
στο σχέδ*ο νόμου " Οργάνωση και Xcrroopyta του τομέα 
των τηλετηκοτνωνκύν"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΓΕΝΙΚΑ

Το σχέδιο νόμου για την οογΰνωση και λειτουργία του 
τομέα των τηλεπικοινωνιών στα ύρθρα 1 έως 29 καθορίζει 
ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των τηλεπικοι
νωνιών, το οποίο είναι σύμφωνο με τα διεθνώς κρατούντα 
και προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία προς την έννομη 
τάξη της Ε.Ο.Κ. και τις κοινοτικές εξελίξεις

Στο νομοσχέδιο καθορίζονται οι αρχές που διέπουν τις 
τηλεπικοινωνίες και οι επιδιωκόμενο σκοποί, που συνίστα- 
νται στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και 
στην προσφορά σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση και σε εύλογο κόστος.

Προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του κράτους και των 
τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων προκειμένου να προστα- 
τευθεί ο καταναλωτής.

Καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφο
ρών και Επικοινωνιών σε σχέση με τη διαμόρφωση της 
εθνικής τηλεπικοινωνιακής πολιτικής.

Ιδρύεται ανεξάρτητη κρατική αρχή υπό την επωνυμία 
'Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών', η οποία χορηγεί τις 
άδειες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και έχει ευρείες 
ελεγκτικές και κυρωτικές αρμοδιότητες για την τήρηση των 
νομοθετικών επιταγών και των όρων των αδειών, που 
χορηγούνται. Η ίδια Επιτροπή είναι υπέυθυνη για την 
τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και έχει ευρείες 
αρμοδιότητες όσον αφορά την επιβολή διοικητικών ποινών 
έναντι των παραβατών.

Η άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων πραγματο
ποιείται είτε επί τη βάσει χορηγηθείσας άδειας προς αυτούς, 
που προσφέρουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες προς το 
κοινό μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου, που τους ανήκει 
είτε μετά από σχετική δήλωση για τις αποκαλούμενες 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Γic ορισμένες υπηρεσίες 
όπως η κινητή και η δορυφορική τηλεφωνία απαιτείται πέραν 
της άδειας και σύμβαση παραχωρήσεως μεταξύ κράτους 
και αδειούχων.

Για τη χρήση τέλος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού απαι
τείται έγκριση, ενώ για τη χρήση συσκευών ή τερματικού 
εξοπλισμού απαιτείται έγκριση τύπου, σύμφωνα με τις αρχές 
που έχουν διαμορφωθεί στην εθνική και κοινοτική νομοθε
σία.

Στις παρεχόμενες άδειες καθορίζονται οι όροι που 
διέπουν την άσκηση τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας, 
ενώ προβλέπεται και καθεστώς προσωρινών άδειων περιο
ρισμένης χρονικής ισχύος.

Οι άδειες έχουν διάρκεια μέχει 25 ετών και μπορούν να 
παραταθούν, εφόσον οι αδειούχοι έχουν τηρήσει τους 
όρους της άδειας.

Η τροποποίηση ή ανάκληση των αδειών πραγματοποιείται 
υπό όρους οι οποίοι διασφαλίζουν την αρχή της ασφάλειας 
δικαίου και της διαφάνειας, υπό συγκεκριμένους περιορι
στικά καθοριζόμενους όρους.

Ειδικά για την κινητή και δορυφορική τηλεφωνία η 
σύμβαση παραχωρήσεως που απαιτείται, υπογράφεται από 
τους αρμόδιους Υπουργούς πριν χορηγηθεί άδεια μέσα στο 
πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας.

Στο σχέδιο νόμου προσδιορίζεται το πλαίσιο για την 
κάλυψη των δαπανών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι
νωνιών και τα της οικονομικής διαχειρισεως αυτής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ειδικά για τον Ο.Τ F. ορίζεται όνι θα του χοο. -riu άδεια 
(σταθερης-φωνητΐΑΓ·ς τ^ληψωνίας) και αποκλειστική αϋεια 
για την εγκατάσταση α.,^_ .ά>>ευση και ανύπ αιξη του 
δημόσιου δικτύου τηλεπ-κι'ΐνωνιών.

0 Ο.Τ.Ε θα έχει την υποχρέση να επιτρέπει στ-μς 
κατόχους άδειας την προσπέλαση στο δημόσιο δίκτυο με 
όρους εκ των προτέρων γνωστού: Οι κάτοχοι άδειας θα 
δικαιούνται να κατασκευάζουν το δικό τους δίχτυο και έχουν 
την υποχρέωση να παρέχουν ομοίως πρόσβαση στο δίχτυό 
τους σε τρίτους.

Με το σχέδιο νόμου δημιουργείτε. c\>a σύς-ρονο πλαίσιό 
τηλεπικοινωνιών, στο οποίο διασφαλίζονται π λειτουργία και 
ανάπτυξη του Ο.Τ.Ε. μέσα στο διεθνώς διαυορφουμενο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον και η δυνατότητα αναπτύξεως 
τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων από ολους τους ενδιο- 
φερόμενους φορείς υπό πς νόρμες προϋποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Επί του άρθρου 1 (Ορισμοί).
Στο άρθρο 1 περιέχονται οι ορισμοί των βασικών όρκον 

τηλεπικοινωνία, ραδιοεπικοινωνία, τηλεπικοινωνιακές υπη
ρεσίες, τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τη
λεπικοινωνιών, δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, δί
κτυο τηλεπικοινωνιών, ανεξάρτητο δίκτυο, εσωτερικό δί
κτυο, δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (ή δίκτυα) ή τηλε
πικοινωνιακό δίκτυο (ή δίκτυα) δημόσιας χρήσης, τερματικός 
εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, τερματικό σημείο του δικτύου, 
συνεργασιμότητα του τερματικού εξοπλισμού, σύστημα 
τηλεπικοινωνιών ή τηλεπικοινωνιακό σύστημα, τηλεπικοινω
νιακή εκμετάλλευση, τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα, ά
δεια παροχής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, δήλωση, έγκρι
ση, παραχώρηση, υπηρεσίες ψωνηπκής τηλεφωνίας, υπη
ρεσίες τηλετυπίας (τέλεξ), υπηρεσίες μεταβίβασης δεδο
μένων με μεταγωγή πακέτων και κυκλωμάτων, παροχή 
ανοικτού δικτύου, τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτοί 
προσδιορίζονται στα κείμενα των πράξεων των ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων και στους ορισμούς που περιέχονται στο 
παράρτημα 2 της Διεθνούς Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών, 
που επικυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 1504/1984. 
Ελήφθησαν υπόψη η Διεθνής Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών 
Ναϊρόμπι 1982, επικυρωθείσας από την Ελλάδα με το ν. 
1504/1984 (ΦΕΚ 196, Α ) και των προσαρτημένων σε αυτή 
διοικηπκών κανονισμών. Επίσης ελήφθη υπόψη ο ν. 1843/ 
1989 (ΦΕΚ 96 Α ) 'κύρωση τελικών Πράξεων Παγκόσμιας 
Διοικητικής Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών' Γενεύη 1979.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ-ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Erri του άρθρου 2 (Πεδίο εφαρμογής του νόμου).
Στο άρθρο αυτό καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του 

νόμου, που επεκτείνεται σε όλη την τηλεπικοινωνιακή 
υποδομή, στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και στον τερμα
τικό εξοπλισμό, που εγκαθίστανται, λειτουργούν, παράγο
ντα! ή διατίθενται στην ελληνική επικράτεια.

Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου υπάγονται όλες οι 
τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες ανεξάρτητα από το 
φορέα από τον οποίο ασκούνται με την εξαίρεση των 
κρατικών αυτοτελών ραδιοηλεκτρικών δικτύων τηλεπικοι
νωνίας, τα οποία χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες 
Δυνάμεις ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε ζώνες ραδιοσυ
χνοτήτων, που τους έχουν ειδικά εκχωρηθεί Στη ρύθμιση 
όμως του παρόντος νόμου υπάγονται και τα αυτοτελή αυτά 
δίκτυα, εφόσον αποτελούν τμήμα του δημόσιου δικτύου.
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Σκοπός too νόμου είναι νο υπαχθούν όλες α υφιστάμενες 
επί μέρους ρυθμίσεις σε ένα ενιαίο καθεστώς και να 
περιοριστούν οι εξαιρέσεις στο ελάχιστο όυνατό.

