρζχουν τισ ίδιεσ 

υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ. 

2. Θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΣΑ) ΑΕ παραμζνει φορζασ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ 

ζωσ τθν 31.12.2028. Οι όροι παροχισ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ κακορίηονται με τθ ςφμβαςθ 

ανάκεςθσ που ςυνάπτεται μεταξφ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και τθσ 

Ελλθνικά Σαχυδρομεία ΑΕ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον παρόντα νόμο.  

 

 

ΜΕΟΣ Β: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηϋ 
ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟ ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΙΚΩΝ ΡΕΔΙΩΝ 

 

Άρκρο 23 
Εκνικό Ραρατθρθτιριο Θλεκτρομαγνθτικϊν Ρεδίων 

 

1. τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ελλθνικισ Επιτροπισ Ατομικισ Ενζργειασ (Ε.Ε.Α.Ε) προςτίκενται θ 

διαρκισ μζτρθςθ και καταγραφι των επιπζδων των θλεκτρομαγνθτικϊν πεδίων, που 

οφείλονται ςτο ςφνολο των ςτακμϊν κεραιϊν κάκε είδουσ ςε επιλεγμζνεσ κζςεισ.  

2. τθν Ε.Ε.Α.Ε. δθμιουργείται το Εκνικό Παρατθρθτιριο Θλεκτρομαγνθτικϊν Πεδίων, με 

αντικείμενο τον διαρκι ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των κεςμοκετθμζνων ορίων αςφαλοφσ 

ζκκεςθσ του κοινοφ ςτα θλεκτρομαγνθτικά πεδία όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν 

ιςχφουςα νομοκεςία, μζςω ενόσ διαςυνδεδεμζνου ςυςτιματοσ ςτακμϊν επεξεργαςίασ 
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και ςτακερϊν, κινθτϊν και φορθτϊν ςτακμϊν μζτρθςθσ των τιμϊν τθσ 

θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ, ονομαηόμενο εφεξισ «Δίκτυο» και τθ διαρκι 

ενθμζρωςθ του κοινοφ. 

3. Με κοινζσ Αποφάςεισ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και του 

Τπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων μετά από ειςιγθςθ τθσ 

Ε.Ε.Α.Ε, κακορίηονται τα κζματα οργάνωςθσ, εγκατάςταςθσ, χρθματοδότθςθσ, 

ανάπτυξθσ, επζκταςθσ, ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ του Εκνικοφ Παρατθρθτθρίου 

Θλεκτρομαγνθτικϊν Πεδίων και εκδίδεται Κανονιςμόσ του Εκνικοφ Παρατθρθτθρίου 

Θλεκτρομαγνθτικϊν Πεδίων, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Ο 

Κανονιςμόσ εκδίδεται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 18 μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ 

του παρόντοσ και με αυτόν κακορίηονται: 

α. Οι όροι, οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία επιλογισ των φορζων, που κα ςυνδεκοφν 

ςτο Δίκτυο, 

β. Σα κριτιρια επιλογισ τθσ κζςθσ εγκατάςταςθσ ι/και μετεγκατάςταςθσ των ςτακμϊν 

μζτρθςθσ ανάλογα με τισ παρουςιαηόμενεσ ανάγκεσ, 

γ. Οι όροι, οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία διαχείριςθσ, επζκταςθσ και ςυντιρθςθσ 

του Δικτφου, 

δ. Οι φορείσ αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων των μετριςεων τθσ θλεκτρομαγνθτικισ 

ακτινοβολίασ, 

ε. Θ οργάνωςθ και παρακολοφκθςθ από τθν Ε.Ε.Α.Ε., το Τπουργείο Τποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων, τθν Ε.Ε.Σ.Σ. και άλλουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ των 

μετριςεων των τιμϊν τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ και θ δθμοςιοποίθςι τουσ. 

η. Θ δθμοςίευςθ περιοδικϊν εκκζςεων από τθν Ε.Ε.Α.Ε. ςχετικά με τα αποτελζςματα 

των μετριςεων τθσ τιρθςθσ των ορίων θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ, κακϊσ και 

κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου. 

4. Θ Ε.Ε.Α.Ε. ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Τποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων 

αναλαμβάνει τθν αρχικι δθμιουργία και υποςτιριξθ του Εκνικοφ Παρατθρθτθρίου 

Θλεκτρομαγνθτικϊν Πεδίων και εκτελεί τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: 
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α. χεδιάηει και προγραμματίηει τισ αναγκαίεσ μετριςεισ, 

β. λειτουργεί το πλθροφοριακό ςφςτθμα όπου καταχωροφνται όλα τα ςτοιχεία των 

μετριςεων, 

γ. αναλαμβάνει τθν παρουςίαςθ των δεδομζνων των μετριςεων ςε κατάλλθλα 

διαμορφωμζνθ ιςτοςελίδα με τθ μορφι απλϊν και κατανοθτϊν διαγραμμάτων ανά 

γεωγραφικι περιοχι και ςε τερματικοφσ ςτακμοφσ που εγκακίςτανται ςτα Τπουργεία 

Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ  και Θρθςκευμάτων, 

Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ωσ και ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ. για χριςθ από τισ υπθρεςίεσ 

αυτϊν, 

δ. μεριμνά για τθν καλι λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ και αναβάκμιςθ, εφόςον απαιτείται, 

όλου του χρθςιμοποιοφμενου εξοπλιςμοφ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ 
ΑΣΚΘΣΘ ΤΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΘ 

 

Άρκρο  24 
Προι και Οριςμοί 

 

1.  Ραδιο: Γενικόσ όροσ που εφαρμόηεται ςτθ χριςθ των ραδιοκυμάτων. 

2.  Ραδιοκφματα (ι ερτηιανά κφματα): Θλεκτρομαγνθτικά κφματα των οποίων θ ςυχνότθτα 

είναι κατόπιν ςυμφωνίασ κατϊτερθ των 3 000 GHz, που διαδίδονται ςτο χϊρο χωρίσ 

τεχνθτό οδθγό. 

3.  Ραδιοεπικοινωνία: τθλεπικοινωνία δια ραδιοκυμάτων 

4.  Ραδιοθλεκτρονικι ςυςκευι: Οποιαδιποτε ςυςκευι που κατά τθ λειτουργία τθσ  

χρθςιμοποιεί ραδιοκφματα. 

5.  Ραδιοθλεκτρονικό ςφςτθμα: υνδυαςμόσ διαφόρων ςυςκευϊν, ραδιοθλεκτρονικϊν και 

μθ, κακϊσ και εξαρτθμάτων μετά των παρελκομζνων τουσ που λειτουργοφν 

ςυνδυαςτικά ωσ ζνα αυτόνομο ςφςτθμα. 

6. Ράδιο-εγκατάςταςθ: φνολο ραδιοθλεκτρονικϊν ςυςκευϊν και ςυςτθμάτων 

τοποκετθμζνων ςε ζνα χϊρο ι ςε διάςπαρτουσ γεωγραφικά χϊρουσ κατάλλθλα 
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ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ, μετά των απαραίτθτων παρελκομζνων τουσ και 

υποςτθρικτικϊν μθχανθμάτων, για τθν επίτευξθ κάποιασ υπθρεςίασ ι τθν 

πραγματοποίθςθ κάποιου ςκοποφ. 

7. Ραδιοθλεκτρονικόσ Α’: Φυςικό πρόςωπο, που γνωρίηει τον τρόπο που εκτελοφνται 

ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ επί ραδιοθλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, ςυςτθμάτων  και 

εγκαταςτάςεων.  Με τθ χοριγθςθ ςε αυτόν επαγγελματικισ άδειασ εργαςίασ, 

δθλϊνεται ότι ζχει τθν απαιτοφμενθ γνϊςθ και εμπειρία και είναι κατάλλθλοσ να 

προβαίνει, ςε ζρευνα, ςτθ μελζτθ, ςχεδίαςθ, ανάλυςθ, επίβλεψθ καταςκευισ, 

εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ, ποιοτικοφ ελζγχου, ςυντιρθςθ και επιςκευι, διενζργεια 

πραγματογνωμοςφνθσ επί πάςθσ φφςεωσ ραδιοθλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, ςυςτθμάτων 

και εγκαταςτάςεων οποιαςδιποτε πολυπλοκότθτασ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ 

τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ. Επίςθσ εκπονεί μελζτεσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, 

μελζτεσ που αφοροφν τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων και τα επίπεδα εκπομπισ 

θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ που ςχετίηονται με τα ανωτζρω αντικείμενα. 

