ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Στις 6 Μαρτίου 2012 εστάλη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση το ν/σ του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Οργάνωση και
λειτουργία του τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας
αποτελούμενη από τους κ.κ. Ηλία Ηλιόπουλο, Φωκίωνα Δεληγιάννη, Δημήτρη
Αρβανιτοζήση και Νικόλαο Τσεμπερλίδη.
Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Η. Ηλιόπουλος,
Αντιπρόεδρος Ο.Κ.Ε.. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως
εμπειρογνώμονες οι κ.κ. Ευάγγελος Μπουντάλης, Αθανάσιος Ζεκεντές και
Γεώργιος Στεφανόπουλος. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. συμμετείχε η κα Μαρία Ιωαννίδου,
επιστημονική συνεργάτις της Ο.Κ.Ε., η οποία είχε και τον επιστημονικό συντονισμό
της

γνωμοδότησης

και

επιστημονική

στήριξη

παρείχε

η

κα

Δήμητρα

Λαμπροπούλου, Οικονομολόγος.
Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τρεις (3) συνεδριάσεις
ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη
συνεδρίασή της στις 27 Μαρτίου 2012.
Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., αφού ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέμα στη
συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου 2012, διατύπωσε την υπ’ αριθ. 277 Γνώμη της.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΜΗΣ
Η παρούσα γνωμοδότηση αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο
κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των άρθρων του σχ/ν, στο δεύτερο
κεφάλαιο αξιολογείται το σχ/ν στο σύνολό του και στο τρίτο κεφάλαιο
παρουσιάζονται κατ’ άρθρον παρατηρήσεις.
Ειδικότερα, η ΟΚΕ θεωρεί ότι το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, το οποίο
καθορίζει το πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, κινείται σε
θετική κατεύθυνση, θα πρέπει όμως να ενσωματωθούν σε αυτό οι επιμέρους
παρατηρήσεις της Ο.Κ.Ε.
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η ένταση και η συσσώρευση σοβαρών προβλημάτων από
την απουσία ρυθμιστικών παρεμβάσεων στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
καθιστούν αναγκαία και επιβεβλημένη την άμεση αντιμετώπιση τους.
Από την πλευρά αυτή, το υπό κρίση σχ/ν αξιολογείται θετικά, καθώς, έστω
και καθυστερημένα, απαντά σε μία σειρά εκκρεμοτήτων στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα.
Επιπλέον, κρίνεται θετικά η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των
ρυθμιστικών προκλήσεων για τα δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς, που τέθηκαν
σε ισχύ στα κράτη‐μέλη από τις 25 Μαΐου 2011, υπό το νέο νομικό πλαίσιο για τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Επίσης, από πλευράς Ο.Κ.Ε. επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του
προτεινόμενου Σχ/Ν δεν περιορίζονται στην ενσωμάτωση των οδηγιών της ΕΕ, αλλά
περιλαμβάνουν και εθνικές διατάξεις (gold plating), ενδεχομένως για να καλυφθεί
το κενό που υπάρχει λόγω της έλλειψης γενικότερης νομοθεσίας.
Η Ο.Κ.Ε. κρίνει ότι το σχ/ν είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνο με τις αρχές
καλής νομοθέτησης, ωστόσο δε συμφωνεί με το γεγονός ότι ενώ το υπό συζήτηση
σχ/ν είχε δοθεί στη διαβούλευση ως αυτοτελές σχ/ν, τελικά εντάχθηκε σε
πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών που περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για
τα ταξί.
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Βάσει των παραπάνω, η Ο.Κ.Ε. προχωρά στη συνέχεια στη διατύπωση κατ’
άρθρον παρατηρήσεων, επισημαίνοντας ότι κάποιες από αυτές έχουν ήδη
ενσωματωθεί στο κατατεθέν πολυνομοσχέδιο, γεγονός το οποίο κρίνεται θετικά.
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Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧ/Ν

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία του τομέα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» που εστάλθη στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση, τελικώς
εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», ως Μέρος Α’ και περιλαμβάνει
81 άρθρα κατανεμημένα σε εννέα Κεφάλαια. Ως εκ τούτου η Γνώμη της Ο.Κ.Ε.
αφορά μόνο το Μέρος Α΄ του πολυνομοσχεδίου.
Στο Κεφάλαιο Α’ (άρθρα 1‐3) καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής, των
προτεινόμενων ρυθμίσεων, η έννοια των όρων που αναφέρονται στις επιμέρους
διατάξεις του και παρουσιάζονται οι αρχές και οι στόχοι που επιδιώκονται από την
εφαρμογή του Σχ/Ν, όπως ενδεικτικά: α) η ελεύθερη παροχή δικτύων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, β) η εξασφάλιση σε κάθε επιχείρηση του
δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εγκατάστασης,
επέκτασης, λειτουργίας, ελέγχου και διάθεσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
γ) η προστασία του ανταγωνισμού και η αποφυγή στρέβλωσης της αγοράς, δ) η
συμβολή στην ανάπτυξη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, κ.ά.
Στο Κεφάλαιο Β’ με τίτλο «Διοίκηση του τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών» (άρθρα 4–17) μεταξύ άλλων επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων,
καθιερώνονται οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. ως προς τα ζητήματα που αφορούν τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες (άρθρο 12), ρυθμίζονται τα θέματα του προσωπικού της
Ε.Ε.Τ.Τ. (άρθρο 13) και εισάγεται και οργανώνεται η διαβούλευση από την Ε.Ε.Τ.Τ.
σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 17).
Στο Κεφάλαιο Γ’ (άρθρα 18‐27), μεταξύ άλλων ρυθμίζονται θέματα έκδοσης
Γενικών