Επί του άρθρου 3 (Νομικό καθεστώς τηλεπικοινωνιών).
Στο άρθρο αυτό καθορίζονται ορισμένες βασικές αρχές, 

που διέπουν το καθεστώς των τηλεπικοινωνιών.
Ορίζεται ότι η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

στον τομέα των τηλεπικοινωνιών τελεί υπό την εποπτεία 
του κράτους.

Καθορίζεται η βασική αρχή της ελεύθερης αναπτύξεως 
τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων υπό τους εισσγόμενους 
από το νόμο περιορισμούς.

Διαχωρίζεται σύμφωνα με τις επιταγές της Ε.Ο.Κ. η 
κανονιστική αρμοδιότητα της διοικήσεως από όλες τις 
δραστηριότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Ορίζεται ότι η σχέση μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχει
ρήσεων αψένός και ελληνικού Δημοσίου ή χρηστών 
αφετέρου διέπονται καταρχήν από το Ιδιωτικό δίκαιο. 
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται άδεια ή 
διοικηπκή σύμβαση παραχωρήσεως και οι περιπτώσεις στις 
οποίες ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Ορίζεται ότι οι αστικής ψύσεως διαφορές που ανακύπτουν 
εκδιι.άζονται προς το σκοπό της ταχείος διεκπεραιώσεώς 
τους, σύμφωνα με τη διαδικασία περί εργατικών διαφορών.

Προσδιορίζεται η υποχρέωση αμέσου και πλήρους απο- 
καταστάσεως κάθε βλάβης του δικτύου, που εμπόδιζα την 
παροχή υπηρεσιών στους χρήστες και οι υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων σε περίπτωση καθυστερήσεως αποκαταστά- 
σεως βλάβης ή πλημμελούς αποκαταστάσεως ή αδικαιολό
γητης διακοπής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας.

Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για τη διακοπή τηλε
πικοινωνιακής υπηρεσίας, που επιτρέπεται μόνο μετά 
πάροδο 30 ημερών από την κοινοποίηση σχεπκής έγγραφης 
ειδοποιήσεως.

Επί του άρθρου 4 (Αρχές που διέπουν τις τηλεπικοινω
νίες).

Καθορίζονται οι βασικοί σκοποί, οι οποίοι πρέπει να 
εξυπηρετούνται, οι υποχρεώσεις του κράτους και των 
τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα το Κράτος οφείλει να μεριμνά για την ομαλή 
και αποτελεσματική λειτουργία, το συνεχή εκσυγχρονισμό, 
την ορθολογική και μη καταχρηστική χρήση του φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων, την εφαρμογή των κανόνων της αγοράς, 
την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, καθώς και γιο την 
αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών.

Οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση vc 
παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα 
με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας και μέσα στην 
καθορισμένη γεωγραφική ζώνη, να ικανοποιούν μέσα σε 
εύλογο χρόνο τις αιτήσεις των χρηστών, να τηρούν την 
αρχή της ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης των χρηστών 
και να λειτουργούν εντός των πλαισίων και των αρχών 
προστασίας του ανταγωνισμού.

Στις παραγράφους 4 έως 8 προσδιορίζονται α αρχές, 
που πρέπει να διέπουν τα τιμολόγια των επιχειρήσεων και 
τα όρια της παρεμβατικής δράσεως της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.) για την τήρηση των κανόνων του 
ανταγωνισμού και παρατείνεται η ισχύουσα βάση του π.δ. 
361/1991 ρύθμιση όσον αφορά τον καθορισμό των τιμολο
γίων του Ο.Τ.Ε..

Παρεμβάσεις του κράτους ή της Ε.Ε.Τ. επιτρέπονται σε 
εξαρετικές περιπτώσεις ή προς το σκοπό ικανοποιήσεως 
της ζητήσεως υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας προς 
αντιμετώπιση υφιστάμενης κοινωνικής ανάγκης με καταβολή

απολογιστικό της αντίστοιχης δαπάνης στην τηλεπικοινω
νιακή επιχείρηση.

Ο τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις και το προσωπικό τους 
έχουν υποχρέωση σεβασμού των χρηστών και τηρήσεως 
του απορρήτου και διαφυλάξεως της πνευματικής ιδιοκτη
σίας του περιεχομένου των μεταβιβαζόμενων ή μεταγόμε- 
νων μηνυμάτων και δεδομένων.

Επί του άρθρου 5 (Νομοθετική εξουσιοδότηση).
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του Κεφα

λαίου Β καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία 
εκδίδονται μετά πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας, του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, και την 
κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μετά γνώμη της 
Ε.Ε.Τ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Επί του άρθρου 6 (Αποστολή του Υπουργείου Μεταφορών 
και Επικοινωνιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών).

Στο άρθρο αυτό καθορίζεται η αποστολή του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υ. Μ-Ε), η οποία συνίσταται 
στη δημιουργία πραγματικών συνθηκών αναπτύξεως των 
ελληνικών τηλεπικοινωνιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
στην εξασφάλιση της παροχής τεχνικώς αξιόπιστων και 
οικονομικώς προσιτών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κα
θώς και στην υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών 
επικοινωνίας και στην προστασία των δικαιωμάτων των 
χρηστών.

Επί του άρθρου 7 (Αρμοδιότητες του Υπουργείου Μετα
φορών και Επικοινωνιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών).

Καθορίζονται ο αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφο
ρών και Επικοινωνικών, οι οποίες συνίστανται ειδικότερα 
στον καθορισμό των σκοπών της εθνικής πολιπκής στον 
τομέα των τηλεπικοινωνιών, στην προώθηση της συμπλη- 
ρώσεως και του εκσυγχρονισμού της ελληνικής νομοθεσίας 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, στη συμμετοχή κατά την 
εκπροσώπηση ή στην εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημο
κρατίας στους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στην κατανομή των 
ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος μεταξύ των 
διαφόρων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών και Επι
κοινωνιών ανήκει επίσης η εκχώρηση ζωνών ραδιοσυχνο
τήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων σε τηλεπικοινω
νιακές επιχειρήσεις και ο προσδιορισμός του αριθμού των 
αδειών που θα δοθούν, η διαχείριση του ηλεκτρομαγνητικού 
Φάσματος, η υπογραφή συμβάσεων παραχωρήσεως μεταξύ 
του ελληνικού Δημοσίου και τηλεπικοινωνιακών επιχειρή
σεων, όταν αυτό απαιτείται, η προώθηση της τυποποιήσεως 
του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και των τεχνικών προ
διαγραφών, ο διορισμός των μελών της Ε.Ε.Τ. και τέλος η 
συνδρομή προς την Ε.Ε.Τ. κατά την εκπλήρωση της 
αποστολής της.

Επί του άρθρου 8 (Ίδρυση-Αυτοτέλεια της Ε.Ε.Τ.).
Με το άρθρο αυτό ιδρύεται ανεξάρτητη κρατική αρχή με 

την επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.), η 
οποία έχει έδρα της την Αθήνα.

Η Ε.Ε.Τ. έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από 
τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών όσον αφορά 
τον κατασταλτικό έλεγχο της νομιμότητας των πράξεών 
της και την κίνηση της πειθαρχικής δίωξης κατά των μελών 
της.

Η Ε.Ε.Τ. ετηκουρείται από ιδαίτερη αυτοτελή Γραμματεία.



Επί του άρθρου 9 (Αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.).
Στο άρθρο αυτό καθορίζονται αναλυτικό οι αρμοδιότητες 

της Ε.Ε.Τ., η οποία πέραν των άλλων, έχει διαιτητικές 
αρμοδιότητες, ασκεί γνωμοοοτιχες χαι συμβουλευτικές 
καθώς επίσης και ελεγκτικές αρμοδιότητες.