8. Ραδιοθλεκτρονικόσ Β’: Φυςικό πρόςωπο, που γνωρίηει τον τρόπο που εκτελοφνται  

ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ επί ραδιοθλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, ςυςτθμάτων και 

εγκαταςτάςεων.  Με τθ χοριγθςθ ςε αυτόν επαγγελματικισ άδειασ εργαςίασ, 

δθλϊνεται ότι ζχει τθν απαιτοφμενθ γνϊςθ και εμπειρία και είναι κατάλλθλοσ να 

προβαίνει ςτθ μελζτθ, ςχεδίαςθ, ανάλυςθ, επίβλεψθ καταςκευισ, εγκατάςταςθσ και 

λειτουργίασ, ποιοτικοφ ελζγχου, ςυντιρθςθ και επιςκευι, διενζργεια 

πραγματογνωμοςφνθσ ραδιοθλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, ςυςτθμάτων και εγκαταςτάςεων 

αντίςτοιχθσ πολυπλοκότθτασ με τθ γνϊςθ και τθν εμπειρία του, ςφμφωνα με τουσ 

κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ. 

9. Ραδιοτεχνικόσ  Α’: Φυςικό πρόςωπο, που γνωρίηει τον τρόπο που  εκτελοφνται  

ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ επί ραδιοθλεκτρονικϊν ςυςκευϊν ςυςτθμάτων και 

εγκαταςτάςεων που προβλζπονται για τθν άδεια αυτι. Με τθ χοριγθςθ ς’ αυτόν 

επαγγελματικισ άδειασ εργαςίασ δθλϊνεται ότι ζχει τθν απαιτοφμενθ γνϊςθ και τθν 

εμπειρία και είναι κατάλλθλοσ να προβαίνει ςτθν εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ και επιςκευι 

ραδιοθλεκτρονικϊν ςυςκευϊν κακϊσ και τθν εκπόνθςθ, ςυντιρθςθ και επιςκευι 

ραδιοθλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων και εγκαταςτάςεων αντίςτοιχθσ πολυπλοκότθτασ με τθ 
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γνϊςθ και τθν εμπειρία του, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ.  

Επιπροςκζτωσ δφναται να εργαςκεί ωσ τεχνικό προςωπικό μιασ ομάδασ εργαςίασ για τθν 

επιςκευι μιασ ραδιοθλεκτρονικισ ςυςκευισ κακϊσ και για τθν εκτζλεςθ ι διαρρφκμιςθ 

ραδιοθλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων και εγκαταςτάςεων, πζραν αυτϊν που ζχει δικαίωμα 

από τθν άδειά του ι να προςφζρει οποιαδιποτε τεχνικι βοικεια χρειαςτεί ο επικεφαλισ 

ραδιοθλεκτρονικόσ Α’ ι Β’ τθσ ομάδασ. 

10. Ραδιοτεχνικόσ Β’: Φυςικό πρόςωπο, που γνωρίηει τον τρόπο που εκτελοφνται  

ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ επί ραδιοθλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, ςυςτθμάτων και 

εγκαταςτάςεων που προβλζπονται για τθν άδεια αυτι.  Με τθ χοριγθςθ ς’ αυτόν 

επαγγελματικισ άδειασ εργαςίασ δθλϊνεται ότι ζχει τθν απαιτοφμενθ γνϊςθ και τθν 

εμπειρία και είναι κατάλλθλοσ να προβαίνει ςτθν εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ και επιςκευι 

ραδιοθλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων και εγκαταςτάςεων κακϊσ και τθν εκπόνθςθ, 

ςυντιρθςθ και επιςκευι εγκαταςτάςεων αντίςτοιχθσ πολυπλοκότθτασ με τθ γνϊςθ και 

τθν εμπειρία του, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ.  

Επιπροςκζτωσ, δφναται να εργαςκεί ωσ βοθκθτικό τεχνικό προςωπικό μιασ ομάδασ 

εργαςίασ για τθν επιςκευι μιασ ραδιοθλεκτρονικισ ςυςκευισ κακϊσ και για τθν εκτζλεςθ 

ι διαρρφκμιςθ μίασ εγκατάςταςθσ, πζραν αυτϊν που ζχει δικαίωμα από τθν άδειά του ι 

να προςφζρει οποιαδιποτε τεχνικι βοικεια χρειαςτεί ο επικεφαλισ ραδιοθλεκτρονικόσ 

Α’ ι Β’ ι ο ραδιοτεχνικόσ Α τθσ ομάδασ. 

11. Ραδιοθλεκτρονικό εργαςτιριο: Χϊροσ κατάλλθλα διαρρυκμιςμζνοσ και εξοπλιςμζνοσ, 

ςτον οποίο πραγματοποιοφνται εργαςίεσ που αφοροφν τισ ραδιοθλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, 

ςυςτιματα και εγκαταςτάςεισ από πρόςωπα που διακζτουν τθ ςχετικι άδεια αςκιςεωσ 

επαγγζλματοσ του ραδιοθλεκτρονικοφ ι και του ραδιοτεχνίτθ. 

 

Άρκρο 25 
Άςκθςθ του επαγγζλματοσ του ραδιοθλεκτρονικοφ και του ραδιοτεχνίτθ – 

Κδρυςθ και λειτουργία των ραδιοθλεκτρονικϊν εργαςτθρίων 
 

1. Με Προεδρικά Διατάγματα μετά από πρόταςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν 

και Δικτφων και των κατά περίπτωςθ ςυναρμοδίων Τπουργϊν: 
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α) Ρυκμίηονται τα κζματα άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του ραδιοθλεκτρονικοφ και του 

ραδιοτεχνίτθ. Οι ρυκμίςεισ αφοροφν τισ κατθγορίεσ των επαγγελματικϊν αδειϊν, τα 

επαγγελματικά δικαιϊματα των αδειοφχων, τισ επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ των 

αδειοφχων, τα προςόντα για τθν απόκτθςθ άδειασ, τα δικαιολογθτικά για τθν απόκτθςθ 

αδειϊν, ιςοτιμίεσ και αντιςτοιχίεσ τίτλων ςπουδϊν, προχπθρεςίασ, τον τφπο των 

εντφπων των επαγγελματικϊν αδειϊν, τισ κυρϊςεισ  και κάκε άλλθ αναγκαία 

λεπτομζρεια. 

β)  Κακορίηονται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία, τα κζματα αναγνϊριςθσ τθσ 

επαγγελματικισ επάρκειασ πολιτϊν χωρϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τρίτων 

χωρϊν που επικυμοφν να αποκτιςουν άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ 

ραδιοθλεκτρονικοφ και ραδιοτεχνικοφ ι άδεια λειτουργίασ ραδιοθλεκτρονικοφ 

εργαςτθρίου κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. 

2. Με αποφάςεισ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και των κατά 

περίπτωςθ ςυναρμοδίων Τπουργϊν: 

α) Ρυκμίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ λειτουργίασ των ραδιοθλεκτρονικϊν 

εργαςτθρίων.  Οι ρυκμίςεισ αφοροφν τισ κατθγορίεσ αυτϊν, τουσ όρουσ, τισ 

προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ για τθ νόμιμθ λειτουργία τουσ, τθν ζκταςθ των 

εργαςιϊν τουσ, τα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ αδείασ λειτουργίασ, τον απαιτοφμενο 

εξοπλιςμό που πρζπει να διακζτουν, τον τφπο των εντφπων τθσ άδειασ λειτουργίασ 

τουσ, τισ προδιαγραφζσ των χϊρων που ςτεγάηονται, και κάκε άλλθ αναγκαία 

λεπτομζρεια. 

β) Κακορίηονται οι διαδικαςίεσ και τα κριτιρια πιςτοποίθςθσ επιμορφωτικϊν 

προγραμμάτων και προςϊπων ςε εξειδικευμζνα γνωςτικά πεδία όπωσ θ 

θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα, το ςφςτθμα διεξαγωγισ των εξετάςεων όπου αυτζσ 

απαιτοφνται, θ εξεταςτζα φλθ, οι διαδικαςίεσ ςφςταςθσ και ςυγκρότθςθσ εξεταςτικϊν 

επιτροπϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. 