Αδειών

(άρθρο

18),

θέματα

διαχείρισης

του

φάσματος

των

ραδιοσυχνοτήτων (άρθρο 20) και καθορίζονται τα ζητήματα των όρων της χρήσης
των ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, η διαδικασία περιορισμού των
δικαιωμάτων αυτών σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση
της αποδοτικής χρήσης τους, καθώς και οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι
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λεπτομέρειες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών (άρθρα 21, 22 και 23).
Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης των δικαιωμάτων χρήσης, όρων
και διαδικασιών που αφορούν σε Γενικές Άδειες ή δικαιώματα εγκατάστασης
ευκολιών (άρθρο 26) και προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών
ραδιοδικτύων, που τελούν υπό καθεστώς της Γενικής Άδειας (άρθρο 27).
Το Κεφάλαιο Δ’ (άρθρα 28‐ 40) περιλαμβάνει «Γενικές διατάξεις» μεταξύ
των οποίων: ρυθμίζεται ο τρόπος χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης

σε

παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 28), ρυθμίζονται τα θέματα
εγκατάστασης και χρήσης ευκολιών από

επιχείρηση παροχής δικτύων

ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί, υπέρ ή υπό δημόσιου, ιδιωτικού ή κοινόχρηστου
ακινήτου (άρθρο 29) και ρυθμίζονται τα θέματα εγκατάστασης κεραιών για τις
οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το ν. 2801/2000 (άρθρο 30). Επίσης
ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη λήψη μέτρων ασφάλειας από τις
επιχειρήσεις

που

παρέχουν

δημόσια

δίκτυα

επικοινωνιών

ή

υπηρεσίες

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό (άρθρο 37), ορίζεται η
υποχρέωση των επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας να
παρέχουν όλες τις πληροφορίες στην Ε.Ε.Τ.Τ.(άρθρο 38)

και

καθορίζεται

η

υποχρέωση εφαρμογής των προτύπων και προδιαγραφών που θεσπίζονται σε
κοινοτικό επίπεδο για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών ή / και
λειτουργιών δικτύων (άρθρο 40).
Το Κεφάλαιο Ε’ περιλαμβάνει τα άρθρα 41‐45, στα οποία ρυθμίζονται τα
θέματα των επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην αγορά.
Το Κεφάλαιο ΣΤ’ με τίτλο «Παροχή Πρόσβασης» (άρθρα 46–54) ρυθμίζονται
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή/και
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 46), εξασφαλίζεται η πρόσβαση, η
διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών με συγκεκριμένα μέτρα (άρθρο
47) και καθιερώνεται η επιβολή υποχρεώσεων στους φορείς εκμετάλλευσης από
την ΕΕΤΤ, όσον αφορά στην πρόσβαση ή / και τη διασύνδεση (άρθρο 50). Επίσης
θεσπίζεται η υποβολή υποχρεώσεων ανάκτησης κόστους και ελέγχου τιμών
συμπεριλαμβανομένων