Ειδικότερα η Ε.Ε.Τ. μεριμνά για την υλοποίηση των 
σκοπών της εθνικής πολιτικής και την εφαρμογή της 
κείμενης νομοθεσίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ιδία 
με πράξεις, αποφάσεις, συστάσεις, προτάσεις και γνώμες 
κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τηρεί το Εθνικό 
Μητρώο Καταγραφής Ραδιοσυχνοτήτων, εκχωρεί σε φυσικό 
ή νομικά πρόσωπα, που κατέχουν νομίμως λειτουργούντα 
ραδιοηλεκτρικό δίκτυα ή σταθμούς, τις αναγκαίες ζώνες 
ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένες ραδιοσυχνότητες, καταρ
τίζει, ανάλογα με ης υφιστάμενες εκάστοτε ανάγκες και 
την εξέλιξη της τεχνολογίας, το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδό- 
τησης και εκχωρεί αριθμούς ή ομάδες αριθμών στους 
παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, προκηρύσσει και 
διεξάγει τους διαγωνισμούς χορηγήσεως των αδειών, 
χορηγεί, τροποποιεί, παρατείνει και ανακαλεί τις οριστικές 
καθώς και τις προσωρινές άδειες, χορηγεί την, κατ' άρθρο 
16 παρ. 3 του παρόντος νόμου, έγκριση, καταχωρεί σε 
ειδικό μητρώο δηλώσεων, ης δηλώσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 16 παρ. 2 του παρόντος νόμου, καθορίζει ης 
διαδικασίες εξετάσεως τύπου δοκιμών, και πιστοποιήσεως 
της ποιότητας κατασκευής και χορηγεί τα πιστοποιητικά 
εξετάσεως τύπου, δοκιμών και τυποποιήσεως του τηλεπι
κοινωνιακού εξοπλισμού και τέλος, έχει την ευθύνη τηρή- 
σεως των κανόνων του ανταγωνισμού και ασκεί όλες ης 
προβλεπόμενες από τη νομοθεσία αρμοδιότητες στην 
αγορά των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και δραστηριοτή
των.

Κατά την άσκηση των γνωμοδοτικών και συμβουλευτικών 
αρμοδιοτήτων η Ε.Ε.Τ. διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προκει- 
μένου να εκδοθούν κανονιστικές πράξεις της διοικήσεως 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ιδίως προκειμένου να 
εκδοθούν κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών με 
ης οποίες καθορίζονται η έκδοση, τροποποίηση και κατάρ
γηση των εθνικών διοικητικών κα. τεχνικών κανονισμών, 
που διέπουν την οργάνωση, λειτουργία, εκμετάλλευση και 
ανάπτυξη των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και, ιδίως, την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και ης 
διαδικασίες αποδοχής τύπων, δοκιμών και τυποποιήσεως 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, η έκδοση του κανονισμού ή 
των κανονισμών χορήγησης κρατικών αδειών και δηλώσεων 
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, είτε ατομικά, είτε 
κατά κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών, ο καθορισμός 
των διοικητικών διαδικασιών ελέγχου της συμμόρφωσης των 
επιχειρήσεων που ασκούν τηλεπικοινωνιακές δραστηριότη
τες προς την ισχυουσα τεχνική και λειτουργική τυποποίηση, 
η έκδοση των κωδίκων δεοντολογίας για την άσκηση 
τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων και η έκδοση του 
κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της και ο καθορισμός 
των αναγκαίων για την εκτέλεση της αποστολής της 
διαδικασίας, μεταξύ των οποίων και διαδικασίες ακροάσεως 
των ενδιαφερομένων εκάστοτε μερών.

Στα πλαίσια των ίδιων αρμοδιοτήτων η Ε.Ε.Τ. απευθύνει 
είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος αρμόδιας 
ελληνικής αρχής ή αρχής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 
τρίτου, οδηγίες και συστάσεις και υποβάλλει προς το 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικάνωνιών προτάσεις επί 
θεμάτων εθνικής τηλεπικοινωνιακής πολιπκής, και τηλεπι
κοινωνιακής νομοθεσίας, εξετάζει και αναλύει ης βασικές, 
τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους λειτουρ
γίας υπηρεσιών τηλεπικο.νωνίας και εισηγείται προς το 
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τη λήψη των κατά

περίπτωση ενδεικνυομενων μέτρων για την απρόσκοπτη και 
αποδοτική λειτουργία και ανατττυξη του τομέα των τηλεπι
κοινωνιών, γνωστοποιεί προς το κοινό, με τα πλέον 
προσφορά μέσα δημοσιότητας, πς απόψεις της για κάθε 
ζήτημα, που προάγει το έργο και την αποστολή της, καθώς 
και την εν γενει ανάπτυξη του τομέα των τηλεπικοινωνιών 
στην Ελλάδα

Οι ελεγκτικές αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ. συνίστανται στην 
επίβλεψη της εφαρμογής της εθνικής πολιτικής, στον 
έλεγχο τηρήσεως των κανόνων του ανταγωνισμού, στον 
έλεγχο των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων προκειμένου 
να διαπιστώσει τη συμμόρφωσή τους προς την ισχύουοα 
νομοθεσία και ιδίως προς τις διατάξεις που επιτάσσουν την 
τήρηση των όρων κα προϋποθέσεων χορηγήσεως της 
αρχικής, κατά τροποποίηση, η κατόπιν ανανεωσεως. ι- 
σχυουσας άδειας και ελέγχου των τεχνικών και λοιπών 
κανόνων λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων 
και. ιδίως, των αναωερόμενων στη χρήση των ηλεκτρομα- 
γνητικών συχνοτήτων, στην ποιότητα της παρεχόμενης 
υπηρεσίας, στον ανταγωνισμό και στη χωρίς διακρίσεις 
μεταχείριση τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και χρηστών, 
στην ορθολογική τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και, τέλος, στην προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών

Η Ε.Ε.Τ. ελέγχει πς τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις 
προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωση τους προς 
τους όρους της άδειας, της συμβάσεως παραχώρησε ως, 
της δηλώσεως ή εγκρίσεως

Η Ε.Ε.Τ. συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί, υπό τον 
όρο της εχεμύχθειας, πς αναγκαίες για την εκπλήρωση της 
αποστολής της τεχνικές, οικονομικές, εμπορικές, σταπσπ- 
κές και άλλες συναφείς πληροφορίες και στοιχεία, που 
αφορούν στη δραστηριότητα των τηλεπικοινωνιακών επι
χειρήσεων, κατόχων ή μη αδειών.

Τέλος παραπέμπει σπς αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές 
αρχές αναλόγως κάθε υπόθεση, που χρήζει αντίστοιχης 
περαιτέρω ενέργειας.

Η Ε.Ε.Τ. δυνατοί να ασκεί διαιτητικές αρμοδιότητες επί 
διαφορών μεταξύ τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, που 
ανάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου βάσει συνυπο
σχετικού διαιτησίας μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών.

Η Ε.Ε.Τ. προσφέρει πς υπηρεσίες της προς επίλυση 
διαφοράς, που ανακύπτει μεταξύ κράτους και τηλεπικοινω
νιακών επιχειρήσεων, που επικαλούνται όπ κρατικές αρχές 
εμποδίζουν την άσκηση των τηλεπικοινωνιακών δραστηριο
τήτων βάσει άδειας, συμβάσεως παραχωρήσεως, δηλώσεως 
ή εγκρίσεως.

Η Ε.Ε.Τ. δυνατοί: α) να απευθύνει συστάσεις να παυσουν 
την παράβαση, β) να υποχρεώσει τους παραβάτες να 
παύσουν την παράβαση και να παραλείψουν αυτή στο 
μέλλον, γ) να απειλήσει πρόσημο για την περίπτωση 
συνεχίσεως ή επαναλήψεως της παραβάσεως, δ) να 
θεωρήσει όη το πρόσημο αυτό κατέπεσε, κάθε ψορά που 
με απόφασή της βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη, ε) 
να επιβάλλει πρόστιμο στους παραβάτες καΤεφαρμογήν 
των διατάξεων του άρθρου 26 του παρόντος, είτε κατόπιν 
καταγγελίας εκ μέρους αρμόδιας αρχής ή τρίτων είτε 
αυτεπαγγέλτως κατά των παραβατών των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας για την άσκηση τηλεπικοινωνιακών 
δραστηριοτήτων και για τη λειτουργία των κανόνων του 
ανταγωνισμού, καθώς και κατά των παραβατών των όρων 
των αδειών ή των όρων των συμβάσεων μεταξύ τηλεπικοι
νωνιακών επιχειρήσεων και χρηστών.

Προκειμένου να ασκήσει ης κατά τα άνω αρμοδιότητές 
της προς επιβολή κυρώσεων, η Ε.Ε.Τ. και τα στελέχη της 
Γραμματείας, ενεργουντα καΤεντολήν του προέδρου της 
Ε.Ε.Τ., έχουν για τη συλλογή στοιχείων και κατά τη 
διεξαγωγή ερευνών, ης εξουσίες και τα δικαιώματα, που
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ποοβλεπονται στο άρθρο 25 και 26 του ν. 703/1977 και τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις εχεμύθειας του άρθρου 27 του 
Ιδιου νόμου.