γ) υγκροτείται ςτθ Διεφκυνςθ Πιςτοποίθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Δικτφων ςυμβουλευτικι επιτροπι επί κεμάτων του παρόντοσ και κακορίηονται οι 

λεπτομζρειεσ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ.   
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δ) τον προχπολογιςμό Δθμοςίων Επενδφςεων και ςτον κρατικό προχπολογιςμό (δαπάνεσ 

Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων) εγγράφονται οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ 

για τθν χρθματοδότθςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων εξειδικευμζνων ςε αντικείμενα 

αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνιϊν που απευκφνονται ςε υπαλλιλουσ 

του ευρφτερου δθμόςιου τομζα αυτοτελϊσ ι ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ. 

ε) Σα ωσ άνω εκπαιδευτικά προγράμματα υπάγονται ςτισ ειδικζσ δράςεισ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Επικοινωνιϊν που αναφζρονται ςτο ν. 3431/2006. 

 

Άρκρο 26 
Μθτρϊα 

 

Με απoφάςεισ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και των κατά περίπτωςθ 

ςυναρμόδιων Τπουργϊν κακορίηονται οι διαδικαςίεσ δθμιουργίασ και τιρθςθσ μθτρϊων 

των προςϊπων τα οποία υπάγονται ςε διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του παρόντοσ Κεφαλαίου και των ραδιοθλεκτρονικϊν εργαςτθρίων, τθρουμζνων των 

διατάξεων που αφοροφν τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων. 

 

Άρκρο 27 
Μεταβατικζσ Διατάξεισ 

 

1. Οι διατάξεισ των ν.δ. 2624/1953, β.δ. 510/1971 και π.δ.258/2003 που αφοροφν το 

επάγγελμα του ραδιοθλεκτρολόγου και του ραδιοτεχνίτθ ωσ και τα τθσ λειτουργίασ των 

ραδιοθλεκτρικϊν εργαςτθρίων διατθροφνται ςε ιςχφ μζχρι τθν ζκδοςθ των Προεδρικϊν 

Διαταγμάτων και Τπουργικϊν Αποφάςεων των ανωτζρω άρκρων.  Οι άδειεσ Σεχνικοφ 

Δικτφου Εκπομπισ (RF) και Μθχανικοφ Σθλεόραςθσ – Master Control που προβλζπονται 

ςτθν Τ.Α. ΤΠΠΟ /ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483 Β/27-10-2005) δεν χορθγοφνται 

πλζον.  Οι κάτοχοι των ωσ άνω αδειϊν υποχρεοφνται να τισ αντικαταςτιςουν εντόσ ενόσ 

ζτουσ από τθν ζκδοςθ των Τ.Α. των ανωτζρω παραγράφων με τισ αντίςτοιχεσ άδειεσ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ και ζχουν τα επαγγελματικά δικαιϊματα που 

απορρζουν από τισ διατάξεισ των αντίςτοιχων Τ.Α. που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ 
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διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατείνεται με αποφάςεισ 

του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.  

2. Με τα υπό ζκδοςθ Π.Δ. και Τ.Α κακορίηονται οι καταργοφμενεσ κάκε φορά διατάξεισ των  

ν.δ. 2624/1953, β.δ. 510/1971 και π.δ.258/2003. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ 
ΟΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

Άρκρο 28 
Σφςταςθ Διεφκυνςθσ Τθλεπικοινωνιακϊν Δικτυακϊν Υποδομϊν & Ρλθροφορικισ 

 

1.  τθ Γενικι Διεφκυνςθ Επικοινωνιϊν του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Δικτφων ςυνιςτάται Διεφκυνςθ Σθλεπικοινωνιακϊν Δικτυακϊν Τποδομϊν (Δ.Σ.Δ.Τ) 

2.  Θ Διεφκυνςθ Σθλεπικοινωνιακϊν Δικτυακϊν Τποδομϊν (Δ.Σ.Δ.Τ) είναι αρμόδια για τθν 

παρακολοφκθςθ, τθν εποπτεία και τον ζλεγχο  των εγκαταςτάςεων δικτφων 

τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν,  τθν αςφάλεια τθσ λειτουργίασ των 

δικτφων. 

3.  τθ Δ.Σ.Δ.Τ ςυνιςτϊνται τα ακόλουκα τμιματα: 

α) Σμιμα Ανάπτυξθσ Δικτφων 

Οι αρμοδιότθτεσ του Σμιματοσ ζχουν ιδίωσ ωσ εξισ: 

- Θ παρακολοφκθςθ, εποπτεία και ζλεγχοσ δικτφων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και 

επικοινωνιϊν  που υλοποιοφνται από το Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και 

Δικτφων. 

- Ο κακοριςμόσ των διαδικαςιϊν για τθν παραχϊρθςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ, του 

τρόπου καταβολισ των τελϊν, τουσ δικαιοφχουσ είςπραξθσ αυτϊν και κάκε άλλθ 

ςχετικι λεπτομζρεια, θ μζριμνα για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ κοινισ Τπουργικισ 

απόφαςθσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςισ τθσ. 
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- Θ παρακολοφκθςθ ςε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεκνζσ επίπεδο τθσ πολιτικισ για τθν 

ανάπτυξθ των δικτφων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν  με ςκοπό ιδίωσ 

τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ, θ ςυμμετοχι και υποςτιριξθ 

των αντίςτοιχων εργαςιϊν ςε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεκνζσ επίπεδο, θ 

εκπροςϊπθςθ του Τπουργείου ςτα αντίςτοιχα όργανα των διεκνϊν οργανιςμϊν και 

φορζων, θ εφαρμογι των ςχετικϊν διεκνϊν ςυνκθκϊν και άλλων διεκνϊν πράξεων και 

θ διατφπωςθ ςχετικϊν ειςθγιςεων. 

- Θ άςκθςθ τθσ ρυκμιςτικισ αρμοδιότθτασ ωσ και θ ειςιγθςθ τθσ ζκδοςθσ διοικθτικϊν 

πράξεων ςτον τομζα τθσ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ των δικτφων τεχνολογιϊν 

πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

- Θ ςυμμετοχι και υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, κακοριςμοφ 

ςτόχων και διαμόρφωςθσ προτεραιοτιτων ςτον τομζα τθσ ανάπτυξθσ δικτφων 

τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, κακϊσ και θ ςυνεργαςία με  

ςυναρμόδιουσ φορείσ για βελτίωςθ, αναβάκμιςθ και γενικότερθ παρζμβαςθ ςτα δίκτυα 

τθσ χϊρασ. 

- Θ επεξεργαςία των ειςθγιςεων για τθν εξζταςθ κεμάτων δικτφων τεχνολογιϊν 

πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

- Θ διατφπωςθ ειςιγθςθσ για τθ ςκοπιμότθτα εκτζλεςθσ ζργων εγκατάςταςθσ δικτφων 

τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (οπτικϊν ινϊν ι άλλων ευρυηωνικϊν  

δικτφων κ.λπ.) ςτθ χϊρα ενταγμζνων ςε εκνικά, ευρωπαϊκά ι διεκνι προγράμματα 

χρθματοδότθςθσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςισ τουσ. 

β.  Σμιμα Αςφάλειασ Δικτφων 

Οι αρμοδιότθτεσ του Σμιματοσ ζχουν ιδίωσ ωσ εξισ: 

- Θ ςυμβολι ςτθν  υλοποίθςθ ςχεδίου αντιμετϊπιςθσ και αποκατάςταςθ ηθμιϊν από 

κεομθνίεσ, κακϊσ και  διαχείριςθσ ζκτακτων αναγκϊν ςτθ χϊρα, ςε ςυνεργαςία με τθν  

Ε.Ε.Σ.Σ. και άλλουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. 

- Θ ειςιγθςθ για τον κακοριςμό των ελαχίςτων υποχρεϊςεων, προσ τισ οποίεσ οφείλουν να 

ςυμμορφϊνονται οι επιχειριςεισ προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ ακεραιότθτα του 
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δικτφου και θ διακεςιμότθτα του δθμόςιου τθλεφωνικοφ δικτφου και των δθμόςιων 

τθλεφωνικϊν υπθρεςιϊν ςε ςτακερζσ κζςεισ.  

- Θ παρακολοφκθςθ ςε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεκνζσ επίπεδο των πρακτικϊν ξζνων 

χωρϊν, θ ςυμμετοχι και υποςτιριξθ των αντίςτοιχων εργαςιϊν ςε ευρωπαϊκό, κοινοτικό 

και διεκνζσ επίπεδο, θ εκπροςϊπθςθ του Τπουργείου ςτα αντίςτοιχα όργανα των 

διεκνϊν οργανιςμϊν και φορζων και θ διατφπωςθ ςχετικϊν ειςθγιςεων για κζματα 

αρμοδιότθτασ του τμιματοσ. 