των

υποχρεώσεων

κοστοστρέφειας,

καθώς

και

υποχρεώσεων σχετικών με τα συστήματα κοστολόγησης για την παροχή ειδικών
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τύπων διασύνδεσης ή / και πρόσβασης (άρθρο 52), προβλέπεται η δυνατότητα
επιβολής από την Ε.Ε.Τ.Τ. της υποχρέωσης σε καθετοποιημένες επιχειρήσεις να
μεταφέρουν τις δραστηριότητες χονδρικής παροχής προϊόντων πρόσβασης σε
επιχειρησιακή μονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα (άρθρο 53) και καθιερώνεται η
υποχρέωση των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ορισθεί ως κατέχουσες σημαντική
ισχύ σε μία ή περισσότερες σχετικές αγορές, να ενημερώνουν την Ε.Ε.Τ.Τ. για τη
μεταβίβαση στοιχείων του τοπικού τους δικτύου πρόσβασής σε διακριτή νομική
οντότητα υπό διαφορετική ιδιοκτησία (άρθρο 54).
Στο Κεφάλαιο Ζ’ (άρθρα 55 – 64), προσδιορίζεται το περιεχόμενο της
καθολικής υπηρεσίας και των υπηρεσιών που περιλαμβάνει (άρθρο 55),
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία που θα
ακολουθηθεί για τον καθορισμό των επιχειρήσεων που παρέχουν Καθολική
Υπηρεσία (άρθρο 56) και θεσπίζεται η δυνατότητα της ΕΕΤΤ να επιβάλλει
υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις με στόχο τη διασφάλιση της παροχής κοινόχρηστων
τηλεφώνων ή λοιπών σημείων πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία,
ιδίως σε κοινόχρηστους χώρους, χώρους αποβίβασης και επιβίβασης επιβατών,
αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ. (άρθρο 59). Επιπλέον, καθιερώνονται τα ειδικά
μέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης για τους τελικούς χρήστες με αναπηρία,
τα οποία προτείνεται να παρέχονται με οικονομικά προσιτό τρόπο στις υπηρεσίες
(άρθρο 60), προβλέπεται η υποχρέωση των καθορισμένων επιχειρήσεων που
υπέχουν υποχρεώσεις να δημοσιεύουν επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες
σχετικά με τις επιδόσεις τους στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 63) και
καθορίζονται ο τρόπος χρηματοδότησης της Καθολικής Υπηρεσίας και ο μηχανισμός
αποζημίωσης καθορισμένης επιχείρησης για το καθαρό κόστος της Καθολικής
Υπηρεσίας (άρθρο 64).
Στο Κεφάλαιο Η’ (άρθρα 65‐73) αφορά στα δικαιώματα των τελικών
χρηστών και στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που παρέχουν δημόσιες
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Μεταξύ άλλων, διασφαλίζεται το δικαίωμα
σύναψης συμβάσεων των καταναλωτών/ συνδρομητών

υπηρεσιών παροχής

σύνδεσης σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με επιχείρηση παροχής των υπηρεσιών αυτών (άρθρο
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65) και καθιερώνεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων δημόσιας παροχής δικτύου
ή/και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να δημοσιεύουν
διαφανείς, συγκρίσιμες, κατάλληλες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά
με τις ισχύουσες τιμές και τα τιμολόγια, καθώς και για την ποιότητα και
διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (άρθρα 66 και 67). Επίσης
καθιερώνεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος και παροχή
πρόσθετων ευκολιών, ιδίως υπηρεσιών για την εξασφάλιση της δέουσας
πρόσβασης τελικών χρηστών με αναπηρία (άρθρο 73).
Το Κεφάλαιο Θ’ (άρθρα 74–78) προβλέπει τα διοικητικά τέλη και τα τέλη
για δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και δικαιώματα χρήσης αριθμών. Επίσης,
προβλέπει τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των όρων της
Γενικής Άδειας, των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών κ.λ.π.
και προβλέπονται οι προθεσμίες και η διαδικασία άσκησης των ενδίκων μέσων
κατά των κανονιστικών αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. με τις οποίες επιβάλλονται
κυρώσεις.
Τέλος το Κεφάλαιο Ι’ (άρθρα 79‐81) περιλαμβάνει τις μεταβατικές, τις
τροποποιούμενες, τις καταργούμενες και τις τελικές διατάξεις.
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Β.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧ/Ν
Το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο των

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, κινείται σε θετική κατεύθυνση, η Ο.Κ.Ε.
θεωρεί όμως ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτό οι επιμέρους παρατηρήσεις
της.
Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν μια νέα δυναμική, όπου η
ζήτηση για ηλεκτρονικές υπηρεσίες μεταφοράς φωνής και, κυρίως, δεδομένων
προκαλεί την ανάγκη αναβάθμισης της χωρητικότητας των δικτύων.
Αυτό οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαναπροσδιορίσει τον ψηφιακό
χάρτη της Ευρώπης, έως το έτος 2020 δημιουργώντας την «Ψηφιακή Ατζέντα»1,
δηλαδή μια στρατηγική πρωτοβουλία, η οποία, μέσα από 7 θεματικούς άξονες και
101 επιμέρους δράσεις, επιδιώκει να προωθήσει την ταχεία και υπερταχεία
ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η
ευρυζωνικότητα αναγνωρίζεται, ως μία κρίσιμη υποδομή, για τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, για την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, για την
πάταξη της γραφειοκρατίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, για την εκπαίδευση και τη δημόσια ασφάλεια, για τη δημιουργία
μιας ενιαίας πανευρωπαϊκής αγοράς ψηφιακού περιεχομένου και για την
προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών στη διοίκηση και στην οικονομία. Όλα τα
παραπάνω στοιχεία αποτελούν συστατικά μιας έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης για
όλους.