Tc ως άνω πρόσωπο έχουν προς διαπίστωση των 
παραβάσεων του παρόντος νόμου εξουσίες φορολογικού 
ελεγκτού και δύνανται να ελέγχουν τα πόσης φυσεως 
βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των τηλεπικοινωνιακών 
επιχειρήσεων, να ενεργούν έρευνες στα γραφεία και λοιπές 
εγκαταστάσεις των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, να 
λαμβάνουν ένορκες ή ανωμοτί κατά την κρίση τους 
καταθέσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας.

Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις 
του ν.703/1977 εφαρμόζονται σναλόγως, σε περίπτωση 
αρνησεως παροχής στοιχείων, παρεμποδίσεως ή δυσχε- 
ρανσεως του έργου της Ε.Ε.Τ., επιφυλασσόμενης της 
εφαρμογής των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο 
κυρώσεων.

Τέλος η Ε.Ε.Τ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που 
αφορούν στη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση των 
υποθέσεών της, προσλαμβάνει το προσωπικό της Γραμμο- 
τείας της και διορίζει τον προϊστάμενό της.

Με το πλέγμα αυτό αρμοδιοτήτων η Ε.Ε.Τ. καθίσταται η 
Εθνική Αρχή Τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με την νομοθεσία 
της Ε.Ο.Κ. και περιβάλλεται με σημαντικές εξουσίες, ώστε 
να ασκεί με ανεξαρτησία το έργο της.

Επί του άρθρου 10 (Συγκρότηση της Ε.Ε.Τ.).
Στο άρθρο αυτό καθορίζεται η σύνθεση της Ε.Ε.Τ., η 

οποία αποτελείται από 5 μέλη. Το μέλη της Ε.Ε.Τ. 
διορίζονται δια προεδρικού διατάγματος, μετά πρόταση του 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφο
ρών και Επικοινωνιών. Η θητεία των μελών της Ε.Ε.Τ. είναι 
δετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μίο φορά.

Στο ίδιο άρθρο καθορίζονται οι λεπτομέρειες γιο την 
ανανέωση της συνθέσεως της Ε.Ε.Τ., ο τρόπος αρχικής 
συγκρότησης της Ε.Ε.Τ. σε σώμο και αντιμετωπίζεται η 
περίπτωση πρόωρης λήξεως της θητείας οποιοσδήποτε 
μέλους της Ε.Ε.Τ..

Ορίζεται επίσης ότι το μέλη της Ε.Ε.Τ. εκπίπτουν 
αυτοδικαίως στην περίπτωση που έχει εκδοθεί εις βάρος 
τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδικήματα που 
συνεπάγονται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημόσιου 
υπαλλήλου.

Επί του άρθρου 11 (Κατάσταση μελών Ε.Ε.Τ.).
Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι τα μέλη της Ε.Ε.Τ. έχουν 

την ιδιότητο του ανώτατου κρατικού λειτουργού και απο
λαμβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρ
τησίας.

Η ιδιότητα μέλους της Ε.Ε.Τ. είναι ασυμβίβαστη με την 
άσκηση οποιοσδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή 
επαγγελματικής δραστηριότητας.

Στα μέλη της Ε.Ε.Τ. απαγορεύεται ο άμεσος ή έμμεσος 
προσπορισμός οποιοσδήποτε οφέλους από τηλεπικοινωνια
κές επιχειρήσεις ή από τρίτους, που επηρεάζονται από τη 
δραστηριότητά τους.

Τα μέλη της Ε.Ε.Τ. έχουν την υποχρέωση να απέχουν, 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους από την ενάσκηση των 
δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανο διοίκησης, 
διαχείρησης και ελέγχου σος προαναφερόμενες επιχειρή
σεις, εφοσον κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές σε αυτές.

Στις παραγράφους 5 έως 9 καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
σχετικό με την αποζημίωση των μελών της Ε.Ε.Τ., με το 
δικαίωμα συντάξεως και την πειθαρχική τους ευθύνη.

Επί του άρθρου 12 (Λειτουργία της Ε.Ε.Τ.).
Καθορίζονται ο λεπτομέρειες συγκροτήσεως σε σώμα 

της Ε.Ε.Τ. και η απαπούμενη πλειοψηφία για την εκλογή 
του προέδρου και αντιπροέδρου της, για την οποίο 
απαιτείται πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών της.

Η Ε.Ε.Τ. συνέρχεται στην έδρα της τακτικώς μεν την 
πρώτη και τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα, εκτάκτως δε κάθε 
φορά που θα κληθεί ειδικώς προς τούτο.

Ορίζεται ως απαιτούμενη πλειοψηφία για τη λήψη απο
φάσεων εάν μεν παρίστανται τρία μέλη, η πλειοψηφία των 
2/3 των παρόντων μελών της, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση 
η απόφαση λαμβάνεται εφόσον υπέρ της αποφάσεως 
ψήφισαν τουλάχιστον τρία μέλη της.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους τα μέλη της 
Ε.Ε.Τ. ενεργούν και αποφασίζουν συλλογικώς. Η Ε.Ε.Τ. 
εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως από 
τον πρόεδρό της.

Η Ε.Ε.Τ. είναι δυνατό να συγκληθεί σε συνεδρίαση 
κατόπιν αιτήματος δύο εκ των μελών της προκειμένου να 
αποφασίσει με πλειοψηφία τριών ψήφων την έκπτωση 
αδικαιολογήτως απουσιάζοντος μέλους

Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ. πρέπει να είναι ειδικώς αιτιο
λογημένες, ανακοινώνονται δημοσίως και καταχωρίζονται 
σε επίσημο ιδιαίτερο βιβλίο, εκτός εάν αφορούν στην Εθνική 
Αμυνα και στην δημόσια ασφάλεια της Χώρας.

Η Ε.Ε.Τ. υποβάλλει καΤέτος προς τον Υπουργό Μετα
φορών και Επικοινωνιών έκθεση των πεπραγμένων της, η 
οποία κοινοποιείται στη Βουλή.

Εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
νόμου η Ε.Ε.Τ. εκδίδει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουρ
γίας της.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος 
και του προηγούμενου άρθρου καθορίζονται με προεδρικά 
διατάγματα εκδιδόμενα μετά πρόταση του Υπουργού Εθνι
κής Οικονομίας, του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω
νιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών.

Το άρθρο αποβλέπει στην αποσαφήνιση του τρόπου 
δράσεως της Ε.Ε.Τ. και στην κατοχύρωση της διαφάνειας 
στη λήψη των αποφάσεών της.

Επί του άρθρου 13 (Στελέχωση Γραμματείας Ε.Ε.Τ.).
Το άρθρο αυτό δημιουργεί 62 συνολικά θέσεις προσωπι

κού μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων, με θητεία και με σχέση 
εργασίος ιδιωτικού δικαίου προκειμένου να στελεχωθεί η 
Γραμματεία της Ε.Ε.Τ.. Τα προσόντα τους, ο τρόπος 
διορισμού τους κ.λπ. καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, 
με βάση τις αρχές που ορίζονται στο νόμο.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν προτό- 
σεως των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης. Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
τροποποιούνται ή συμπληρώνονται α διατάξεις του παρό
ντος άρθρου

Επί του άρθρου 14 (Έσοδα Ε.Ε.Τ.).
Ορίζεται ότι η κάλυψη των δσπανών λειτουργίας της 

Ε.Ε.Τ. προέρχεται από την είσπραξη ειδικών υπέρ αυτής 
εφάπαξ ή περιοδικών τελών.

Στις παραγράφους 2 έως 6 καθορίζονται α λεπτομέρειες 
για την επιβολή των τελών αυτών.

Στην Ε.Ε.Τ. περιέρχεται και αποδίδεται απείθειας ως 
έσοδο και κάθε άλλο ποσό, το οποίο εισπρόττεται ως 
χρηματική ποινή.

Τα έσοδα της Ε.Ε.Τ. κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό.
Τέσσερα έτη μετά την έναρξη εφαρμογής του νόμου σε 

περίπτωση υπάρξεων πλεονάζοντος αποθεματικού το πλε-
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όνασμα που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του επόμενου 
έτους μεταφέρεται οτον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ειδικό 
λογαριασμό γιο χρηματοδότηση των επικοινωνιών απομα
κρυσμένων ή άλλων περιοχών.