- Θ παρακολοφκθςθ ςχετικϊν κεμάτων και θ ειςιγθςθ για ζκδοςθ των απαιτοφμενων 

κανονιςτικϊν πράξεων για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ Gallileo. 

- Θ παρακολοφκθςθ, εποπτεία και ζλεγχοσ δορυφορικϊν κρατικϊν δικτφων  που 

υλοποιοφνται από το Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.  

γ. Σμιμα Μθτρϊου Δικτυακϊν Τποδομϊν 

Οι αρμοδιότθτεσ του Σμιματοσ ζχουν ιδίωσ ωσ εξισ: 

- Θ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων που αφοροφν τα δίκτυα τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και 

επικοινωνιϊν τθσ χϊρασ. 

- Θ θλεκτρονικι καταγραφι και παρακολοφκθςθ τθσ γενικότερθσ υποδομισ τθσ χϊρασ ςε 

κζματα των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ιδίωσ ζργα, μελζτεσ, 

προβλιματα, λειτουργικζσ παρεμβάςεισ, απαιτιςεισ των φορζων για τθν αναβάκμιςθ 

των τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων τθσ χϊρασ κλπ) 

- Θ καταγραφι και μζριμνα κεμάτων καταςκευισ, λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ των 

δικτφων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν τθσ χϊρασ, όπωσ επίςθσ και θ 

τιρθςθ των πάςθσ φφςεωσ αρχείων ςε θλεκτρονικι μορφι. 

- Θ θλεκτρονικι αποτφπωςθ των δικτφων πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν τθσ χϊρασ, με 

χριςθ  των ςφγχρονων γεωγραφικϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 

4. Για τθ ςτελζχωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Σθλεπικοινωνιακϊν Δικτυακϊν Τποδομϊν (Δ.Σ.Δ.Τ) ςτο 

Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων ςυνιςτϊνται δεκαεπτά (17) κζςεισ μονίμων 

υπαλλιλων και πζντε (5) κζςεισ Ειδικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ 

ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου ωσ ακολοφκωσ: 
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Πζντε (5) κζςεισ υπαλλιλων ΠΕ Μθχανικϊν, ειδικότθτασ Μθχανολόγων, Θλεκτρολόγων, 

Θλεκτρονικϊν Μθχανικϊν, τζςςερισ (4) κζςεισ υπαλλιλων ΠΕ Διοικθτικϊν, ειδικότθτασ 

Νομικϊν, Οικονομικϊν, τζςςερισ (4) κζςεισ υπαλλιλων κλάδου ΠΕ Πλθροφορικισ, δφο (2) 

κζςεισ υπαλλιλων ΔΕ Σεχνικϊν και δφο (2) κζςεισ υπαλλιλων ΔΕ Διοικθτικϊν. Ο αρικμόσ 

των εκάςτοτε πλθρουμζνων κζςεων του Ειδικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, οι ειδικότθτεσ, 

θ απαιτοφμενθ επιςτθμονικι εξειδίκευςθ και ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ κακορίηονται με τθν 

προκιρυξθ.  

5. το άρκρο 43 (Μζροσ Δεφτερο, Κεφάλαιο Γ’) του ΠΔ 293/99 όπωσ ιςχφει, προςτίκεται νζα 

παράγραφοσ 11α ωσ εξισ: 

«11α. Διεφκυνςθ Τποδομϊν Σθλεπικοινωνιακϊν Δικτφων  

ΠΕ Μθχανικϊν ι ΠΕ Πλθροφορικισ  

α) Σμιμα ανάπτυξθσ δικτφων 

ΠΕ Μθχανικϊν ι ΣΕ Σεχνολόγων Μθχανικϊν   

β) Σμιμα αςφάλειασ δικτφων  

ΠΕ Μθχανικϊν ι ΠΕ Πλθροφορικισ 

γ) Σμιμα μθτρϊου δικτυακϊν υποδομϊν 

ΠΕ Μθχανικϊν ι ΠΕ Πλθροφορικισ.» 

Οι επόμενεσ παράγραφοι από 12 και μετά, του ιδίου άρκρου αναρικμοφνται.  

6. Με Π.Δ. που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν Μεταφορϊν και 

Δικτφων μπορεί να κακορίηονται ειδικότερα οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ και των 

Σμθμάτων των υπαγομζνων ς’ αυτιν, των κζςεων και ειδικοτιτων και κάκε άλλο κζμα.  

 

 

Άρκρο 29 
Μετονομαςία Οργανικϊν Μονάδων του Υπουργείου Υποδομϊν Μεταφορϊν & Δικτφων 
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1. Μετονομάηεται θ Γενικι Γραμματεία Επικοινωνιϊν ςε Γενικι Γραμματεία 

Σθλεπικοινωνιϊν & Σαχυδρομείων. 

2. Μετονομάηεται θ Γενικι Διεφκυνςθ Επικοινωνιϊν ςε Γενικι Διεφκυνςθ Σθλεπικοινωνιϊν 

και Σαχυδρομείων. 

3. Μετονομάηεται το τμιμα Επιτιρθςθσ και ελζγχου Ραδιοεκπομπϊν ςε Σμιμα Επιτιρθςθσ 

και ελζγχου Ραδιοεκπομπϊν  και Δορυφορικϊν Επικοινωνιϊν. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  

Άρκρο 30 
Τροποποιιςεισ του ν.3431/2006 (ΦΕΚ 13 Αϋ) και του ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46 Αϋ) 

 

1. το άρκρο 1 παρ.2 του ν. 3431/2006 προςτίκεται νζο εδάφιο το οποίο ζχει ωσ εξισ: 
 
«Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ. που κακορίηονται ςτο άρκρο 12  περίπτωςθ κ του παρόντοσ, 

εφαρμόηονται και για τα κρατικά δίκτυα θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, τα δίκτυα και τουσ 

μεμονωμζνουσ ςτακμοφσ ραδιοεπικοινωνιϊν τθσ υπθρεςίασ ραδιοεραςιτζχνθ, τθσ 

υπθρεςίασ ραδιοεραςιτζχνθ μζςω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονωμζνουσ ςτακμοφσ που 

χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικϊσ για πειραματικοφσ ι ερευνθτικοφσ ςκοποφσ και για 

επίδειξθ, κακϊσ και  τουσ ςτακμοφσ τθσ υπθρεςίασ ηϊνθσ ςυχνοτιτων πολιτϊν (CB), 

εξαιρουμζνων των δικτφων και εγκαταςτάςεων των Ενόπλων Δυνάμεων, των ωμάτων 

Αςφαλείασ και του Λιμενικοφ ϊματοσ.» 

 

2. Θ διάταξθ του άρκρου 2 εδαφ. κθ’ του ν.3431/2006, αντικακίςταται ωσ εξισ: 
 
«κθ) «Κρατικά δίκτυα θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν»: τα δίκτυα θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν 

και οι μεμονωμζνοι ςτακμοί ραδιοεπικοινωνιϊν, που χρθςιμοποιοφνται από τα Τπουργεία, 

τα Δθμόςια Εκπαιδευτικά Ιδρφματα, τισ υπθρεςίεσ των περιφερειϊν δευτζρου βακμοφ 

αυτοδιοίκθςθσ του ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ 

Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ − Πρόγραμμα Καλλικράτησ», τισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, τθν Ελλθνικι 
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Αςτυνομία, το Λιμενικό, το Πυροςβεςτικό ϊμα, το Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ 

(Ε.Κ.Α.Β.), τισ ξζνεσ πρεςβείεσ και διπλωματικζσ αποςτολζσ, βάςει διμεροφσ διακρατικισ 

ςυμφωνίασ, τθν Τπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ και τθν Εκνικι Μετεωρολογικι Τπθρεςία, 

για τθν εξυπθρζτθςθ αποκλειςτικά και μόνο υπθρεςιακϊν τουσ αναγκϊν και τα οποία δεν 

χρθςιμοποιοφνται για τθν παροχι εμπορικϊν υπθρεςιϊν ςτο κοινό. Θ παροχι υπθρεςιϊν 

από παρόχουσ δικτφου θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ι υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν 

προσ τουσ άνω φορείσ, που αναπτφςςουν κρατικά δίκτυα, διζπονται από τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ.» 