1

Διακήρυξη της «Ψηφιακής Ευρώπης», βλέπε "Digital Europe", http://www.digitaleurope.org

Έως το 2015, οι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να αναγνωρίζονται για την
ανοικτότητά τους, την ευελιξία στις σχέσεις τους
με τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις. Χρησιμοποιούν την
ηλεκτρονική
διακυβέρνηση για
την
αύξηση
της
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τη συνεχή βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών με
τρόπο
που
να εξυπηρετούν διαφορετικές
ανάγκες και
να
μεγιστοποιούν
τη
δημόσια αξία, στηρίζοντας έτσι τη μετάβαση της Ευρώπης σε ηγετική οικονομία της γνώσης,
http://www.egov2009.se/wp-content/uploads/Ministerial-Declaration
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Η πρόκληση επίτευξης από την Ελλάδα των στόχων που θέτει η ψηφιακή
ατζέντα αποτελεί αναγκαιότητα, ιδιαίτερα υπό τις σημερινές, κρίσιμες συνθήκες.
Η ΟΚΕ πιστεύει ότι απαιτείται μια συντονισμένη δέσμη μέτρων, τόσο σε
επίπεδο διαθεσιμότητας υποδομών και εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης σε αυτές
όσο και σε επίπεδο προώθησης νέων υπηρεσιών υπό καθεστώς διαφάνειας και
υγιούς ανταγωνισμού.
Στο πλαίσιο αυτό θα κριθεί η επιτυχία του παρόντος Σχ/Ν να δημιουργήσει
τις προϋποθέσεις για:
την ενίσχυση των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των σταθερών και
ευρυζωνικών δικτύων
τη διάδοση των κινητών ευρυζωνικών δικτύων
την ανάδειξη των ραδιοτηλεοπτικών δικτύων ως τεχνικών υποδομών της
μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση
Επιπλέον, ένα σημαντικό ζήτημα, που επιλύεται από το παρόν Σχ/Ν, είναι η
ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των ρυθμιστικών προκλήσεων για τα
δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς, που τέθηκαν σε ισχύ στα κράτη‐μέλη από τις
25 Μαΐου 2011, υπό το νέο νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η ένταση και η συσσώρευση σοβαρών προβλημάτων από
την απουσία ρυθμιστικών παρεμβάσεων στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών,
η οποία επιτείνεται από την έκρηξη στη ζήτηση των υπηρεσιών παροχής σύνδεσης
σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
καθιστούν αναγκαία και επιβεβλημένη την άμεση αντιμετώπιση τους.
Υπό την οπτική αυτή, το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου αξιολογείται θετικά,
καθώς, έστω και καθυστερημένα, απαντά σε μία σειρά εκκρεμοτήτων στον τομέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα και επιπλέον καλύπτει, σε ένα βαθμό,
την ανάγκη προσαρμογής της χώρας μας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
Ε.Ε. και τις σχετικές οδηγίες και Κανονισμούς.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου
νόμου έχουν ευρύτερο περιεχόμενο από το πλαίσιο παροχής δικτύων και
9

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως καθορίζονται από τις Οδηγίες
2002/19/ΕΚ,

2002/20/ΕΚ,

2002/21/ΕΚ,

2002/22/ΕΚ

και

2002/77/ΕΚ,

όπως

τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/136/ΕΚ και 2009/140/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι οποίες αναφέρονται αυστηρά
στη ρύθμιση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Σε αναλογία με το ν.3431/2006, οι
προτεινόμενες διατάξεις δεν περιορίζονται στην ενσωμάτωση των οδηγιών της ΕΕ,
αλλά περιλαμβάνουν εθνικές διατάξεις (gold plating), ενδεχομένως για να καλυφθεί
το κενό που υπάρχει λόγω της έλλειψης γενικότερης νομοθεσίας.
Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. κρίνει θετικά ότι το σχ/ν είναι σε γενικές γραμμές
σύμφωνο με τις αρχές καλής νομοθέτησης, ωστόσο τονίζει ότι αν και ζήτησε από το
Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Επικοινωνιών την Έκθεση Κανονιστικών
Επιπτώσεων και την Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης, δεν της εστάλησαν με την
αιτιολογία του επείγοντος χαρακτήρα του συγκεκριμένου σχ/ν.
Η Ο.Κ.Ε. κατανοεί το επείγον των συγκεκριμένων ρυθμίσεων, καθώς το σχ/ν
αποτελεί εν μέρει προϊόν των δεσμεύσεων της χώρας στο πλαίσιο του Μνημονίου ΙΙ,
ωστόσο επισημαίνει την ανάγκη πιστής εφαρμογής των αρχών καλής νομοθέτησης,
όπως έχουν ρυθμιστεί με το ν.4048/2012. Ως εκ τούτου, η ΟΚΕ δε συμφωνεί με το
γεγονός ότι ενώ το υπό συζήτηση σχ/ν είχε δοθεί στη διαβούλευση ως αυτοτελές
σχ/ν, τελικά εντάχθηκε σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών που
περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τα ταξί.
Βάσει των παραπάνω, η Ο.Κ.Ε. προχωρά στη συνέχεια στη διατύπωση κατ’
άρθρον παρατηρήσεων, επισημαίνοντας ότι κάποιες από αυτές έχουν ήδη
ενσωματωθεί στο κατατεθέν πολυνομοσχέδιο (π.χ. παρατηρήσεις επί των άρθρων
6, 22 και 30 παρ.13 και παρ.16), γεγονός το οποίο κρίνεται θετικά.
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Γ.

ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 2
Ορισμοί
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι είναι χρήσιμο να προστεθούν οι εξής ορισμοί:
«Δορυφορικό Δίκτυο αμφίδρομων ευρυζωνικών υπηρεσιών»: Το δίκτυο, το
οποίο συνίσταται σε έναν ή περισσότερους δορυφόρους, Κομβικούς Σταθμούς
Εδάφους και τα τερματικά των χρηστών (σταθερών και κινητών) τα οποία είναι
εξαρτημένα από τον Κομβικό Σταθμό.
«Χαμηλής Ισχύος Δορυφορικά τερματικά»: Τερματικά τα οποία έχουν
ενισχυτή εκπομπής έως 3 W και ισοδύναμη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύ έως
60 dBW.

Άρθρο 3
Στόχοι και γενικές αρχές
Η παρ. 3 του άρθρου δίνει στην ΕΕΤΤ αρμοδιότητες όπως είναι η πολιτιστική
και γλωσσική πολυμορφία και η πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας.
Η διάταξη αυτή, ως είναι διατυπωμένη, είναι εκτός του πνεύματος και του
γράμματος των ευρωπαϊκών οδηγιών. Το σχέδιο νόμου αναφέρει «…η ΕΕΤΤ και οι
άλλες αρμόδιες αρχές …», ενώ θα ήταν ορθότερο να αναφέρει: «…η ΕΕΤΤ σε
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.. ».

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι για να μπορέσει η Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει, θα πρέπει να
στελεχωθεί με δημοσίους

υπαλλήλους ανάλογων σπουδών, γνώσεων και

εμπειρίας, οι οποίοι θα μετεκπαιδεύονται με ευθύνη του Υπουργείου σύμφωνα με
τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.
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Άρθρο 6
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της ΕΕΤΤ επιλέγονται από
το Υπουργικό Συμβούλιο.
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα ήταν ορθότερο να διορίζονται από τη Βουλή, ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προκειμένου να
ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Αρχής.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.
Στο εδάφιο κθ) σχετικά με τον τηρούμενο ιστοχώρο, θα πρέπει να
περιληφθεί ότι πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο Web Content Accessibility
Guidelines (Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού) στην
εκάστοτε ισχύουσα έκδοση, και σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ», ή
με άλλο πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας που ορίζεται από κείμενη
νομοθεσία και διασφαλίζει αντίστοιχη ή υψηλότερη ποιότητα πρόσβασης των
ατόμων με αναπηρία στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εφαρμογές πληροφορικής και
ψηφιακά έγγραφα.
Στο εδάφιο λστ) αναφέρεται: «Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος αριθμός
υπερωριών ανά υπάλληλο δεν υπερβαίνει τις 250 ώρες ανά εξάμηνο».
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι το θέμα των υπερωριών δεν αποτελεί θέμα το οποίο
χρειάζεται να συμπεριληφθεί στο νόμο, αλλά θα μπορούσε να καθορίζεται από τον
Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Ε.Ε.Τ.Τ.
Πέραν τούτου, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι ο αριθμός των προβλεπόμενων
υπερωριών είναι υπερβολικός.
Επιπλέον, στο εδάφιο λθ) αναφέρεται ότι: «Δύναται να προβαίνει σε δωρεές
εξοπλισμού με αποσβεσθείσα οικονομική αξία προς κοινωφελείς οργανισμούς.»
Προτείνεται να προσδιορισθούν κριτήρια για τις δωρεές του εξοπλισμού.
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Άρθρο 13
Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.
Προβλέπεται η κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων απόσπαση και
μετάταξη υπαλλήλων στην Ε.Ε.Τ.Τ., αλλά και απόσπαση υπαλλήλων της Ε.Ε.Τ.Τ. στο
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι οι σκοποί και οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν
αιτιολογούν τη μη συμμόρφωση στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο (ν.4002/2011,
ν.4024/2012, ν.3528/2007), το οποίο σκοπεύει στην ομοιόμορφη διαχείριση των
διαδικασιών της απόσπασης και της μετάταξης από και προς φορείς του Δημοσίου
Τομέα και, συνεπώς, κρίνεται ως πλήρες.
Ωστόσο, όσον αφορά στην απόσπαση υπαλλήλων της Ε.Ε.Τ.Τ. στο Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προτείνεται να είναι δυνατή για ειδικούς
λόγους που αιτιολογούνται πλήρως από τον αρμόδιο Υπουργό.