Επί του άρθρου 15 (Οικονομική διαχείριση Ε.Ε.Τ.).
Στην πρώτη παράγραφό του άρθρου αυτού δίνεται η 

δυνατότητα στην Ε.Ε.Τ. να αναθέτει σε τρίτους μελέτες, 
τεχνικές εκτιμήσεις, εκτέλεσης έργων, καθώς και προμή
θειες ηλεκτρονικού τεχνικομηχανικού εξοπλισμού (hard
ware), λογισμικού (software) και λοιπών απαραίτητων 
επιστημονικών οργάνων κατό παρέκκλιση της ισχυουσας 
νομοθεσίας.

Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων 
λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων της Ε.Ε.Τ. 
γίνεται απο ορκωτούς λογιστές.

Οι διατάξεις του άρθρου δεν απαλλάσσουν την Ε.Ε.Τ. 
από την υποχρέωση που επιβάλλει το Σύνταγμα για τον 
κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο ετήσιος 
ισολογισμός και οικονομικές καταστάσεις και ο προϋπολο
γισμός του επόμενου έτους υποβάλλονται στη Βουλή.

Ειδικότερα θέματο εφαρμογής των διατάξεων του παρό
ντος κεφαλαίου καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Επί του άρθρου 16 (άδεια, δήλωση, έγκριση, παραχώρη
ση).

Στο άρθρο 16 καθορίζεται η απαιτούμενη διαδικασία 
προκειμένου μία τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση ή οιοσδήποτε 
τρίτος να προσφέρει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή να 
χρησιμοποιήσει εξοπλισμό γιο να μεταδώσουν ραδιοκύματα. 
Ειδικότερα ορίζεται ότι:
- Ουδεμία επιχείρηση τηλεπικοινωνιών δύναται να παρέχει 

τηλεπικονωνιακές υπηρεσίες προς το κοινό μέσω τηλεπι
κοινωνιακού δικτύου το οποίο της ανήκει, πριν λάβει άδεια 
από την Ε.Ε.Τ..

- Δήλωση. Όσοι παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
και δεν διαθέτουν δικό τους δίκτυο, (υπηρεσίες προστιθέ
μενης αξίας), μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με 
οπόφαση της Ε.Ε.Τ.., υποβάλλουν προς αυτή δήλωση, η 
οποία περιέχει την περιγραφή των προσφερομενων υπη
ρεσιών, τη διεύθυνση της τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως 
στην Ελλαδα και κάθε άλλη πληροφορία, η οποία μπορεί 
να ζητηθεί από την Ε.Ε.Τ..

- Έγκριση. Πριν από την έναρξη χρήσεως οποιουδήποτε 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τη μετάδοση ηλεκτρο- 
μαγνητικών ραδιοκυμάτων, κάθε τηλεπικοινωνιακή επιχείρη
ση. εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην άδεια ή τη 
σΐΛίβαση παραχωρήσεως Οπου αυτή απαιτείται, κάθε επι
χείρηση εμπορίας, διαθέσεως, εγκαταστάσεως τηλεπικοι- 
νωνικού εξοπλισμού και κάθε ενδιαφερόμενος που εγκαθι- 
στά ανεξάρτητο ή εσωτερικό δίκτυο, οφείλει να προβεί στις 
κάτωθι ενέργειες:

Εφόσον η προτεινόμενη συχνότητα δεν προκαλεί ανεπι
θύμητες παρεμβολές στις χρησιμοποιούμενες συχνότητες, 
η ως άνω επιχείρηση ή ενδιαφερόμενος θα λάβει από την 
Ε.Ε.Τ. έγκριση να εκπέμπει στη συχνότητα αυτή, μετά από 
σχετική αίτηση για τη χοηση της συγκεκριμένης συχνότη
τας. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη για τη 
δυνατότητα χρήσεως της ζητούμενης συχνότητας, η οποία 
θα αποδεικνύει οτι καμία παρεμβολή δεν θα προκόψει για 
τους υφιστάμενους χρήστες των συχνοτήτων. Η Ε.Ε.Τ. 
γνωστοποιεί στην τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση ή τον 
ενδιαφερόμενο μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερών από 
της καταθέσεως της αιτησεως εγκρίσεως ενδεχόμενες

αντιρρήσεις της όσον αφορά τη χρήση της υυχνοτττας. 
Εάν εντός 50 ήμερων από την κατάθεση της αιτήσει,.c η 
Ε.Ε.Τ. δεν προβάλλει ονπρρ--ρις, η αίτηση θεωρείτο. .·.«« 
εγκριθείσα και η συχνότητα καταχωρείται στο Εθνικό 
Μητρώο Καταγραφής Ραδιοσυχνοτήτων.

Οι αντιρρήσεις της Ε.Ε.Τ. μπορούν να αφορούν τη 
δυνατότητα χρησιμοποιήσεως της ιροτεινοαενης συχνότη
τας, το ενδεχόμενο δημιουσγιας ανεπιθύμητων παρεμβολώ- 
από τη χρήση της συχνότητας ή την αναγκη διαφυλί*:··· 
της συχνότητας για λόγους σημαντικών αναγκών της 
χωράς.

- Οι ατομικοί χρήστες συσκευών ;ι τε; ματικού εξοπλισμού 
που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες χαμηλής ισχύος, δεν 
υποχρεούνται σε λήψη άδειος εφόσον οι συσκευές curtc 
δεν προκαλούν βλαπτικές παρεμβολές στις ραδιοεπικοινω
νίες ή είναι εγκεκριμένου τυπου (homologes).

- Ομοίως ατομικοί χρήστες συσκευών ή τερματικού 
εξοπλισμού, που λειτουργούν σε συχνότητες, α οποίες ήδη 
έχουν εκχωρηθεί σε νομίμως λειτουρνουσες επιχειρήσεις 
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δεν υποχρεούνται 
σε λήψη άδειας ή υποβολή δηλώσεως ερόοο. είναι 
εγκεκριμένου τύπου (homologues).

- Ειδικότερα για ορισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, 
πέραν της κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου αόειας, 
απαιτείται και η υπογραφή συμβάσεως παοαχωρήσεως 
μεταξύ αφενός του Κράτους εκπροσωπούμενου απο τους 
Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφο
ρών και Επικοινωνιών και αφ ετέρου της τηλεπικοινωνιακής 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον παρό
ντα νόμο διαδικασία.

- Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τις οποίες απαι
τείται η υπογραφή συμβάσεως παραχωρήσεως είναι οι εξής: 
αα) Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, με την επιφύλαξη της 
ειδικότερης ρυθμίσειως γιο τη χορήγηση δύο αδειών 
κυψελοειδούς κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, η 
οποία έχει κινηθεί επί τη βάσει των υπαριθμ. 76/4.7.1991 
και 122/18.9.1991 πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου και 
ββ) Υπηρεσίες δορυφορικών τηλεπικοινωνιών.

Με προεδρικά διατάγματα εκδιδόμενα μετά πρόταση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφο
ρών και Επικοινωνιών, είναι δυνατό να προστίθενται ή να 
αφαιρούνται κατηγορίες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για 
τις οποίες απαιτείται πέραν της λήψεωκ; άδειας και η 
υπογραφή συμβάσεως παραχωρήσεως.

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι βασικές παράμετροι 
νια την άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων σε όλο 
το φάσμα των προσψερόμενων υπηρεσιών με τρόπο εκ των 
προτέρων γνωστό, διαφανή και σαφή.

Επί του άρθρου 17 (Διαδικασία για τη χορήγηση άδειας).
Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις χορηγή

σεων των κατά το άρθρο 16 αδειών, τα υποβαλλόμενα 
δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά το 
καθεστώς των αδειών καθορίζονται με κοινές υπουργικές 
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μετα
φορών και Επικοινωνιών.

Ορίζεται όπ οι ενδιαφερόμενος επιχειρήσεις υποβάλλουν 
αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τεχνική και οικονομική 
μελέτη προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια από την 
Ε.Ε.Τ., η οποία με απόφασή της χορηγεί άδεια για 
συγκεκριμένη τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία.