 
3. τθν παρ. 2 του άρκρου 4 του ν. 3431/2006 προςτίκενται τα ςτοιχεία «ιθ» και «ικ» τα 

οποία ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

«ιθ. Σον κακοριςμό και τθ χρθματοδότθςθ δράςεων πιλοτικϊν, ερευνθτικοφ χαρακτιρα ι 

επίδειξθσ, που ςχετίηονται με τθν καινοτομία και τθν ανάπτυξθ των θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν αποκλειομζνθσ κάκε μορφισ εμπορικισ εκμετάλλευςθσ. ε περίπτωςθ, που 

απαιτείται χριςθ φάςματοσ ραδιοςυχνοτιτων για τθν υλοποίθςθ των δράςεων αυτϊν, εκχωρείται 

το απολφτωσ αναγκαίο φάςμα για τθν ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα και για το απολφτωσ απαραίτθτο 

χρονικό διάςτθμα χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ τελϊν χριςθσ. Με απόφαςθ του Τπουργοφ 

Τποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων, μετά από γνϊμθ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ.,  για τισ παραπάνω δράςεισ 

κακορίηονται οι όροι και προχποκζςεισ υπό τουσ οποίουσ χορθγείται, για τουσ ανωτζρω ςκοποφσ, το 

δικαίωμα χριςθσ φάςματοσ ραδιοςυχνοτιτων, οι όροι ανάκεςθσ, ανανζωςθσ, τροποποίθςθσ, 

ανάκλθςθσ τθσ δράςθσ πιλοτικοφ ι ερευνθτικοφ χαρακτιρα και επίδειξθσ ι/και του δικαιϊματοσ 

χριςθσ φάςματοσ ραδιοςυχνοτιτων, το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκ.61 και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια.» 

«ικ. Σον κακοριςμό και χρθματοδότθςθ δράςεων, που αφοροφν ςτθν ενθμζρωςθ, 

εξοικείωςθ και εκπαίδευςθ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ και τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από 

τθν εφαρμογι κοινοτικϊν οδθγιϊν, ςτθν ανάπτυξθ τθσ ευρυηωνικότθτασ και ςτθ χριςθ του 

διαδικτφου, κακϊσ και ςε δράςεισ ςχετικζσ με τισ θλεκτρονικζσ επικοινωνίεσ, κατ’ εφαρμογι 

του νόμου αυτοφ». 
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4. το άρκρο 5 του ν.3431/2006, μετά τθν πρϊτθ παράγραφο που κα φζρει τον αρικμό 1, 

προςτίκεται νζα παράγραφοσ με αρικμό 2, θ οποία ζχει ωσ εξισ: 

« 2. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, που δθμοςιεφεται 

ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ςυγκροτείται διαρκισ επιτροπι ςτθν οποία ςυμμετζχουν 

εκπρόςωποι του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, του Τπουργείου 

Εξωτερικϊν, τθσ Ε.Ε.Σ.Σ., του ΕΛ.Ο.Σ., του εκάςτοτε διαχειριςτι των ονομάτων χϊρου και τθσ 

Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων για τθν παρακολοφκθςθ κεμάτων διαδικτφου και 

ονομάτων χϊρου (domain name) και κακορίηονται οι λεπτομζρειεσ για τθ ςυγκρότθςι τθσ, 

τον αρικμό των μελϊν και τον τρόπο λειτουργίασ τθσ.  

Ο τομζασ ευκφνθσ τθσ επιτροπισ είναι θ ονοματοδοςία ςτο διαδίκτυο. Θ επιτροπι 

ςυγκεντρϊνει και καταγράφει ςτοιχεία που αφοροφν τα ωσ άνω κζματα, ερευνά και 

κακορίηει τα τεχνικά και νομικά ηθτιματα, παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των αποφάςεων 

ελλθνικϊν, διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν, φορζων, ομάδων εργαςίασ και 

επιτροπϊν, υποςτθρίηει τισ αντίςτοιχεσ ςυναντιςεισ ςε ελλθνικό, ευρωπαϊκό, κοινοτικό και 

διεκνζσ επίπεδο και ςυμμετζχει, επεξεργάηεται και υποβάλει ειςθγιςεισ για τα ωσ άνω 

κζματα. Θ επιτροπι ηθτεί πλθροφορίεσ και ςτοιχεία από τουσ αρμόδιουσ φορείσ και 

υπθρεςίεσ, που οφείλουν να τισ παρζχουν εγκαίρωσ. Θ αμοιβι των μελϊν τθσ ανωτζρω 

επιτροπισ, κακϊσ και κάκε απαιτοφμενθ δαπάνθ για τθ λειτουργία τθσ καλφπτεται 

ςφμφωνα με τθν παρ. 6  του άρκρου 61. » 

 

5.  Σο άρκρο 12, εδάφιο ιδ’, του ν. 3431/2006 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«ιδ. Σθρεί και διαχειρίηεται το Εκνικό Μθτρϊο Ραδιοςυχνοτιτων ςτο οποίο ζχουν πλιρθ και 

ςυνεχι ςφνδεςθ και πρόςβαςθ οι αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ των Τπουργείων Τποδομϊν 

Μεταφορϊν και Δικτφων και Εκνικισ Άμυνασ.  Με απόφαςθ των Τπουργϊν Τποδομϊν 

Μεταφορϊν και Δικτφων και Εκνικισ Άμυνασ μετά από ειςιγθςθ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ. κακορίηονται οι 

απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροί το Μθτρϊο, προκειμζνου να είναι δυνατι θ άςκθςθ των 

αρμοδιοτιτων του άρκρου 4 , κζματα  που αφοροφν τθν οργάνωςθ, λειτουργία, ανάπτυξθ 

και ζλεγχο του Μθτρϊου αυτοφ, κακϊσ και κάκε άλλο ειδικότερο κζμα για τθν εφαρμογι 

του παρόντοσ.» 
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6. το άρκρο 12 του ν. 3431/2006 προςτίκεται νζο εδάφιο μβ’ ωσ εξισ: : 

«μβ. Εκδίδει αποφάςεισ για τθ ρφκμιςθ ηθτθμάτων διευκυνςιοδότθςθσ ςτο διαδίκτυο , όπωσ κζματα 

μετάβαςθσ από IPV4 ςε ΙPV6, ενθμζρωςθ εμπλεκομζνων φορζων και ςυμμόρφωςθσ των παρόχων με 

τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και εξειδικεφει τα αντίςτοιχα Πρότυπα και υςτάςεισ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ 

Σθλεπικοινωνιϊν. Με αποφάςεισ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων μετά από 

ειςιγθςθ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ. κακορίηονται τα ςχετικά πρότυπα και οι ςυςτάςεισ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ 

Σθλεπικοινωνιϊν». 

 

7. το άρκρο 12, του ν. 3431/2006 προςτίκεται νζο εδάφιο μγϋ ωσ εξισ:  

« μγ. Ρυκμίηει ηθτιματα που αφοροφν τθν τεχνολογικι ουδετερότθτα δικτφων ςφμφωνα με τισ αρχζσ  

του άρκρου 3 του ν.3431/2006.» 

 

8. Θ παράγραφοσ 12, του άρκρου 24, του ν. 3431/2006 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Αν διαπιςτϊνεται παρεμβολι ςε δίκτυα ραδιοεπικοινωνίασ, ενςφρματα δίκτυα,  

θλεκτρονικό εξοπλιςμό ι ραδιοεξοπλιςμό, ο κάτοχοσ ι χριςτθσ του εξοπλιςμοφ, 

υποχρεοφται να άρει αμζςωσ τθν παρεμβολι και κατ’ αυτοφ επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. Αν υπάρχει ςχετικι ζγγραφθ καταγγελία για επιηιμιεσ 

παρεμβολζσ, θ Ε.Ε.Σ.Σ. υποχρεοφται, το αργότερο εντόσ είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν από 

τθσ λιψεϊσ τθσ, να προβαίνει ςε ζλεγχο, να διατάςςει τθν άρςθ των παρεμβολϊν αυτϊν, 

και να ενθμερϊνει ςχετικά τον καταγγζλλοντα.» 