Άρθρο 16
Σχέσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές
άλλων κρατών‐μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το BEREC
Στην παρ. 1 αναφέρεται ότι σε περίπτωση που η θητεία των μελών της
Ε.Ε.Τ.Τ. λήγει πριν την ολοκλήρωση της θητείας σε κάποιον από τους ευρωπαϊκούς
ή διεθνείς φορείς που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο, η θητεία όλων των
μελών της Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της
θητείας τους στους εν λόγω φορείς.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να παρατείνεται αυτοδίκαια μόνο η
θητεία των μελών της ΕΕΤΤ που είναι σε ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς και όχι
όλων των μελών αυτής.
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Άρθρο 17
Διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο
Προβλέπεται ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
Είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί με ακρίβεια το διάστημα το οποίο, σε κάθε
περίπτωση, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους δύο (2) μήνες.
Επιπλέον, σύμφωνα με όσα έχουν ειπωθεί στη Γενική Αξιολόγηση, για τη
διαδικασία της διαβούλευσης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο θα πρέπει να
αναφερθεί ότι θα είναι συμβατή με τα προβλεπόμενα στο άρθρο

6 του ν.

4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής
Νομοθέτησης» (ΦΕΚ 34 Α’ /2012), όπου προβλέπεται τόσο ο χρόνος, όσο οι φάσεις
και η διαδικασία της διαβούλευσης.

Άρθρο 18
Γενική Άδεια
Στην παρ. 3, η υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης θα πρέπει να απαιτείται σε
κάθε περίπτωση, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ρητά αναφέρονται στο
νόμο (όπως π.χ. στην παρ. 1 του άρθρου 27). Για το λόγο αυτό, προτείνεται η
ακόλουθη διατύπωση (κατά την ισχύουσα διατύπωση του ν. 3431/2006): «3. Για την
υπαγωγή σε καθεστώς Γενικής Άδειας, εκτός των περιπτώσεων που ρητά
εξαιρούνται με άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου, απαιτείται η υποβολή στην
Ε.Ε.Τ.Τ. Δήλωσης Καταχώρησης από τον ενδιαφερόμενο πάροχο ηλεκτρονικών
επικοινωνιών,

συμπεριλαμβανομένων

και

των

παρόχων

που

παρέχουν

διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.….»
Για την άρση της ασάφειας στο β’ εδάφιο της παραγράφου 10 πρέπει να
προσδιοριστούν ποιες είναι οι «διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν
στον τερματικό εξοπλισμό και το ραδιοεξοπλισμό».
Δεδομένου

ότι

υπάρχουν

δεκάδες

είδη

ραδιοσυσκευών

που

χρησιμοποιούνται από τον χρήστη χωρίς η δραστηριότητα αυτή να συνιστά παροχή
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δικτύου ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών (π.χ. συναγερμοί, συσκευές Wi Fi,
τηλεχειρισμοί, RFID κλπ), η αναφορά στους σταθμούς CB και ραδιορασιτεχνών
πρέπει να είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική.
Δεν είναι επίσης απόλυτα σαφές αν για τη παροχή εμπορικής υπηρεσίας σε
κλειστό δίκτυο απαιτείται ή όχι γενική άδεια από τον κάτοχο του δικτύου.
Άρθρο 21
Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων
Στην παρ. 11 προβλέπεται ότι σε περίπτωση υποβολής έγγραφης
καταγγελίας για επιβλαβείς παρεμβολές

στη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων, η

Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο εντός τριάντα (30) ημερών.
Η προθεσμία που προβλέπεται είναι υπερβολική και ως εκ τούτου
προτείνεται η επαναφορά των δεκαπέντε (15 ) ημερών.

Άρθρο 22
Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών
Στην παρ. 4, προβλέπεται ότι στην περίπτωση αριθμών εξαιρετικής
οικονομικής αξίας, τα δικαιώματα χρήσης χορηγούνται το αργότερο εντός οκτώ
μηνών από την έναρξη της διαδικασίας.
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι πρέπει να συντμηθεί ο χρόνος εντός του οποίου η
Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί δικαιώματα χρήσης αριθμών εξαιρετικής οικονομικής αξίας από
οκτώ (8) μήνες το πολύ σε (2) δυο μήνες.

