
 
 

   

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 495/2014 
Αρ. 4829, 7.11.2014    

Αριθμός 495 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΡΑΓΗΟΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2002 ΜΔΥΡΗ 2012 
_________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 4(2)(ε) θαη 55A  

 Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν - 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
E.Δ. L.265, 
11.10.2011,  
ζ. 25. 

«Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 10
εο

 Οθησβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο ζπληνληζκέλεο 
εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ επηβνιήο φζνλ αθνξά ηηο θηλεηέο δνξπθνξηθέο ππεξεζίεο (ΚΓΤ) 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 3 ηεο απφθαζεο αξηζ. 626/2008/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (2011/667/ΔΔ)»∙ 

 
 

146(Η) ηνπ 2002 
15(Η) ηνπ2003  
16(I) ηνπ 2004 

180(Η) ηνπ 2004 
74(Η) ηνπ 2006 

50(Η) ηνπ 2012.  
 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ θαη 
Έξγσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηελ παξάγξαθν (ε) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ 
άξζξνπ 4 θαη απφ ην άξζξν 55A ησλ πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη 2012, 
εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα:  

 

πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ (Γηαδηθαζία πληνληζκέλεο 
Δθαξκνγήο ησλ Καλφλσλ Δπηβνιήο φζνλ αθνξά ηηο Κηλεηέο Γνξπθνξηθέο Τπεξεζίεο) Γηάηαγκα 
ηνπ 2014. 

Δξκελεία. 2.-(1)  ην παξφλ Γηάηαγκα- 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
E.Δ. L.172, 
2.07.2008,  
ζ. 15. 

«Απφθαζε 626/2008/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 30

εο
 Ηνπλίνπ 2008 γηα ηελ επηινγή θαη αδεηνδφηεζε ζπζηεκάησλ πνπ παξέρνπλ 

θηλεηέο δνξπθνξηθέο ππεξεζίεο (MSS)· 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
E.Δ. L.149, 
12.06.2009,  
ζ. 65. 

«Απφθαζε 2009/449/ΔΚ» ζεκαίλεη ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 13
εο

 Μαΐνπ 2009 ζρεηηθά κε 
ηελ επηινγή θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο παλεπξσπατθψλ ζπζηεκάησλ πνπ παξέρνπλ θηλεηέο 
δνξπθνξηθέο ππεξεζίεο (ΚΓΤ)· 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 9.8.2002 
31.1.2003 
20.2.2004 
30.4.2004 
23.1.2009 
01.06.2012. 

 

«εμνπζηνδνηεκέλε επηρείξεζε θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ» ζεκαίλεη ηελ εηαηξεία πνπ έρεη 
επηιεγεί ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 2009/449/ΔΚ θαη ηεο έρεη ρνξεγεζεί αηνκηθφ δηθαίσκα 
ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θηλεηνχ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ 
ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (ε), ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 7 ησλ πεξί 
Ραδηνεπηθνηλσληψλ (Γηαδηθαζίεο Γηαγσληζκνχ θαη Γηαπξαγκάηεπζεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2002 
κέρξη 2012∙ 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L108, 
24.4.2002, ζ.33, 
L171, 29.6.2007, 
ζ.32,  
L167, 29.6.2009, 
ζ. 12,  
L 337, 
18.12.2009, ζ. 37.  

«επηηξνπή επηθνηλσληψλ (CoCom)» ζεκαίλεη ηελ επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 22 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 7εο 
Μαξηίνπ 2002, ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ (νδεγία πιαίζην), φπσο απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙ 

 «θνηλνί φξνη» ζεκαίλεη ηνπο θνηλνχο φξνπο ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη ην αηνκηθφ δηθαίσκα ρξήζεο 
κίαο εμνπζηνδνηεκέλεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7, παξάγξαθνο 2, ηεο Απφθαζεο 
626/2008/ΔΚ∙ 

146(Η) ηνπ 2002 
15(Η) ηνπ2003  
16(I) ηνπ 2004 

180(Η) ηνπ 2004 
74(Η) ηνπ 2006 

50(Η) ηνπ 2012.  