 

9.  το άρκρο 31 του ν. 3431/2006 προςτίκεται παράγραφοσ 25 ωσ εξισ : 

« 25. Με κοινι απόφαςθ των  εκάςτοτε Τπουργϊν Περιβάλλοντοσ , Ενζργειασ και Κλιματικισ 

Αλλαγισ και Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων , κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ. , κακορίηονται 

και ρυκμίηονται οι καταςκευζσ κεραιϊν και ςτακμϊν εκπομπισ και λιψθσ ραδιοςθμάτων που 

εξαιροφνται από τθ διαδικαςία αδειοδότθςθσ του άρκρου 31 του παρόντοσ νόμου, ωσ και του 

άρκρου 1 παρ. 2Α του ν. 2801/00. Οι ρυκμίςεισ αφοροφν τθν κατθγοριοποίθςθ των κεραιϊν και 
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ςτακμϊν, τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ, τα 

τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά, τον ζλεγχο αυτϊν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τισ κυρϊςεισ ςε 

περίπτωςθ παραβάςεων, ωσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια.» 

 

10. Θ παράγραφοσ 1, του άρκρου 63, του ν. 3431/2006 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

« 1. Εάν θ Ε.Ε.Σ.Σ. διαπιςτϊςει ότι πάροχοσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν δεν τθρεί ζναν ι 

περιςςότερουσ όρουσ τθσ Γενικισ Αδείασ, των δικαιωμάτων χριςθσ ραδιοςυχνοτιτων ι/και 

αρικμϊν, των ειδικϊν υποχρεϊςεων, που προβλζπονται ςτο άρκρο 24 παρ. 5 εδ. βϋ, 13, 14, 

ςτο άρκρο 25 παρ. 1 εδ. α και ςτα άρκρα 38, 39, 40, 42 παρ. 5, 6 και 7 και ςτο άρκρο 68 παρ. 

1, των υποχρεϊςεϊν του ωσ κακοριςμζνθ επιχείρθςθ, τθσ νομοκεςίασ περί θλεκτρονικϊν 

επικοινωνιϊν ι δεν παρζχει τισ πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 64, κοινοποιεί ςε αυτόν τθν εν λόγω διαπίςτωςθ και του παρζχει τθ δυνατότθτα να 

εκκζςει τισ απόψεισ του ι να αποκαταςτιςει τθ νομιμότθτα εντόσ: 

 - δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ, ι 

 - ςυντομότερθσ προκεςμίασ, ωσ προσ τθν οποία ςυμφωνεί ο πάροχοσ ι τθν οποία ορίηει θ 

Ε.Ε.Σ.Σ. ςε περίπτωςθ επανειλθμμζνων παραβάςεων ι 

 - μεγαλφτερθσ προκεςμίασ, που αποφαςίηεται από τθν Ε.Ε.Σ.Σ.». 

 

11. Σο δεφτερο ςτοιχείο (β) τθσ παραγράφου 2, του άρκρου 63, του ν.3431/2006 

αντικακίςταται ωσ εξισ:  

 «β) πρόςτιμο από 7.000 ευρϊ ζωσ 3.000.000 ευρϊ το οποίο ειςπράττεται ςφμφωνα με τον 

Κϊδικα Ειςπράξεων Δθμοςίων Εςόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.),»  

 

12. Σο άρκρο 1 παρ. 5 ςθμείο Γ του ν. 2801/2000 όπωσ τροποποιικθκε με τθν  παράγραφο 

1, ςτοιχείο α’, ςθμείο Γ, του άρκρου 70, του ν.3431/2006,  αντικακίςταται ωσ εξισ:  

« Γ) Με απόφαςθ τθσ Ε.Ε.Σ.Σ., φςτερα από ζκκεςθ των  αρμόδιων οργάνων αυτισ ι των 

Περιφερειακϊν Αυτοδιοικιςεων, επιβάλλεται ςτουσ κατόχουσ παράνομων καταςκευϊν 



 

 

 45 

κεραιϊν ςτθν ξθρά διοικθτικό πρόςτιμο φψουσ από χίλια πεντακόςια (1.500 €) ευρϊ μζχρι 

και πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ. Σα πρόςτιμα αυτά αποτελοφν ζςοδα τθσ Ε.Ε.Σ.Σ..» . 

 

13. Σο εδάφιο λβϋ του άρκρου 12 του ν. 3431/2006 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 24, 

παρ. 2 του ν. 3534/2007 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«λβ. Χορθγεί τισ άδειεσ καταςκευισ κεραιϊν ςτακμϊν ςτθν ξθρά, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των ραδιοτθλεοπτικϊν, και αςκεί όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 1 του 

ν. 2801/2000, πλθν τθσ παραγράφου 4, εδάφια Γ, Δ και Ε του ιδίου άρκρου. Εκδίδει κάκε 

αναγκαία κανονιςτικι πράξθ για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ, θ οποία περιλαμβάνει 

ιδίωσ τθ διαδικαςία χοριγθςθσ τθσ άδειασ καταςκευισ, τουσ όρουσ ςυνεγκατάςταςθσ ι από 

κοινοφ χριςθσ ευκολιϊν, τισ προχποκζςεισ ταυτοποίθςθσ τθσ κάκε καταςκευισ κεραίασ, τισ 

διαδικαςίεσ τροποποίθςθσ ι ανάκλθςθσ των αδειϊν.» 

 

14.  Αντικακίςταται θ παράγραφοσ 17 του άρκρου 31 το ν.3431/2006 ωσ εξισ:  

«17. Για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία καταςκευϊν κεραιϊν οι ενδιαφερόμενοι 

υποβάλλουν ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ. αίτθςθ με τα αναγκαία δικαιολογθτικά και μελζτεσ ςε ζντυπθ ι 

θλεκτρονικι μορφι προσ ζκδοςθ άδειασ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ καταςκευισ κεραίασ.  

Για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ από τθν Ε.Ε.Σ.Σ. απαιτοφνται  

α) κετικι γνωμοδότθςθ τθσ Ε.Ε.Α.Ε., 

β) κετικι γνωμοδότθςθ τθσ Τπθρεςίασ Πολιτικισ Αεροπορίασ, 

γ) ζγκριςθ τθσ μελζτθσ εγκατάςταςθσ από τθν οικεία υπθρεςία Πολεοδομίασ, 

δ) ζγκριςθ τθσ περιβαλλοντικισ μελζτθσ από τθν οικεία Γενικι Γραμματεία Περιφζρειασ και, 

από τθσ ζναρξθσ των κακθκόντων του, τον αρμόδιο Ελεγκτι Νομιμότθτασ, 

ε) άδειεσ ι εγκρίςεισ ι κετικι γνϊμθ των κατά περίπτωςθ αρμόδιων, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, φορζων. Θ Ε.Ε.Σ.Σ., μετά τον ζλεγχο πλθρότθτασ του φακζλου των 

δικαιολογθτικϊν και εφόςον ζχει χορθγθκεί εκχϊρθςθ ι ζγκριςθ ραδιοςυχνοτιτων 

εκπομπισ και λιψθσ, εκδίδει βεβαίωςθ πλθρότθτασ φακζλου, τθν οποία αποςτζλλει, μαηί με 

τον φάκελο, αμελλθτί ςε όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ, προκειμζνου αυτοί να εξετάςουν 
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τθν αίτθςθ κατά τον λόγο αρμοδιότθτάσ τουσ και να αποφανκοφν ςχετικά, εντόσ χρονικοφ 

διαςτιματοσ τεςςάρων μθνϊν από τθν παραλαβι τθσ. Θ Ε.Ε.Σ.Σ. προβαίνει ςτθν ζκδοςθ τθσ 

άδειασ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ τθσ καταςκευισ κεραίασ, εφόςον εντόσ του χρονικοφ 

διαςτιματοσ αυτοφ εκδοκοφν όλεσ οι απαιτοφμενεσ άδειεσ, εγκρίςεισ και κετικζσ γνϊμεσ 

των αρμόδιων κατά περίπτωςθ φορζων. Θ Ε.Ε.Σ.Σ. απορρίπτει τθν αίτθςθ και ενθμερϊνει 

ςχετικά τουσ ενδιαφερόμενουσ εφόςον, ςτθν περίπτωςθ ρθτισ αιτιολογθμζνθσ διαφωνίασ 

εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ αυτοφ, κάποιου από τουσ αρμόδιουσ κατά περίπτωςθ 

φορείσ. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ ωσ άνω προκεςμία παρζλκει άπρακτθ, κεωρείται 

ότι ζχουν χορθγθκεί οι απαιτοφμενεσ άδειεσ, εγκρίςεισ και κετικζσ γνϊμεσ και θ Ε.Ε.Σ.Σ., με 

τθν προχπόκεςθ ότι ζχει υπάρξει κετικι γνωμοδότθςθ τθσ Ε.Ε.Α.Ε., προβαίνει ςτθν ζκδοςθ 

τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ τθσ καταςκευισ κεραίασ. Θ Ε.Ε.Σ.Σ., με κανονιςμό 

τθσ κακορίηει τισ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ μονοαπευκυντικισ 

διαδικαςίασ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ. Θ Ε.Ε.Σ.Σ. τθρεί ςτον ιςτοχϊρο τθσ κατάλογο 

όλων των ςυναρμοδίων υπθρεςιϊν και φορζων για τθν ζκδοςθ αδειϊν, εγκρίςεων και 

γνωμοδοτιςεων που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ άδειασ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ 

καταςκευισ κεραίασ κατά λόγο αρμοδιότθτασ και γεωγραφικι περιοχι ευκφνθσ.» 