Άρθρο 25
Μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
Στην πρώτη πρόταση της παρ. 4, μετά τη λέξη «αδειοδοτηθεί» και πριν τη
λέξη «σύμφωνα», προτείνεται να προστεθεί η φράση «ή που βρίσκονται σε
διαδικασία αδειοδότησης».
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Άρθρο 28
Δικαιώματα διέλευσης
Ισχύει η παρατήρηση της Γενικής Αξιολόγησης ότι η διαδικασία της
διαβούλευσης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο θα πρέπει να είναι συμβατή με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4048/2012.
Στην παρ. 11 θα πρέπει να διευκρινιστεί αν τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων
διέλευσης καταβάλλονται για δίκτυα που θα εγκατασταθούν ή αν αφορά και τα
δίκτυα που έχουν ήδη εγκατασταθεί.
Αν υπάρξει τέλος για τα ήδη εγκατεστημένα, αυτό θα πρέπει να είναι
μικρότερο σε σχέση με όσα πρόκειται να εγκατασταθούν, με το σκεπτικό πως
αφορά αναδρομική επιβάρυνση.

Άρθρο 30
Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών
Στην παρ. 8, από τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου να γίνει
εξαίρεση των ραδιοερασιτεχνικών κατασκευών κεραιών.
Στην παρ. 9 προς αποφυγήν παρερμηνειών αναφορικά με τις κατασκευές
κεραιών που εξαιρούνται της διαδικασίας αδειοδότησης του άρθρου 30 του
ν.4053/2012 ή/και του άρθρου 1 παρ.παρ.2Α του ν.2801/2000, προτείνεται η
προσθήκη της ακόλουθης διατύπωσης στην αρχή της παραγράφου: «Με την
επιφύλαξη των περιπτώσεων κατασκευών κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται
εκπόνηση μελέτης ραδιοεκπομπών».
Στην παρ. 13, για να υπάρχει ακριβής μεταφορά του ν. 3431/2006,
προτείνεται να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου: «Μέχρι την έκδοση της
απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 Α του ν. 2075/1992
(ΦΕΚ 129 Α΄)», ώστε να μην υπάρχει κενό μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Στην παρ.16 δεν μεταφέρεται σωστά το αντίστοιχο άρθρο 31 παρ. 16 του ν.
3431/2006, καθώς παραλείπεται η υποχρέωση της απάντησης από τη πολεοδομία
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εντός διμήνου και η πρόβλεψη ότι σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το δίμηνο
θεωρείται ότι εκδόθηκε η έγκριση πολεοδομίας.
Η ύπαρξη της δίμηνης προθεσμίας εντός της οποίας οι

Πολεοδομικές

Υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έγκριση της
τοποθέτησης των εγκατεστημένων κεραιών, υποχρεούνται, να αποφανθούν
αιτιολογημένα επί της νομιμότητας και καταλληλότητας αυτών είναι αναγκαία. Για
το λόγο αυτό, προτείνεται η επαναφορά της σχετικής διατύπωσης του άρθρου 30
παρ.16 του ν.3431/2006 (η οποία και διατηρήθηκε δυνάμει του νέου ν.4053/2012).
Στην παρ. 22, δεν προβλέπεται προθεσμία για την έκδοση της σχετικής
υπουργικής απόφασης.
Προτείνεται μετά την υπάρχουσα φράση «μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ.» να
προστεθεί η διατύπωση «εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Άρθρο 40
Τυποποίηση και πιστοποίηση εξοπλισμού και υπηρεσιών – Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα
Προβλέπεται η διενέργεια ελέγχων όσον αφορά στην ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα από τις οικείες Περιφέρειες.
Σε περιπτώσεις που η οικεία Περιφέρεια δεν έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής
ελέγχων, λόγω πιθανών ελλείψεων οικονομικών πόρων, έμψυχου εξειδικευμένου
προσωπικού ή/και τεχνογνωσίας θα πρέπει ο έλεγχος της ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας να διενεργείται από συνεργεία του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, της Ε.Ε.Τ.Τ., ή από άλλο εξειδικευμένο συνεργείο
διαπιστευμένων φορέων ελέγχου ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Άρθρο 52
Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης
Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/140 άρ. 2, η ευχέρεια της ΕΕΤΤ να επιβάλει τις
ρυθμιστικές υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρ. 1 του σχ/ν ενεργοποιείται
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αποκλειστικά σε δύο περιπτώσεις, είτε λόγω έλλειψης αποτελεσματικού
ανταγωνισμού είτε λόγω διατήρησης των τιμών σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα και
όχι απλώς σε «ιδιαίτερα υψηλές τιμές» όπως είναι η διατύπωση του νομοσχεδίου.
Η Ο.ΚΕ. προτείνει να συγχρονιστεί πλήρως η ορολογία του σχεδίου νόμου με
την Οδηγία 2009/140 άρ. 2.

Άρθρο 53
Λειτουργικός διαχωρισμός
Στην παρ.1, προκειμένου να αποτυπωθεί η πλήρης μετάφραση της οδηγίας
σε σχέση με το λειτουργικό διαχωρισμό, προτείνεται η αντικατάσταση της
διατύπωσης «όσον αφορά στη χονδρική παροχή προϊόντων πρόσβασης…», με τη
διατύπωση «όσον αφορά στη χονδρική παροχή ορισμένων αγορών προϊόντων
πρόσβασης….».