Εάν οι υποβαλλόμενες αιτήσεις είναι περισσότερες των 
αδειών που δύναται να χορηγηθούν, η άδεια χορηγείται με 
ανοικτό διακανονισμό, πρόσκληση ενδιαφέροντος ή και με 
απευθείας ανάθεση. Η Ε.Ε.Τ. επιλέγει τον τρόπο χορήγησης 
της άδειας.
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Εάν απαιτείται και η υπογραφή συμβάσεως παραχωρή- 
σεως πέραν της χορηγήσεως άδειας η σχετική διαδικασία 
διεξάγεται από κοινού από το Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και των Ε.Ε.Τ..

Το άρθρο αυτό αποβλέπει στη διευκρίνιση της διαδικασίας 
που θα ακολουθείται για τη χορήγηση των αδειών και των 
ορίων εντός των οποίων η Ε.Ε.Τ. θα κάνει χρήση της 
ευχάρειας που της αφήνει ο νόμος.

Επί του άρθρου 18 (Περιεχόμενο άδειας).
Στο άρθρο 18 ορίζονται λεπτομερώς οι όροι, οι οποίοι 

πρέπει να περιλαμβάνονται στην άδεια
Ειδικότερα απαιτείται να αναφέρονται ο τρόπος χρήσεως 

της ραδιοσυχνότητας ή της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων που 
εκχωρούνται, το είδος, τα χαρακτηριστικό και η γεωγραφική 
ζώνη καλύψεως της παρεχόμενης τηλεπικοινωνιακής υπη
ρεσίας, οι κανόνες και οι προδιαγραφές λειτουρνιας του 
χρησιμοποιούμενου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και της πα
ρεχόμενης υπηρεσίας, οι όροι ποιότητας, διαθεσιμότητας 
και συνέχειας της παρεχόμενης τηλεπικοινωνιακής υπηρε
σίας, οι όροι διασυνδέσεως και το ύψος του καταβλητέου 
τέλους για την προσπέλαση στα δημόσια τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυα, α απαιτούμενες εισφορές για τη χρήση του 
φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και το ύψος 
συμμετοχής στις δαπάνες διαχειρίσεως και ελέγχου του 
ραδιοφάσματος, οι όροι εμπιστευτικότητας και ουδετερό
τητας του κατόχου της άδειας έναντι των μεταδιδόμενων 
μηνυμάτων και/ή των μετσγόμενων δεδομένων, οι όροι 
οικονομικής εκμεταλλεύσεως της παρεχόμενης υπηρεσίας 
και, ιδίως αυτοί που διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό, την 
εξυπηρέτηση και τη δίκαιη μεταχείριση των χρηστών, η 
υποχρέωση του κατόχου της άδειας να μην προβαίνει σε 
ενέργειες ή πρακτικές που είναι αντίθετες με τις διατάξεις 
περί ανταγωνισμού, η υποχρέωση του κατόχου της άδειας 
να παρέχει προς την Πολιτεία την αναγκαία συνδρομή του, 
σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 4 παρ, 6 του παρόντος 
νόμου, η συμβολή του κατόχου της άδειας στην έρευνα και 
ανάπτυξη, στην εισαγωγή τεχνογνωσίας, στην εκπαίδευση 
και στην τυποποίηση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η 
χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας.

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται το περιεχόμενο της άδειας 
και τίθενται οι βασικοί όροι τους οποίους θα πρέπει να 
τηρεί ο κάτοχος της άδειας.

Επί του άρθρου 19 (Προσωρινή άδεια).
Στο άρθρο 19 καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την 

έκδοση προσωρινής άδειας για πειραματική ή δοκιμαστική 
λειτουργία τηλεπικοινωνιακού συστήματος ή υπηρεσίας.

Η εν λόγω άδεια χορηγείται από την Ε.Ε.Τ. εφάπαξ μόνο, 
και εντός τριών το αργότερο μηνών από της υποβολής 
προς αυτήν της σχετικής αιτήσεως, ισχύει δεκαοκτώ (18) 
κατ' ανώτατο όριο μήνες, απαγορεύεται δε η παράταση ή 
ανανέωσή της γιε οποκονδήποτε λόγο εκτός εάν εκκρεμεί 
αίτηση του κατόχου της για έκδοση οριστικής άδειας.

Εντός της προβλεπόμενης στο επόμενο άρθρο 20 
προθεσμίας, η Ε.Ε.Τ. αποφαίνεται ορισττκώς επί αιτήσεως 
παροχής οριστικής άδειας και, είτε χορηγεί τη ζητηθείσα 
οριστική άδεια, είτε απορρίπτει την αίτηση με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφασή της.

Σε περίπτωση ανακλήσεως άδειας τηλεπικοινωνιακής 
επιχειρήσεως είναι δυνατό να χορηγηθεί από την Ε.Ε.Τ. 
κατεξαίρεση προσωρινή άδεια λειτουργίας διαρκείας το 
πολύ μέχρι 6 μηνών προς κάλυψη των αναγκών των 
χρηστών ή του κοινωνικού συνόλου.

Επί του άρθρου 20 ('Οροι χορηγήσεως οριστικής άδειας).
Ορίζονται οι προϋποθέσεις χορηγήσεως οριστικής άδειας, 

την οποία εκδίδει η Ε.Ε.Τ. εντός δώδεκα το αργότερο 
μηνών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Ειδικότερες προϋποθέσεις χορήγησης της οριστικής 
άδειας ορίζονται σπς παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος 
άρθρου

- Η άδεια χορηγείται μόνο σε ανώνυμες εταιρίες, που 
έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή τηλεπικοινωνια
κών υπηρεσιών, εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στην 
Ελλάδα, οι οποίες και συγκεντρώνουν τις ακόλουθες 
ελάχιστες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις:

- οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικό ονομαστικές,
- δεν βρίσκονται σε κατάσταση παύσης πληρωμών ή υπό 

εκκοθάριση και δον έχουν προηγουμένως κηρυχθεί σε 
πτώχευση ούτε έχουν καταδικασθεί για παράβαση των 
διατάξεων του ανταγωνισμού, αισχροκέρδεια ή άλλες 
παραβάσεις οικονομικής ή φορολογικής φύσεως,

- οι κάτοχοι μετοχών άνω του 34%, τα μέλη των 
διοικήσεων, οι διευθυνοντες σύμβουλοι και τα ανώτερα 
διευθυντικό στελέχη τους δεν έχουν καταδικασθεί για 
παράβαση των νόμων ανταγωνισμού κ.λπ., καθώς και για 
τα αδικήματα που αποτελούν λόγο εκπτώσεως βάσει του 
Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων.

- Η άδεια χορηγείται για περίοδο μέχρι είκοσι πέντε (25) 
το πολύ ετών και είναι ανανεώσιμη,

- Για την εξασφάλιση της καλής εκτελέσεως των όρων 
της άδειας είναι δυνατό να προβλέπεται η υποχρέωση 
παροχής ανάλογης εγγυοδοσίας από τον κάτοχο της 
άδειας

- Η άδεια είναι πάντοτε ειδική και ατομική, απαγορεύεται 
δε, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Τ., οποιαδήποτε 
μεταβίβασή της ή συνεκμετάλλευση με τρίτους, καθώς και 
οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή της συνθέσεως του 
εταιρικού κεφαλαίου της τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως, 
η οποία οδηγεί σε αλλαγή ελέγχου της διοικήσεως της 
τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως.

- Κάθε μεταβίβαση μετοχών με μία ή περισσότερες 
πράξεις, ίση ή μεγαλύτερη προς το 5% του εταιρικού 
κεφαλαίου τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως που είναι κά
τοχος άδειας ανακοινώνεται στην Ε.Ε.Τ. εντός 30 ημερών 
από της πραγματοποιήσεώς της.

- Σε περίπτωση παραβάσεως των ανωτέρω υποχρεώ
σεων, η Ε.Ε.Τ. δύνατα: κατόπιν ακροάσεως των ενδιαφε
ρομένων να αποφασίσει την ανάκληση της άδειας.

- Οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές της άδειας 
καθορίζονται από την Ε.Ε.Τ. και περιλαμβάνονται στην 
απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια αυτή.

Επί του άρθρου 21 (Ανανέωση άδειας).
Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι, εφόσον κατα το χρονο 

ανανεώσεως α κάτοχοι αδειών συγκεντρώνουν τις προϋ
ποθέσεις χορηγήσεως άδειας, πραγματοποιείται η ανανέω
ση με απόφαση της Ε.Ε.Τ., η οποία καθορίζει και το χρονο 
διάρκειας της.