 

15. Σο εδάφιο Ε τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 1 του ν.2801/2000 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Ε. Μετά από κοινοποίθςθ των ωσ άνω αποφάςεων επιβολισ ποινϊν ςτθν αρμόδια 

πολεοδομικι υπθρεςία, ι με πρωτοβουλία αυτισ, διατάςςεται θ κατεδάφιςθ παράνομων ι 

μθ λειτουργουςϊν καταςκευϊν κεραιϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 267/1998 (ΦΕΚ 

195 Αϋ) όπωσ ιςχφει» 

 

16. Σο εδάφιο Σ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 του ν.2801/2000 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Σ. Σο εμβαδόν του οικίςκου, όταν αυτόσ τοποκετείται ςε δϊμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τα 25 τετραγωνικά μζτρα και το φψοσ του τα 2,40 μζτρα. Όταν αυτόσ τοποκετείται ςτο 

ζδαφοσ, το εμβαδόν του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 τετραγωνικά μζτρα και το φψοσ 

του τα 3,5 μζτρα, εκτόσ εάν πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί για τθ ςτζγαςθ μθχανθμάτων για 

τθ μετάδοςθ ςθμάτων επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ με χριςθ ςυχνοτιτων για τθν 
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εκπομπι ραδιοτθλεοπτικοφ ςιματοσ, οπότε το εμβαδόν του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 

τετραγωνικά μζτρα ανά πολυπλζκτθ και το φψοσ του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3,5 μζτρα. 

Όταν ο οικίςκοσ τοποκετείται ςτο δϊμα και θ καταςκευι κεραίασ είναι ςτο δϊμα ι/και 

πάνω ςτθν απόλθξθ του κλιμακοςταςίου και του φρζατοσ ανελκυςτιρα, δεν 

περιλαμβάνονται ςτο ςυντελεςτι δόμθςθσ και ςυντελεςτι όγκου του οικοπζδου ι 

γθπζδου.» 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρκρο 31 
Εκκακαρίςτριεσ εταιρίεσ τθσ ναυτικισ υπθρεςίασ. 

 

Με απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων ρυκμίηονται τα κζματα 

αναγνϊριςθσ των εταιρειϊν, ελλθνικϊν ι ξζνων, που αναλαμβάνουν τθ λογιςτικι 

τακτοποίθςθ των λογαριαςμϊν τθσ κινθτισ ναυτικισ και κινθτισ ναυτικισ δορυφορικισ 

υπθρεςίασ ελλθνικϊν εμπορικϊν πλοίων (εκκαθαρίςτριεσ εταιρίεσ), ιδίωσ οι όροι και 

προχποκζςεισ, θ διαδικαςία και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν αναγνϊριςθ, ο 

τφποσ των εντφπων, θ διαδικαςία ανάκλθςθσ τθσ αναγνϊριςθσ ωσ και κάκε άλλθ αναγκαία 

λεπτομζρεια. 

 

 

 

Άρκρο 32 
Αδειοδότθςθ Καταςκευϊν Κεραιϊν 

1. Οι πάροχοι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 περίπτωςθ λα του 

ν.3431/2006 (ΦΕΚ 13 Αϋ) ι του άρκρου 2 περίπτωςθ 5 του ν3592/2007 (ΦΕΚ 161 Αϋ) κακϊσ 

και οι πάροχοι δικτφου κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 περίπτωςθ 4 του ν.3592/2007 (ΦΕΚ 

161 Αϋ) υποχρεοφνται ςε λιψθ άδειασ όλων των καταςκευϊν κεραιϊν που ζχουν 
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εγκαταςτιςει και ςτεροφνται τθσ ςχετικισ άδειασ. Για τισ καταςκευζσ κεραιϊν για τισ οποίεσ 

ζχει υποβλθκεί, ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ οικείασ Γενικισ Γραμματείασ Περιφζρειασ, 

μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και υπάρχει εγκεκριμζνθ από τθν Ε.Ε.Α.Ε. μελζτθ 

θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ, τζςςερισ (4) μινεσ τουλάχιςτον πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

του παρόντοσ νόμου, οι ωσ άνω κφριοι των καταςκευϊν κεραιϊν οφείλουν να εξαςφαλίςουν 

τισ προβλεπόμενεσ άδειεσ εντόσ δεκαοκτϊ (18) μθνϊν από τθ κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ 

νόμου. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία παρζλκει θ προκεςμία αυτι και δεν ζχει χορθγθκεί 

άδεια, τότε θ καταςκευι κεραίασ κεωρείται παράνομθ και επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 1 παρ. 5 του νόμου 2801/2000, όπωσ ιςχφει. Μζχρι να παρζλκει θ 

παραπάνω προκεςμία αυτζσ οι καταςκευζσ κεραιϊν κεωροφνται ωσ νομίμωσ 

λειτουργοφςεσ.   

 

2. Σα δικαιολογθτικά και οι ςχετικζσ αιτιςεισ για τθ λιψθ των απαιτοφμενων αδειϊν 

μποροφν να κατατίκενται από τον κφριο τθσ καταςκευισ ι από τον νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό του, που μπορεί να είναι και νομικό πρόςωπο, το οποίο 

ενεργεί ςτο όνομα και για λογαριαςμό του κυρίου τθσ καταςκευισ.  

 

3. Οι καταςκευζσ κεραιϊν των τθλεοπτικϊν ςτακμϊν εκνικισ, περιφερειακισ ι τοπικισ 

εμβζλειασ μποροφν να μεταβιβαςτοφν κατά κυριότθτα ςτον πάροχο δικτφου επίγειασ 

ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ο οποίοσ ζχει αναλάβει τθ μετάδοςθ και πολυπλεξία 

του προγράμματόσ τουσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 14 του 

ν.3592/2007 (ΦΕΚ 161 Αϋ).    

 

 

Άρκρο 33 
Ραροχι πλθροφοριϊν για δίκτυα 

 

1. Οι Δθμόςιεσ Αρχζσ που χορθγοφν Δικαιϊματα Διζλευςθσ κακϊσ και κάκε πάροχοσ 

δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν υποχρεοφνται να κοινοποιοφν ςτο Τπουργείο 

Τποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων ςε θλεκτρονικι μορφι τα παρακάτω ςτοιχεία, τόςο 
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ςτθ φάςθ τθσ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ διζλευςθσ  όςο και μετά τθν 

υλοποίθςθ του δικτφου: 

α) Οριηοντιογραφία οδοφ/οδϊν και τυπικι διατομι τομισ. 

β) Ρυμοτομικό ςχζδιο, εφόςον προβλζπεται, με επιςθμαςμζνθ τθν όδευςθ. 

γ) χζδια με καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ ςτα ιδιάηοντα ςθμεία τθσ όδευςθσ 

(ενδεικτικά αναφζρονται διαβάςεισ οδϊν, διαςταυρϊςεισ, πεηοδρόμια, άλλα δίκτυα).  

δ) χζδιο καταςκευαςτικϊν λεπτομερειϊν των ευκολιϊν που περιλαμβάνει υποχρεωτικά 

τθν τεχνικι περιγραφι των προσ εκτζλεςθ ζργων και του εξοπλιςμοφ (ιδίωσ υπαίκριεσ 

μονάδεσ δικτφου, οικίςκοι) που κα εγκαταςτακεί. Σο ςχζδιο κατά περίπτωςθ και 

ενδεικτικά περιλαμβάνει τισ λεπτομζρειεσ τυπικϊν διατομϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν 

κατά τθν όδευςθ του δικτφου, τισ λεπτομζρειεσ των φρεατίων, τα μζςα ανάρτθςθσ 

εναερίων δικτφων, τον αρικμό και τθ κζςθ των δζνδρων, των οποίων ο πάροχοσ αιτείται 

τθν κοπι, τισ λεπτομζρειεσ ςε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ υπαίκριων μονάδων 

δικτφου και οικίςκων. 