Άρθρο 59
Κοινόχρηστα τηλέφωνα και λοιπά σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη
φωνητική τηλεφωνία
Στην παρ. 3 η Ο.Κ.Ε. προτείνει να συμπεριληφθεί η ακόλουθη διατύπωση:
«Τόσο ο αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» όσο και κάθε άλλος εθνικός
αριθμός έκτακτης ανάγκης θα είναι εξίσου και ατελώς προσβάσιμος στα άτομα με
αναπηρία και ιδίως στα άτομα με κώφωση ‐ βαρηκοΐα και στα τυφλό ‐ κωφα
άτομα.»
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Άρθρο 60
Ειδικά μέτρα για τελικούς χρήστες με αναπηρία
Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές οι πρόνοιες που έχουν
συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο άρθρο για τα άτομα με αναπηρία.

Άρθρο 64
Κόστος και χρηματοδότηση των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας
Η συγκεκριμένη διάταξη είναι προτιμότερο να διατυπωθεί σύμφωνα με το
πνεύμα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ. 31923/1135/24.5.2007 (ΦΕΚ Β’ 876)
και ως αντιγραφή του υπό κατάργηση Ν. 3431/2006, διότι με την εν λόγω Κ.Υ.Α. έχει
καθοριστεί πλέον με σαφήνεια η διαδικασία τόσο για τον επιμερισμό όσον και για
την αποζημίωση για το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 65
Περιεχόμενο των Συμβάσεων που συνάπτουν οι τελικοί χρήστες
Στην παρ. 2β όπου αναφέρεται: «‐ τα ελάχιστα προσφερόμενα επίπεδα
ποιότητας υπηρεσιών, ιδίως το χρονικό διάστημα της αρχικής σύνδεσης και, κατά
περίπτωση, άλλες παράμετροι της ποιότητας της υπηρεσίας, όπως ορίζονται από
την Ε.Ε.Τ.Τ.», προτείνεται να αναφέρεται η ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης για τους
συνδρομητές xDSL.

Άρθρο 66
Διαφάνεια και δημοσίευση πληροφοριών
Ισχύει η παρατήρηση της Γενικής Αξιολόγησης ότι η διαδικασία της
διαβούλευσης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο θα πρέπει να είναι συμβατή με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4048/2012.
Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση
των τελικών χρηστών και καταναλωτών με αναπηρία.
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Επιπλέον, στην περίπτωση που ο συνδρομητής είναι άτομο με αναπηρία, η
ενημέρωση και την παροχή πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται και με προσβάσιμο
τρόπο (Cds, DVDs, Braille κ.λ.π.) που θα υποδεικνύει ο ίδιος ο συνδρομητής.

Άρθρο 68
Διευκόλυνση αλλαγής παρόχου
Προϋπόθεση για την αλλαγή εταιρείας από το συνδρομητή πρέπει να είναι η
εξόφληση τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον πάροχο δότη.

Άρθρο 77
Διοικητικές κυρώσεις
Στην παρ.1, στο τέλος προτείνεται η αντικατάσταση του «εύλογου χρονικού
διαστήματος» εντός οποίου η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να απαιτήσει την παύση της
παράβασης, από την διατύπωση «εντός μηνός».
Στην παρ. 2, προβλέπεται η επιβολή προστίμου έως 5.000.000 ευρώ.
Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί το ποσό αυτό υπερβολικό και προτείνει να παραμείνει το
ισχύον έως τώρα ποσό των 1.500.000 ευρώ.
Επιπλέον, όσον αφορά στην κύρωση της αναστολής ή ανάκλησης
δικαιωμάτων παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών καθώς και των δικαιωμάτων
χρήσης ή των ειδικών υποχρεώσεων, και σύμφωνα με την Οδηγία 2009./140 άρ. 3,
θα πρέπει να αποτελεί την ύστατη κύρωση, εφόσον οι οικονομικές κυρώσεις και η
διαταγή να διακοπεί ή να καθυστερήσει η παροχή υπηρεσίας αποδειχθούν
αναποτελεσματικές.
Στην παρ.6 προτείνεται η αντικατάσταση της διατύπωσης «αποχρώσεις
ενδείξεις» από τη διατύπωση «αποδείξεις», στο πνεύμα της Οδηγίας 2009/140
αρ.3.
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Άρθρο 78
Ένδικα βοηθήματα
Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι για το παραδεκτό της συζήτησης των
προσφυγών, που ασκούνται κατά των αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ., ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου, με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα, απαιτείται η κατάθεση
στην Ε.Ε.Τ.Τ. ποσού ίσου με το τριάντα τοις εκατό (30%) του επιβαλλόμενου
προστίμου.
Το ποσοστό που προβλέπεται ανωτέρω θεωρείται υπερβολικό και αντί
αυτού προτείνεται ποσοστό 10%.
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