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Αριθμός 55 

 
Ο ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΔΧ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΝΟΜΟ 

 (ΝΟΜΟ 112(Η) ΣΟΤ 2004) 
___________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ 
θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ ηνπ 2004 

 Ο Δπίηξνπνο Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο 
πνπ  ηνπ  παξέρνπλ  ηα  άξζξα 20(ε), (ηα), (ηε), (ηδ), (θδ), 21, 39(2) (ηζ), 55(2), 64(1), 152  θαη ην 
Μέξνο 10 ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ Νφκνπ 
ηνπ 2004, Ν.112(Η)/2004, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα. 

 ΜΔΡΟ Η – ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

 

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Σξνπνπνηήζεσο ηνπ πεξί παξαρψξεζεο 
δηθαησκάησλ θαη επηβνιήο ππνρξεψζεσλ ζηνλ Παξνρέα Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ, ζρεηηθά κε 
ηελ Πξφζβαζε ζε δίθηπα επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο, Γηαηάγκαηνο ηνπ 2009, Γηάηαγκα ηνπ 
2019. 

 
Δξκελεία. 2. (1)  ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 

 
ΚΓΠ 200/2009. «Γηάηαγκα» ζεκαίλεη ην πεξί παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ θαη επηβνιήο ππνρξεψζεσλ ζηνλ 

Παξνρέα Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ, ζρεηηθά κε ηελ Πξφζβαζε ζε δίθηπα επίγεηαο ςεθηαθήο 
ηειεφξαζεο, Γηάηαγκα ηνπ 2009, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή  αληηθαζίζηαηαη. 
 

112(Η) ηνπ 2004, 
Αξ. 3850 ηεο 
30

ήο
Απξηιίνπ 2004, 

Παξ. Πξψηo, 
Μέξνο Η 
112(Η) ηνπ 2004 

84(I) ηνπ 2005 
149(I) ηνπ 2005 

67(I) ηνπ 2006 
113(I) ηνπ 2007 
134(I) ηνπ 2007 

46(I) ηνπ 2008 
103(I) ηνπ 2009 

94(Η) ηνπ 2011 
51(Η) ηνπ 2012 

160(Η) ηνπ 2013 
77(Η) ηνπ 2014 

104(Η) ηνπ 2016 
112(Η) ηνπ 2016 
76(I) ηνπ 2017. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ Νφκν ηνπ 2004, σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 
 

 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη νη νπνίνη δελ νξίδνληαη 
δηαθνξεηηθά, ζα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνπο φξνπο απηνχο ν Νφκνο. 
 

Πεδίν 
Δθαξκνγήο. 

3. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηπγράλεη εθαξκνγήο ζηελ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ θαη ζηελ επηβνιή 
ππνρξεψζεσλ ζηνλ Παξνρέα Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ, ζρεηηθά κε ηελ Πξφζβαζε ζε δίθηπα 
επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο. 
 

 ΜΔΡΟ ΗΗ – ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ 

Σξνπνπνίεζε 
άξζξνπ 4 
ηνπ Γηαηάγκαηνο. 

4. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 3 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 
(α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ «Παξνρέαο Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ» ησλ 
ιέμεσλ «ζα εμαζθαιίζεη» (πξψηε γξακκή) κε ηε ιέμε «θαηέρεη». 

Σξνπνπνίεζε 
άξζξνπ 6 ηνπ 
Γηαηάγκαηνο. 

5. Σν άξζξν 6 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
(α) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ιέμεσλ «ηα πιαίζηα» (πξψηε γξακκή) κε ηηο ιέμεηο «ην πιαίζην». 
 

Σξνπνπνίεζε 
άξζξνπ 8 ηνπ 
Γηαηάγκαηνο. 

6. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 8 αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν θείκελν: 

«Με βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ άξζξσλ 55(2) θαη 39(2)(ηζ), ν Δπίηξνπνο απνθαζίδεη φπσο επηβάιεη 
ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ Παξνρέα Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ, φπσο αλαθέξεηαη ζηα 
Άξζξα 56, 57, 58, 59 θαη 60 ηνπ Νφκνπ». 
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ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΟ 

Σν ΓΔΡΖΔΣ, κε γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, πξνρσξεί ζηελ 
ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ πνπ αθνξνχλ γεληθέο εμνπζηνδνηήζεηο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη πξφζσπν πνπ 
απνθηά δηθαηψκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ θαηά ηε δηαδηθαζία αληαγσληζηηθήο ή ζπγθξηηηθήο επηινγήο. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σξνπνπνίεζε 
άξζξνπ 10 ηνπ 
Γηαηάγκαηνο. 

7. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 10 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 
(α) κε ηελ πξνζζήθε ηεο ιέμεο «παξνρή» κεηά ηεο ιέμεηο «κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ γηα 
ηελ» (πξψηε γξακκή), 
 
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «πξφζβαζε» (δεχηεξε γξακκή) κε ηε ιέμε «πξφζβαζεο». 
 

Σξνπνπνίεζε 
άξζξνπ 12 ηνπ 
Γηαηάγκαηνο. 

8. Σν εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 12 αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν θείκελν: 
 
«Ο Παξνρέαο Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ έρεη ππνρξέσζε λα δεκνζηεχεη ηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρνλδξηθψλ ηηκψλ παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. Μέζα 
ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Νφκνπ, ν Παξνρέαο Γηθηχνπ θαη Τπεξεζηψλ ΔΦΣ έρεη ππνρξέσζε 
δεκνζίεπζεο Τπνδείγκαηνο Πξνζθνξάο Τπεξεζίαο, ην νπνίν νθείιεη λα είλαη επαξθψο αλαιπηηθφ, 
λα πεξηγξάθεη ηηο ζρεηηθέο πξνζθνξέο δηαρσξηζκέλεο αλά ζηνηρείν θαζψο θαη ηνπο φξνπο 
πξφζβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηηκψλ, πξνθεηκέλνπ ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα λα κελ 
πιεξψλνπλ γηα επθνιίεο πνπ δελ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δεηνχκελε ππεξεζία.». 
 

Σξνπνπνίεζε 
άξζξνπ 15 ηνπ 
Γηαηάγκαηνο. 

9. Σν άξζξν 15 αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν θείκελν: 
 
«Ο θνηλνπνηεκέλνο θνξέαο εθκεηάιιεπζεο ζα πξνζθέξεη θνζηνζηξεθείο ππεξεζίεο πξφζβαζεο.» 
 

 ΜΔΡΟ ΗΗΗ – ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Έλαξμε 
ηζρχνο. 

10. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
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