Επί του άρθρου 22 (Τροποποίηση όρων άδειας).
Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι η τροποποίηση όρων 

χορηγηθείσας άδειας κατό τη διάρκεια της ισχύος της, 
δυναται να πραγματοποιηθεί προκειμένου να προσαρμοσθεί 
η άδεια προς τις επιταγές που περιέχονται σε διεθνείς 
συμβάσεις, δεσμευτικές πράξεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των και διεθνή πρότυπα. Στην περίπτωση αυτή ή τροπο
ποίηση συντελείται με απόφαση της Ε.Ε.Τ. μετά από σχετική
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αίτηση του κάτοχου της άδειας ή μετά από σχετική πρόταση 
της Ε.Ε.Τ. την οποία αποδέχθηκε εγγρόφως ο κάτοχος της 
άδειας. Δεν αποκλείεται π πρόβλεψη μεταβατικών μέτρων 
για την προσαρμογή της τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως 
στους νέους Ορους της άδειας.

Στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου ορίζονται 
οι προϋποθέσεις μονομερούς τροποποιήσεως των όρων 
της άδειας.

Η Ε.Ε.Τ. δυνατοί με αιτιολογημένη απόφασή της, να 
τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της άδειας μόνο or 
περίπτωση συνδρομής εξαιρετικών ή απρόβλεπτων γεγο
νότων ή συνθηκών, επιψεροντας μόνο τις απολύτως 
αναγκαίες τροποποιήσεις των όρων της άδειας προς 
αντιμετώπιση των γεγονότων ή συνθηκών αυτών.

Με την Ιδια απόφαση η Ε.Ε.Τ. προσδιορίζει το ποσόν 
της αποζημιώσεως των κατόχων της άδειας, για τυχόν 
ζημία τους, λόγω της μονομερούς τροποποιήσεως της 
άδειας. Η απόφαση τροποποιήσεως της άδειας δεν εκ τε
λείται εάν προηγουμένως δεν έχει καταβληθεί το προσδιο- 
ρισθέν ποσό αποζημιώσεως. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί 
να. επιδιώξει και περαιτέρω αποζημίωση ενώπιον των 
δικαστηρίων. Η άσκηση προσφυγής ή απήοεως ακυρώσεως 
κατά της αποφάσεως της Ε.Ε.Τ. περί μονομερούς τροπο
ποιήσεως της άδειας, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση αν 
καταβληθεί στον κάτοχο της άδειας η προβλεπόμενη στην 
ίδια απόφαση αποζημίωση.

Με το άρθρο αυτό διασφαλίζεται ο κάτοχος άδειας από 
μη απολύτως αναγκαίες παρεμβάσεις στη δραστηριότητα 
του.

Επί του άρθρου 23 (Ανάκληση άδειας).
Οι περιπτώσεις ανακλήσεως άδειας όπως ορίζονται στο 

άρθρο 23 είναι οι παρακάτω:
- Εάν η τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση καθυστερεί επί 

χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες την 
εξόφληση ληξιπρόθεσμων η βεβαιωμένων οφειλών της προς 
το Δημόσιο ή οποιοδήποτε άλλο ν.π,δ.δ. ή οργανισμό, 
συνδεόμενων αμέσως προς την ασκούμενη από την 
επιχείρηση αυτήν τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα.

- Εάν η τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση κηρυχθεί σε κατά
σταση πτωχεύσεως ή τεθεί υπό καθεστώς εκκαθαρίσεως 
της περιουσίας ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Το Ιδιο ισχύει 
και σε περίπτωση λύσεως της τηλεπικοινωνιακής επιχειρή- 
σεως.

- Σε περιπτώσεις επανειλημμένων παραβιάσεων της 
νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών ή όρων της άδειος. 
Τέτοιες παραβάσεις συνιστούν ιδίως η μη τήρηση όρκον που 
αναφέρονται στην υποχρέωση καλύψεως ορισμένης γεω
γραφικής ζώνης, στους όρους ποιότητας και διαθεσιμότητας 
της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας σε παραβάσεις των 
κανόνων του ανταγωνισμού, καθώς και σε παραβάσεις των 
διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 5 του παρόντος νόμου.

Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 23 ορίζεται η 
διαδικασία που πρέπει να ακουλουθηθεί από την Ε.Ε.Τ. πρκν 
λάβει τη σχετική απόφαση περί ανακλήσεως.

Επί του άρθρου 24 (Παραχώρηση).
Καθορίζεται η διαδικασία για την υπογραφή συμβάσεως 

παραχωρήσεως στις περιπτώσεις στις οποίες κατ'εξαίρεση 
αυτή απαιτείται.

Όσον αφορά το περιεχόμενο της συμβάσεως παραχω
ρήσεως θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) το 
αντικείμενο της παραχωρήσεως β) της διάρκειάς της, που 
.συμπίπτει με τη διάρκεια της άδειας και γ) τους ειδικότερους 
όρους και υποχρεώσεις της παραχωρήσεως, ιδίως δε το 
οικονομικό αντάλλαγμα προς το ελληνικό Δημόσιο και τον 
τρόπο καταβολής του. Οι όοοι της σχετικής άδειας

αποτελούν αυτοδικαίως και όρκους της συμβάσεως παρχι- 
χωρχήσεως. Ο τύπος της συμβάσεως παραχωρήσεως κα
ταρτίζεται από την Ε.Ε.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

- Η ανάκληση της άδειας επΐφέρ>ει αυτοδικαίως λύση της 
συμβάσεως παρκζχωρήσεως. Εάν λυθεί η σύμβαση παρκιχω- 
ρήσεως για παρχϊβαση των ειδικότερων όρων και υποχρχώ- 
σεων της παραχωρήσεως, η Ε.Ε.Τ. υποχρεούται σε άμεση 
ανάκληση της άδειας.

- Διαδικασία: Η διαδικασία στις περχπτώσεις που πέραν 
της άδειας απαιτείται και σύμβαση παρχιχωρήσεως, είναι η

.ακόλουθη: ■·*'
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν δύο αυτοτελείς προσφορές, 

από πς οποίες η πρώτη (α) περιλαμβάνει τα τεχνικά, 
οικονομικά και εμπορικά στοιχεία της πριοτάσεώς τους και 
η αξιολόγησή της ανήκει στην Ε.Ε.Τ. και η δεύτερη (β) 
περχλαμβάνει την οικονομική προσφορά τους προς το 
Δημόσιο για την ανάληψη της σχετικής τηλεπικοινωνιακής 
δραστηριότητας και η αξιολόγησή της ανήκει στους Υπουρ
γούς Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών.

Η Ε.Ε.Τ. μετά από αξιολόγηση της πρώτης (α) από πς 
προσφορές αυτές, αποκλείει όσες προσφορές δεν πληρούν 
τους όρους που απαιτούνται για την ανάληψη της σχετικής 
δραστηριότητας και καταρτίζει πίνακα για πς υπόλοιπες 
προσφοράς. Τον ως άνω πίνακα και τους σφραγισμένους 
φακέλους, που περιέχουν πς οικονομικές προσφορές των 
υποψηφίων διαβιβάζει εν συνεχεία στον Υπουργό Μεταφο
ρών και Επικοινωνιών.

Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Με- 
ταψοριων και Επικοινωνιών, με αιπολογημένη κεχνή απόφα
σή τους που λαμβάνεται εύόψει του ως άνω πίνακα της 
Ε.Ε.Τ. και των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων 
καθορίζουν τον υποψήφιο (ή τους υποψηφίους), στους 
οποίους παρχιχωριείται τελικώς η άσκηση της συγκεκριμένης 
τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας.

Επακολουθεί η υπογραφή της συμβάσεως παρχιχωρήσεως, 
μεταξύ των ως άνω συναριμόδιων υπουργών ως νόμιμων 
εκπροσώπων του ελληνικού Δημοσίου και του (ή των) 
τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, που αναφέριεται στην 
κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παρχτγράφου 
του παρόντος άρθρου

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εντός ενός μηνός 
από της υπογρχίφής της συμβάσεως παρχιχωρήσεως υπο
χρεωτική έκδοση από την Ε.Ε.Τ., της σχετικής πρχάξεως 
άδειας υπέρ του παρχιχωρησιούχου. Οι όρχιι της άδειας 
αποτελούν αυτοδικαίως και όρχχις της παρχιχωρήσεως

Η σύμβαση παραχωρήσεως και η άδεια, δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι ειδικότεριες ρυθμίσεις της διαδικασίας της παρχχχχις 
παρχιγριάφου. καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών.