ε) Πιςτοποίθςθ ότι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των εργαςιϊν που αφοροφν τισ 

εγκαταςτάςεισ δικτφων εκτόσ κτιρίων ελζγχκθκαν ότι ακολουκοφν τισ διατάξεισ τθσ 

Τπουργικισ Απόφαςθσ 72146/2316/2008 «Κακοριςμόσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των 

εργαςιϊν που αφοροφν ςτισ εγκαταςτάςεισ τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων εκτόσ κτιρίων» 

(ΦΕΚ 21/Β/2009) όπωσ ιςχφει. 

 

2. Οι πάροχοι δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν υποχρεοφνται να παρζχουν τισ 

πλθροφορίεσ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου και για τα υφιςτάμενα κατά τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, δίκτυα. 

    

3. ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ τθσ ανωτζρω υποχρεϊςεωσ ο Τπουργόσ 

Τποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων παραπζμπει τθν υπόκεςθ ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ. για τθν θ 

επιβολι κυρϊςεων ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 
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4. O Τπουργόσ Τποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων μπορεί να ηθτεί πλθροφορίεσ από 

φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα όπωσ αυτζσ εκάςτοτε ορίηονται, οι οποίοι 

αναπτφςςουν πάςθσ φφςεωσ δίκτυα, για τθν καταγραφι ςε βάςθ δεδομζνων των εν 

λόγω δικτφων και μπορεί να επιβάλει τθ διζλευςθ από αυτά οπτικισ ίνασ, προσ 

μελλοντικι χριςθ για ανάπτυξθ τθσ ευρυηωνικότθτασ. 

  

5. Με απόφαςθ του υπουργοφ Τποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων κακορίηονται οι 

απαιτιςεισ για τθν υποβολι των ςτοιχείων ςε θλεκτρονικι μορφι τθσ παρ. 1 κακϊσ και 

κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου. 

 

Άρκρο 34 
Ζναρξθ ιςχφοσ 

 

Θ ιςχφσ του παρόντοσ νόμου αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςε επιμζρουσ διατάξεισ του. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 

Υπολογιςμόσ κακαροφ κόςτουσ τθσ κακολικισ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ 
 

Μζροσ Α: Ρροςδιοριςμόσ Κακολικισ Υπθρεςίασ 

Θ κατά το άρκρο 6 κακολικι ταχυδρομικι υπθρεςία περιλαμβάνει ενιαίεσ τιμζσ τουλάχιςτον 

ανά ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι περιοχι.  Επίςθσ, δφναται να περιλαμβάνει μεταξφ άλλων, τα 

εξισ: 

1. Περιςςότερεσ θμζρεσ διανομισ από τισ προβλεπόμενεσ ςτο άρκρο 6, 

2. ελάχιςτο αρικμό προςιτϊν ςθμείων πρόςβαςθσ, 

3. ειδικοφσ όρουσ και προχποκζςεισ για τθν παροχι ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςε άτομα 

τυφλά ι με ςοβαρά προβλιματα όραςθσ.  

 

Μζροσ Β: Υπολογιςμόσ κακαροφ κόςτουσ 

Σο κακαρό κόςτοσ των υποχρεϊςεων παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ είναι κάκε κόςτοσ 

ςυναφζσ και αναγκαίο για τθ λειτουργία τθσ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ.  Σο κακαρό 

κόςτοσ των υποχρεϊςεων παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ υπολογίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ 

του κακαροφ κόςτουσ τθσ λειτουργίασ του φορζα παροχισ κακολικισ ταχυδρομικισ 

υπθρεςίασ με υποχρεϊςεισ παροχισ κακολικισ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ και του κόςτουσ 

λειτουργίασ του ίδιου φορζα παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν χωρίσ υποχρεϊςεισ παροχισ 

κακολικισ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ. 

Κατά τον υπολογιςμό ςυνεκτιμϊνται όλα τα άλλα ςχετικά ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνων 

ενδεχόμενων άυλων οφελϊν και οφελϊν τθσ αγοράσ που αποκομίηει φορζασ παροχισ 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ςτον οποίο ζχει ανατεκεί θ παροχι κακολικισ υπθρεςίασ  κακϊσ 

και το δικαίωμα για εφλογα κζρδθ και τα κίνθτρα τθσ αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με το 

κόςτοσ. 
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Πρζπει να δίνεται θ δζουςα προςοχι ςτθν ορκι εκτίμθςθ των ςτοιχείων κόςτουσ τα οποία κα 

απζφευγε οποιοςδιποτε κακοριςμζνοσ φορζασ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ, εάν δεν ιταν 

επιφορτιςμζνοσ με τθν υποχρζωςθ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ. 

Ο υπολογιςμόσ βαςίηεται ςτο κόςτοσ που προκφπτει από: 

i) ςτοιχεία των κακοριςμζνων υπθρεςιϊν οι οποίεσ μποροφν να παρζχονται μόνο με ηθμία ι 

με ςυνκικεσ κόςτουσ που δεν εμπίπτουν ςτα ςυνικθ εμπορικά πρότυπα.  Θ κατθγορία αυτι 

είναι δυνατόν να περιλαμβάνει ςτοιχεία υπθρεςιϊν όπωσ οι οριηόμενεσ ςτο μζροσ Α, 

ii) ειδικοφσ χριςτεσ ι ομάδεσ χρθςτϊν που μποροφν να εξυπθρετοφνται μόνο με ηθμία ι 

με ςυνκικεσ κόςτουσ που δεν εμπίπτουν ςτα ςυνικθ εμπορικά πρότυπα, λόγω του κόςτουσ 

παροχισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ, των ςχετικϊν εςόδων και ενδεχομζνων ενιαίων 

τιμϊν. 

Ο υπολογιςμόσ του κακαροφ κόςτουσ των ειδικϊν πτυχϊν των υποχρεϊςεων κακολικισ 

ταχυδρομικισ υπθρεςίασ διενεργείται χωριςτά, ϊςτε να μθν υπολογίηονται διπλά ενδεχόμενα 

άμεςα ι ζμμεςα οφζλθ και ςτοιχεία κόςτουσ.  Σο ςυνολικό κακαρό κόςτοσ των υποχρεϊςεων 

κακολικισ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ για οποιονδιποτε κακοριςμζνο φορζα παροχισ 

κακολικισ ταχυδρομικισ  υπθρεςίασ υπολογίηεται ωσ άκροιςμα του κακαροφ κόςτουσ που 

προκφπτει από τισ επιμζρουσ ςυνιςτϊςεσ των υποχρεϊςεων κακολικισ ταχυδρομικισ 

υπθρεςίασ, λαμβανομζνων υπόψθ ενδεχόμενων άυλων οφελϊν.  Θ ευκφνθ για τθν 

επαλικευςθ του κακαροφ κόςτουσ ανικει ςτθν Ε.Ε.Σ.Σ..  Ο φορζασ παροχισ κακολικισ 

ταχυδρομικισ υπθρεςίασ οφείλει να ςυνεργαςτεί κατά τθν επαλικευςθ του κακαροφ 

κόςτουσ.   

 

Μζροσ Γϋ: Κάλυψθ του κακαροφ κόςτουσ των υποχρεϊςεων κακολικισ ταχυδρομικισ 

υπθρεςίασ 

 

Θ κάλυψθ ι θ χρθματοδότθςθ οποιωνδιποτε ςτοιχείων κακαροφ κόςτουσ των υποχρεϊςεων 

κακολικισ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ, μπορεί να ςυνεπάγεται τθν αποηθμίωςθ του φορζα 

παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ για τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ που παρζχουν υπό μθ 

εμπορικζσ ςυνκικεσ. 
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Θ αποηθμίωςθ για το κακαρό κόςτοσ κα προζρχεται από τον κρατικό προχπολογιςμό ι/και 

κα επιμερίηεται ςτουσ φορείσ παροχισ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ κατά τρόπο που κα 

εξαςφαλίηεται θ αντικειμενικότθτα, θ διαφάνεια, θ αμερολθψία και θ αναλογικότθτα και κα 

προκαλοφνται οι ελάχιςτεσ δυνατζσ ςτρεβλϊςεισ ςτον ανταγωνιςμό και ςτθ ηιτθςθ των 

χρθςτϊν. 