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Ραδηνεπηθνηλσληψλ Νφκνπο ηνπ 2002 κέρξη 2012, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 
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      (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη, πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη δελ νξίδνληαη 
δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νφκνο. 

πληνληζκφο ηεο 
επηβνιήο ηεο 
εθαξκνγήο ησλ 
θνηλψλ φξσλ. 

3.-(1) ε πεξίπησζε πνπ ν Γηεπζπληήο, δηαπηζηψζεη, θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο 
ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ κε ηνπο φξνπο, 
πεξηνξηζκνχο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο εμνπζηνδφηεζεο πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 29 ηνπ Νφκνπ, φηη κηα εμνπζηνδνηεκέλε επηρείξεζε θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ, 
δελ ζπκκνξθψλεηαη κε έλα ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θνηλνχο φξνπο ζχκθσλα κε ην  εδάθην (3) 
ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Νφκνπ, ν Γηεπζπληήο πξνηνχ ιάβεη ηα θαηάιιεια θαη αλαινγηθά κέηξα 
ζχκθσλα κε ην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Νφκνπ, ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή γηα ηηο 
δηαπηζηψζεηο ηνπ. 

 (2)(α)   ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή ελεκεξψζεη ην Γηεπζπληή φηη αξκφδηα αξρή άιινπ 
θξάηνπο κέινπο έρεη δηαπηζηψζεη φηη κία εμνπζηνδνηεκέλε επηρείξεζε θηλεηψλ 
δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ, εληφο ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο, δελ ζπκκνξθψλεηαη κε έλα ή 
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θνηλνχο φξνπο, ν Γηεπζπληήο δηεξεπλά εάλ ππάξρεη παξάβαζε 
ησλ ζρεηηθψλ θνηλψλ φξσλ, εληφο ηεο δηθήο ηνπ δηθαηνδνζίαο, θαη δίλεη ζηελ ελ ιφγσ 
εμνπζηνδνηεκέλε επηρείξεζε, ηελ επθαηξία λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηεο. 

 (β)       Ο Γηεπζπληήο θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή, πεξίιεςε ησλ δηαπηζηψζεψλ ηνπ θαζψο θαη 
ησλ απφςεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηελ ελδηαθεξφκελε εμνπζηνδνηεκέλε επηρείξεζε 
θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ, εληφο πέληε (5) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη 
ηχρεη ηεο ελεκέξσζεο απφ ηελ Δπηηξνπή.  

 (3) ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ην Γηεπζπληή ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (1),  ή 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (2), παξάβαζε 
ησλ θνηλψλ φξσλ απφ εμνπζηνδνηεκέλε επηρείξεζε θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ, ν 
Γηεπζπληήο απνθεχγεη λα ιάβεη κέηξα ζρεηηθά κε ηελ εηθαδφκελε παξάβαζε πξηλ απφ ηε 
ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο επηθνηλσληψλ (CoCom):  

Ννείηαη φηη, ν Γηεπζπληήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηβνιήο έθηαθησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ 
ζχκθσλα κε ην εδάθην (7) ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Νφκνπ.  

 (4) ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο επηθνηλσληψλ (CoCom), πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (3), ν Γηεπζπληήο, ν νπνίνο έρεη ελεκεξψζεη ηελ 
εμνπζηνδνηεκέλε επηρείξεζε θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ, ζρεηηθά κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ 
ζχκθσλα κε ην εδάθην (3)  ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Νφκνπ, θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη έλαο ή 
πεξηζζφηεξνη θνηλνί φξνη έρνπλ παξαβηαζηεί, ιακβάλεη θαηάιιεια θαη αλαινγηθά κέηξα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 29, 
κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο εμνπζηνδνηεκέλεο επηρείξεζεο θηλεηψλ 
δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ, κε ηνπο θνηλνχο φξνπο, κε εμαίξεζε ηνλ ηεξκαηηζκφ ή ηελ αλαζηνιή 
θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ην Νφκν, ηνπ αηνκηθνχ  δηθαηψκαηνο ρξήζεο πνπ θαηέρεη ε ελ 
ιφγσ εμνπζηνδνηεκέλε επηρείξεζε.  