- Η παραχώρηση δύναται να παρχιταθεί κατά τη λήξη του 
χριόνου διάρκειας της.

- Σε περίπτωση τροποποιήσεως των όρχμν της άδειας 
για οποιονδήποτε λόγο, οι τροποποιημένοι όρχχ ισχύουν 
αυτοδικαίως και ως όρχχ της συμβάσεως παρχιχωρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Επί του άρθρου 25 (Ποινικές κυρώσεις).
•Καθορίζονται οι λεπτομέριειες επιβολής ποινικών κ'ϋ$ω- 

σεων στους παρχιβάτες στους παρέχοντες τηλεπικοινωνια
κές υπηριεσίες κατά παρχάβαση των διατάξεων του άριθρχχι 
16.
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Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικές ποινές 
50.000.000 έως 500.000.000 δραχμές.

Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο παραβαίνει τις υποχρεώ
σει^ εχεμύθειας, σεβασμού - της-ιδιωτικής ζωής, τήρησης 
του απορρήτου και διαφύλαξης της πνευματικής ιδιοκτησίας 
του περιεχομένου των μηνυμάτων και δεδομένων, που 
μεταβιβάζονται ή μετόγονται μέσω των τηλεπικοινωνιακών 
συστημάτων, που χρησιμοποιεί ή διαθέτει, τιμωρείται με 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστο δύο ετών και με χρηματική 
ποινή 5.000.000 έως 20.000.000 δρχ., εφόσον δεν επιβάλ
λονται βαρύτερες ποινές από άλλες διατάξεις. Εάν ο 
παραβάτης της παρούσας διάταξης ανήκει στο προσωπικά 
τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, η επιβαλλόμενη σε αυτόν 
στερητική της ελευθερίας ποινή είναι τουλάχιστον 3 ετών 
και η χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000.000 δρχ.

Οι εγκαταστάσ εις και γενικοτεοο, ο τεχνικός εξοπλισμός 
και τα μέσα, που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των 
ανωτέρω αξιόποινων πράξεων κατάσχονται και δημεύονται.

Επί του Οοθρου 26 (Διοικητικές κυρώσεις).
Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

ή των όρων της άδειας δύναται να επιβληθούν διοικητικές 
κυρώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

*

Επί του άρθρου 27 (Κατάργηση αρμοδιοτήτων).
Προβλέπεται κατάργηση αρμοδιοτήτων στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών, οι οποίες ανήκουν μέχρι τώρα στον 
Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 
ή σε άλλη ενδεχομένως δημόσια αρχή ή υπηρεσία, και 
ανατίθενται δυνάμει του παρόντος στην Ε.Ε.Τ. μετά πάροδο 
τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του νόμου τούτου.

Επί του άρθρου 28 (Παροχή άδειας στον Ο.Τ.Ε. και άλλες 
ρυθμίσεις).

Προβλέπεται κατάργηση του προνομίου παροχής τηλε
πικοινωνιακών υπηρεσιών, το οποίο είχε παραχωρηθεί από 
το Κρότος στον Ο.Τ.Ε. όσον αφόρα τις τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες για τις οποίες ακολουθείται η διαδικασία, που 
προβλέπεται στα άρθρα 16 και επόμενα του παρόντος 
νομού.

Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, 
ο Ο.Τ.Ε. λαμβάνει την προβλεπόμενη στα άρθρο 16 επ. 
του παρόντος άδεια σταθερής (φωνητικής) τηλεφωνίας.

Η εγκατάσταση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του δημόσιου 
δικτύου τηλεπικοινωνιών ασκείται αποκλειστικά από τον 
Ο.Τ.Ε. σύμφωνα με τους όρους της οικείας άδειας.

Ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται σύμφωνα με τους καθοριζόμενους 
βασει των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων 
της εκδοθησομένης άδειας να παρέχει προσπέλαση και να 
εκμισθώνει κυκλώματα του δημόσιου δικτύου τηλεπικοινω
νιών, βάσει ορών εκ των προτέρων γνωστών στο κοινό και 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζει διαφάνεια και αντικειμενι
κότητα. προς τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις και τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρε
σιών που έχουν λάβει άδεια ή έχουν εκπληρώσει τους 
λοιπούς Ορους και προϋποθέσεις των άρθρων 16 επ. του 
παρόντος.

0 Ο.Τ.Ε., σε περίπτωση αδικαιολόγητης αρνήσεως να 
επιτοέώει την υπό τους ανωτέρω όρους προσπέλαση στο 
δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών, πέραν των κυρώσεων στις 
οποίες υποκειτα; κατά πς διατάξεις του παρόντος νόμου, 
υποχοεούτα: στην αποκατασταση κάθε θετικής και αποθε- 
πκης ζημίες προς τους ζημιωθέντες από πς ανωτέρω 
ενέργειες κγ πασαλείφει" του ·

Τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις είναι δυνατό να προβαί
νουν, σύμφωνα με τους όρους της παρεχόμενης σε αυτές 
άδειας, σε εγκατάσταση και εκμετάλλευση ιδίου δημόσιου 
δικτύου τηλεπικοινωνιών προς άσκηση της τηλεπικοινωνια
κής υπηρεσίας για την οποία εξεδόθη η σχετική άδεια. Στην 
περίπτωση αυτήν σ τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις έχουν 
την line υποχρέωση παροχής προσπελάσεως και εκμισθώ- 
σεως κυκλωμάτων επις τηλεπικοινωνιακές ετηχερήσεις και 
στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή 
υπηρεσιών που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα και έχουν 
λάβει άδεια ή έχουν εκπληρώσει τους όρους και προϋπο
θέσεις των όιρθρων 16 επ. του παρόντος βάσει όρων εκ 
των προτέρων γνωστών στο κοινό και κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζει διαφάνεια και αντικειμενικότητα.

Επί του άρθρου 29 (Παραχώρηση και άδειες κυψελοειδούς 
κινητής τηλεφωνίας GSM).

Το όιρθρο αυτό ρύθμιζε τον τρόπο με τον οποίο θο 
ολοκληρωθεί η διαδικασία για την παραχώρηση δύο αδειών 
λειτουργίας κυψελοειδούς κινητης τηλεφωνίας GSM που 
έχουν μέχρ. σήμερα κινηθεί βάσει των πράξεων του 
Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 76/4.7.1991 και 122/18.9.1991.

Επειδή προβλέπεται όπ θα παρέλθμ κάποιο χρονικό 
διάστημα μέχρις ότου συσταθεί και οργανωθεί η Ε.Ε.Τ. και 
εκδοθούν οι αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις για την 
ολοκλήρωση των λεπτομερειών του κανονιστικού πλαισίου 
βασει του οποίου θα καταστεί δυνατό να χορηγηθούν οι 
άδειες κυψελοειδούς κινητής τηλεφωνίας GSM από τα 
όργανα που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου υφίσταται 
ανάγκη για μεταβατική ρύθμιση του θέματος αυτού προκει- 
μένου να δοθούν οι άδειες για την κινητή τηλεφωνία έγκαιρα 
σύμφωνα με πς αποφάσεις της Κυβερνήσεως.

Προς τον σκοπό αυτόν η συσταθείσα βάσει των ανωτέρω 
πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου εξ υπουργών Επι
τροπή εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο 
επικυρώνει τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολογήσεως 
και των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων.

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την κατο- 
κύρωση του διαγωνισμού υπογράφονται α συμβάσεις πα- 
ραχωρήσεως από τους αρμόδιους υπουργούς και ακολού
θως εκδίδεται σε καθένα από τους δύο ετπτυχόντες η 
αναγκαία άδεια

Επί του (άρθρου 30 (Έναρξη ισχύος. Καταργούμενες 
διατάξεις).

Ορίζεται όπ η ισχύς του παρόντος νύψου αρχίζει από 
την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάθε διάταξη αντίθετη προς πς διατάξεις του παρόντος 
νό>μου καταργείται από της δημοσιεύσεως του παρόντος 
νό>μου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. εκτόις ον προ- 
βλέπεται διαψορεπκή ρύθμιση.

Αθήνα. 2 Ιουλίου 1992 
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