 (5) ε πεξίπησζε ζνβαξψλ ή επαλεηιεκκέλσλ παξαβάζεσλ ησλ θνηλψλ φξσλ απφ ηελ 
εμνπζηνδνηεκέλε επηρείξεζε θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε ιήςε 
κέηξσλ απφ ηνλ Γηεπζπληή ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (4), ζε πεξίπησζε πνπ ν 
Γηεπζπληήο πξνηίζεηαη λα εθδψζεη απφθαζε ηεξκαηηζκνχ ή αλαζηνιήο ηνπ αηνκηθνχ 
δηθαηψκαηνο ζχκθσλα κε ην εδάθην (6) ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Νφκνπ, ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή γηα 
ηελ πξφζεζή ηνπ απηή θαη παξέρεη πεξίιεςε θάζε ηπρφλ κέηξνπ πνπ έιαβε ε ελ ιφγσ 
εμνπζηνδνηεκέλε επηρείξεζε γηα ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηα κέηξα επηβνιήο ηεο εθαξκνγήο ησλ 
θνηλψλ φξσλ. 

 (6)(α)    ε πεξίπησζε πνπ ν Γηεπζπληήο πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη ηελ ππνπαξάγξαθν (5), 
απνθεχγεη ηελ έθδνζε απφθαζεο πνπ επηθέξεη αλαζηνιή ή ηεξκαηηζκφ θαηά 
πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ην Νφκν, ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ρξήζεο πνπ θαηέρεη ε ελ 
ιφγσ εμνπζηνδνηεκέλε επηρείξεζε θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ, πξηλ απφ ηε 
ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο επηθνηλσληψλ (CoCom). 

      (β)    ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο πξνηίζεηαη λα εθδψζεη 
απφθαζε ηεξκαηηζκνχ ή αλαζηνιήο ηεο εμνπζηνδφηεζεο πνπ έρεη ρνξεγήζεη ζηελ 
εμνπζηνδνηεκέλε επηρείξεζε θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ, ν Γηεπζπληήο 
απνθεχγεη ηελ έθδνζε απφθαζεο πνπ επηθέξεη αλαζηνιή ή ηεξκαηηζκφ θαηά 
πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ην Νφκν, ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ρξήζεο πνπ θαηέρεη ε ελ 
ιφγσ εμνπζηνδνηεκέλε επηρείξεζε θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ, πξηλ απφ ηε 
ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο επηθνηλσληψλ (CoCom).  

Ννείηαη φηη, ν Γηεπζπληήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηβνιήο έθηαθησλ πξνζσξηλψλ κέηξσλ 
ζχκθσλα κε ην εδάθην (7) ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Νφκνπ.  

 (7) Μεηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο επηθνηλσληψλ (CoCom), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (6), ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα ιάβεη ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο κε ζθνπφ ηνλ 
ηεξκαηηζκφ ή ηελ αλαζηνιή ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ρξήζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηελ ελ ιφγσ 
εμνπζηνδνηεκέλε επηρείξεζε θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ.  

 (8) Οπνηαδήπνηε απφθαζε επηβνιήο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (4) θαη (7), θαη ε 
αηηηνινγία ζηελ νπνία απηή βαζίδεηαη, θνηλνπνηείηαη εληφο κηαο εβδνκάδαο απφ ηελ έθδνζή ηεο, 
ζηελ εμνπζηνδνηεκέλε επηρείξεζε θηλεηψλ δνξπθνξηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζηελ Δπηηξνπή. 
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